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З Новим роком!
Із Різдвом Христовим!
Дорогі козаки та берегині!
Вельмишановні співвітчизники!
У турботах за нашу країну, в
наполегливій праці минув ще один
рік. Як і для всіх українців, так і
для багатотисячного товариства ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво»

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ГАЗЕТА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
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ВОЛІ І ДОЛІ В КОЗАЦЬКОМУ КОЛІ!

Гетьман, Генеральна старшина, Генеральний штаб Українського Реєстрового Козацтва вітають
Генерала Козацтва Олександра Федоровича Карпенка із нагородженням його орденом «Герой
Козацтва» та приєднуються до вітань козаків і берегинь УРК з нагоди ювілейного дня народження, яке Гетьман УРК Анатолій Шевченко
герой зустрів у родинному колі.
він видався складним і неоднозначним,
насиченим подіями, напруженою
працею, глибоким змістом та звершеннями. Це був рік суспільно-політичних,
справді революційних, перетворень,
рік тривог і надій. Проте, наші козаки
і берегині були і є серед тих, хто своїм
особистим прикладом наближає перемогу свободи й демократії, заряджає
енергією духовності й патріотизму
інших.
Серед реєстровців, як і має бути, є
чимало козаків, які зі зброєю в руках
відстоюють цілісність нашої держави
на Сході України в зоні проведення
АТО. На жаль, є серед наших братівкозаків загиблі та поранені. Для тих,
хто прийняв виклик і став на захист
Вітчизни – це стало справою честі, для
інших – приклад, гідний пошани.
Вони герої і наша гордість!
Багато козаків і берегинь стали
волонтерами. Вся країна об’єдналася
навколо спільного лиха, люди кують
перемогу над ворогом і на передовій,
і в тилу, проявляючи відданість ідеям
славних січовиків-козаків.
Честь вам і шана!
Вірю в те, що рік прийдешній буде
продуктивним, у плані позитивних
перетворень, і багато в чому визначальним, доленосним для нашого
Для козацької родини Карпенків, важкі часи агресії з боку північного ідеєю патріотизму та відродження народу й країни. Упевнений, що ми,
як і для більшості родин українських сусіда, коли одна частина українців козацького духу нації, народних об’єднавшись навколо ідеї «Бог! Народ!
Україна!», гідно пройдемо всі випробупатріотів, рік, що минув, пройшов під боронить цілісність і суверенітет традицій.
знаком України.
держави на Сході України, а інша ‒
У родині Карпенків підростають вання і з Божою поміччю переможемо.
Нехай цей рік принесе нам перемогу
І якої би сфери культурного чи допомагає їм в тилу, інакше й бути не два синочки – Федір і Сашко.
громадського життя Олександра може. Тому всі сили, знання, досвід і Саме для них і таких маленьких над ворогом, довгоочікуваний мир і
Федоровича (поет-пісняр, Голова енергію Карпенки направляють у ту українців, майбутніх будівничих спокій, а вашим родинам – добробут,
А д м і н і с т р а ц і ї Ге т ь м а н а У Р К сферу, де можуть бути сьогодні макси- величної держави в самому центрі упевненість у своїх силах і завтрашв К и ї в с ь к і й о б л а с т і , Ге н е р а л мально корисними☻– створюють Європи, заради пам’яті наших ньому дні.
Нехай зі світлом чудесної Різдвяної
Козацтва, автор Всеукраїнського і втілюють в життя культурно- л е г е н д а р н и х п р е д к і в - к о з а к і в ,
суспільно-мистецького проекту мистецькі, патріотичні проекти.
гайдамаків, Українських січових зірки у ваші домівки завітають радість,
«Обіймись, Україно!», віце-президент
Тр а д и ц і й н о , в ж е н а п о ч а т к у с т р і л ь ц і в , в о ї н і в У П А , г е р о ї в затишок та щастя, а прийдешній
Міжнародного благодійного фонду року, в День соборності України, Небесної сотні і бійців, які поклали рік стане роком миру, злагоди та
« О б і й м и с ь Ук р а ї н о з і с в і т о м ! козацька родина представлятиме в голови в зоні проведення АТО, захи- процвітання.
Благословення Господнього вам і
Україна☻– світ!») та його дружини Києві ювілейний, X Всеукраїнський щаючи нашу Батьківщину на Сході
Оксани Андріївни не взяти, де б вони фестиваль єдності «Обіймись, України, варто жити і боротися і, вашим родинам!
З Новим роком та Різдвом Христовим!
не були і куди б не їхали, серед рою Україно!», в якому знову засяють найголовніше, перемагати!
думок на першому плані завжди думка талантами вже відомі майстри
Гетьман УРК
про Батьківщину. І це – природно, сцени, молоді виконавці та творчі
Дмитро ГРИГОРЕНКО
Анатолій ШЕВЧЕНКО
адже в час, коли країна переживає самодіяльні колективи, об’єднані
Фото Федора КАРПЕНКА
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Тільки особистість може творити особистість,
тільки характером можна утворити характер
К. Ушинський

Наука і суспільство

ДОСЛІДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ:
ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Сучасні наукові дослідження мають переважно міждисциплінарний характер, і, на думку фахівців, ця тенденція
дедалі посилюватиметься. На межі кількох галузей науки виникло вже чимало нових напрямів, серед яких і роботи
над створенням штучного інтелекту, що виокремилися у самостійну галузь порівняно нещодавно й тісно пов’язані зі
здобутками інформатики, кібернетики, математики, комп’ютерної лінгвістики, робототехніки та, навіть, філософії.
Вчені не мають одностайної позиції у питанні визначення даного об’єкту досліджень: ведучи мову про штучний
інтелект, його здебільшого тлумачать як формалізацію завдань і функцій, подібних до тих, які виконує людина.
За вказаним напрямом працює й створений 1991 року Інститут проблем штучного інтелекту (ІПШІ) МОН України та
НАН України. Про здобутки його фахівців та перспективи подальших досліджень у зазначеній галузі розповідає
директор Інституту проблем штучного інтелекту, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор
Анатолій Іванович Шевченко.

При вивченні можливостей створення технологій штучного інтелекту
як прототип використовують людину.
Проте, труднощі полягають у тому, що
досі немає однозначного уявлення про
людську свідомість, а також критеріїв
визначення розумності інтелектуальних машин. Нині сконструйовано вже
багато роботів, які здатні розпізнавати
людську мову, генерувати зв’язний,
логічно послідовний текст і мають
машинний зір. Однак, метою вчених є
створення в подальшому таких машин,
які могли б спілкуватися з людиною
так, як люди спілкуються між собою,
і бути максимально комфортними
для користувачів. Передбачається,
що згодом інтелектуальні роботи
зможуть повністю звільнити людину
від виконання некваліфікованої або
небезпечної діяльності та максимально
точно реагуватимуть на голосові
команди (персональні комп’ютери
наступних поколінь, наприклад,
можна буде програмувати саме в такий
спосіб — не залучаючи до цього процесу ІТ-спеціалістів).
Щоб досягти цього, вкрай необхідно об’єднати фундаментальну та
прикладну науку, запровадити експериментальне виробництво, тобто
потрібно створити цілу галузь.
Якраз новоприйнятий «Закон
про наукову та науково‑технічну
діяльність» і дозволяє це зробити.
Він акумулював у собі пропозиції
з наукового середовища. Науковці
давно чекали такого закону, який
дозволить науковому закладу входити
до складу виробничих підприємств
чи, навпаки, напряму співробітничати
з експериментальними виробництвами, підприємствами тощо, і при
цьому установа не втрачатиме статус
юридичної особи. Ми будемо із задоволенням йти на такий контакт, що
допоможе створити замкнений цикл —
від винаходу до запровадження його
в практичну площину. Наша давня
мрія — створити замкнений цикл від
розробки до застосування. Такий підхід
зменшує відстань науки від виробництва. Крім того, закон дозволяє
підняти статус науковця в нашій країні.
Коли будуть цікаві замовлення, гідна
заробітна платня, то люди не будуть
їхати працювати за кордон. Із нашого
інституту також багато людей свого
часу поїхали працювати за кордон,
хоча дехто з них мріє повернутися
назад. Але вони чекають, коли зміниться законодавство, і в нашій країні
будуть комфортні умови для наукової
діяльності.
Вітчизняні науковці вже мають
вагомі здобутки в галузі штучного інтелекту, зокрема, у вивченні головного
мозку. Результати фундаментальних

досліджень, здійснених фахівцями
Інституту проблем штучного інтелекту НАН і МОН України і вже
застосовуваних у медичній практиці,
довели, що процес реанімаційних
заходів щодо людини, яка перебуває
у стані клінічної смерті, має бути
збільшений, оскільки навіть через
відносно тривалий відрізок часу
людина ще має шанс повернутися
до повноцінного життя.

після закінчення бойових дій зняти
отриманий стрес без залучення лікаря
чи масажиста, навіть не залишаючи
бойових позицій.
Дія шолома заснована на впливі
на рефлекторні зони поверхні голови
людини (біоактивні зони) фізичними подразниками різної природи:
вібраціями, інфрачервоним випромінюванням, тиском, що призводить
до змін психофізіологічного стану

Інтелектуальна система корекції психофізіологічного стану людини у надзвичайних ситуаціях з біологічним зворотним зв’язком — шолом призначений для зняття
стресового стану бійця на передовій. Загальний вигляд

Крім того, вчені розробили теорію,
згідно з якою створення штучного інтелекту вважається можливим за умови
наявності штучної свідомості й, відповідно, штучної особистості.
Чимало проектів учених Інституту
проблем штучного інтелекту НАН і
МОН України належать до визначених
пріоритетних напрямів науки в нашій
країні й виконуються, зокрема, в межах
цільової науково‑технічної програми
НАН України «Дослідження і розробки
з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави».
У нашій науковій установі для задоволення потреб оборонної сфери
ведуться розробки: комп’ютерної
системи, здатної знищувати безпілотні літальні апарати; спеціального
шолому для корекції психофізіологічного стану людини в стресовій
ситуації (в тому числі в бойових умовах); довгострокової вогневої точки,
обладнаної інтелектуальною системою для автоматичної ідентифікації
та (за потреби) ліквідації рухомих
об’єктів.
Зокрема, інтелектуальна система
корекції психофізіологічного стану
людини у надзвичайних ситуаціях з
біологічним зворотним зв’язком —
інтелектуальний шолом – призначена
для зняття стресового стану бійця
на передовій, дозволяє бійцю одразу

людини, зокрема, зняття стресу.
Синхронно можуть подаватися спеціально підібрані аудіо- і відеоряди.
Технічні засоби шолому імітують
процедури масажу з одночасним
вимірюванням і контролем фізіологічних показників: частоти
серцевих скорочень, шкірно-гальванічної реакції, активності периферійної
серцево‑судинної системи тощо.
На даний час ведуться розробки варіанту шолома із застосуванням масажу
з використанням джерел вібрації, безпечних для здоров’я людини.
Ще є одна цікава розробка: довгострокова вогнева точка або ДВТ. Система
передбачає встановлення на передовій
позиції бетонної чи металевої конструкції, що оснащена автоматом чи
кулеметом та інформаційно-електронною системою, здатною самостійно,
без втручання людини, відслідковувати в зазначеному секторі рух ворога,
визначити координати і напрямок руху,
в автоматичному режимі дати команду
і розстріляти ціль. Усі ДВТ, які стоять
на лінії вогню, працюють автономно,
з великою ймовірністю прицільного
вогню знищують живу силу ворога.
Однак, у системі є модуль, який
може подавати сигнали оператору для
вирішення того чи іншого питання,
якщо система не може визначити
правильний алгоритм дії самостійно.

Професор Анатолій Шевченко

Наше завдання полягає в тому, щоб
точно визначити координати цілі,
відстань до неї і подати правильний
сигнал на пульт керування вогнем.
Практично, ми можемо вибудувати
лінію оборони з подібних систем і, тим
самим, зберегти життя багатьох людей.
Фундаментальне дослідження вже
зроблене, експериментальні зразки
вже є, працюємо над створенням
дослідного зразка, щоб випробувати
в польових умовах і віддати в серійне
виробництво. Розроблені інтелектуальні моделі, технології і алгоритми,
що поєднуються з вогневою системою
на основі стрілецької зброї, містять
новітні фортифікаційні, військові,
інформаційні й інтелектуальні технології в одному об’єкті. Дані розробки
можуть дати найбільш швидкий економічний і суспільний ефект для
посилення обороноздатності, розвитку
оборонно-промислового комплексу
України та модернізації і створення
конкурентоспроможних на світовому
ринку озброєнь і військової техніки.
Сучасний рівень оснащення Збройних
Сил України, ведення бойових дій,
потребує застосування інтелектуальних засобів керування зброєю і,
по можливості, виведення людини з
поля бою у безпечне місце.
На дані розробки вже є замовлення
Генерального штабу Міністерства
оборони України. У цьому напрямку
Інститут проблем штучного інтелекту
об’єднав зусилля з Інститутом медицини праці Національної академії
медичних наук України та Виробничим
об’єднанням «Маяк», яке виготовляє
стрілецьку зброю. На мою думку, ці
розробки серйозно посилять позиції
наших бійців і стануть вагомим внеском української науки в зміцнення
обороноздатності нашої країни.
Хочу зауважити, що для нашої
країни надзвичайно важливо продовжувати фундаментальні й прикладні
дослідження в галузі штучного інтелекту, адже в майбутньому досягнення
з даного напряму будуть однією з
невід’ємних складових економічного
процвітання будь-якої держави та її
успіху на міжнародному ринку новітніх
технологій. Нагальною потребою є
також налагодження тіснішої співпраці між замовниками, розробниками
та виробниками такого наукоємного
продукту.
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
член-кореспондент НАН України,
доктор технічних наук, професор
м. Київ

За великі клейноди свободу тримайте
І заслугами більше її зміцняйте
К. Сакович
Офіційно

НАКАЗ
Про призначення на посаду
Керуючись Статутом
Всеукраїнської громадської
організації «Українське
Реєстрове Козацтво»,
рішенням Генерального штабу
Українського Реєстрового
Козацтва та на підставі
подання заступника Гетьмана
УРК з питань пропаганди та
розвитку козацької ідеології,
єднання української нації,
Голови Адміністрації Гетьмана
УРК у Київському регіоні,
Ге н е р а л а а р м і ї К а р п е н к а
Олександра Федоровича,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити заступника Голови Адміністрації
Гетьмана УРК у Київському
регіоні України, полковника УРК ДІДКОВСЬКОГО
АНАТОЛІЯ ПАВЛОВИЧА
на посаду Головного отамана Київської обласної
козацької організації ВГО
УРК.
2 . Го л о в н о м у о т а м а н у
Київської обласної козацької
організації ВГО УРК, полковнику УРК Дідковському
Анатолію Павловичу провести роботу щодо укріплення
виконавчої дисципліни особового складу та оновити
реєстр Київської обласної
козацької організації ВГО
УРК. Оновлений реєстр
подати на затвердження до
Генерального штабу ВГО УРК
до 01.02.2015 року (в електронному вигляді відправити
на адресу: urk.ukraine@gmail.
com).
3 . Го л о в н о м у о т а м а н у
Київської обласної козацької
організації ВГО УРК, полковнику УРК Дідковському
Анатолію Павловичу
доповісти Раді Генеральної
старшини ВГО УРК (яка
відбудеться 05.03.16 р.)
про перспективний план
діяльності Київської обласної
козацької організації
ВГО УРК, передплату на
газету «Україна козацька»,
виконання фінансової
дисципліни, надати
інформацію щодо сплати
членських внесків за 2015
рік. Провести презентацію
Київської обласної козацької
організації ВГО УРК під час
проведення Ради Генеральної
старшини ВГО УРК. Сценарій
заходу подати на узгодження
до Генерального штабу ВГО
УРК до 01.03.2016 року (або
в електронному вигляді
відправити на адресу: urk.
ukraine@gmail.com).
4. Наказ набуває чинності
після його реєстрації в
електронній базі Українського
Реєстрового Козацтва.
5. Контроль за виконанням наказу доручається
Генеральному штабу ВГО
УРК.
ГЕТЬМАН УРК
А.І. ШЕВЧЕНКО
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Рада Генеральної старшини УРК звітувала
21 листопада 2015 року в Києві під головуванням Гетьмана УРК
Анатолія Шевченка відбулася XXIX Рада Генеральної старшини
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», на якій були присутні
члени Генеральної старшини ВГО УРК: Голова Адміністрації
Гетьмана УРК у Південному регіоні України, отаман Херсонського
обласного козацького товариства ВГО УРК, Генерал Козацтва
Євгеній Капленко, Головний отаман Тернопільського обласного
козацького товариства ВГО УРК, Генерал Козацтва В’ячеслав
Кізілов, Голова Адміністрації Гетьмана УРК у Центральному
регіоні, Генерал Козацтва Борис Марченко, Герой Козацтва,
заступник Гетьмана УРК у Східному регіоні України, Голова
Адміністрації Гетьмана УРК у Східному регіоні України, Генерал
Козацтва Олександр Нефьодкін, Герой Козацтва, Голова
Адміністрації Гетьмана УРК у Прикарпатському регіоні України,
Головний отаман Івано Франківського обласного козацького
товариства ВГО УРК, Генерал Козацтва Михайло Смачило, а
також Голова комісії з етики та нагород у країнах Балтії, Генерал
Козацтва Михайло Кот.

Н а Р а д і Ге н е р а л ь н о ї
старшини були присутні:
П р е д с т а в н и к Ге т ь м а н а
УРК в Японії, заступник Гетьмана УРК, Генерал
Козацтва Йосіхіко Окабе,
Верховний отаман Болгарсько
Українського Реєстрового
Козацтва, Генерал Козацтва
Валентин Найденов, Головний
отаман ВГО УРК, Генерал
армії УРК Богдан Вуйко, адмірал ВМС України, Адмірал
Козацтва Борис Кожин,
а також директор Інституту
агроекології і природокористування НААН України,
д. е.н., професор, академік
Національної академії аграрних наук, Генерал Козацтва
Орест Фурдичко, директор
Інституту садівництва НААН
України, д. с.-г. н., професор,
академік Національної академії аграрних наук, Генерал
К о з а ц т в а І г о р Гр и н и к ,
Народний депутат України,
Голова Патріотичної партії України Микола Габер,
Голова ВГО «Народна гвардія
України», екс-командувач
Національної гвардії України,
екс-заступник Міністра
оборони України, генерал
лейтенант гвардії Олександр
Чаповський, заступник
голови ВГО «Народна гвардія
України» Олександр Хохлов,
Генеральний директор компанії «Мегаполіс» Юрій Морозов.

козацької організації за вересень грудень 2015 року, після
чого відбулося обговорення
доповіді, оперативних планів
роботи та діяльності ВГО УРК
на виконання рішень XIV
Великої Ради Українського
Реєстрового Козацтва.
У результаті обговорення
було затверджено план
роботи Генерального штабу
ВГО УРК на грудень 2015 —

Раду Генеральної старшини УРК відкриває Гетьман Анатолій Шевченко

«Козацької школи», в якій
методи виховання спрямовані на всебічний розвиток
дитини; проведення дитячих
оздоровчих таборів, розвиток національних мистецтв,
використання інформаційних
технологій, налагодження
роботи козацьких організацій у районах Тернопільської
області.
Герой Козацтва, Голова
А д м і н і с т р а ц і ї Ге т ь м а н а
УРК у Прикарпатському

Заслужена нагорода директору Інституту агроекології і економіки
природокористування НААНУ, Генералу Козацтва Оресту Фурдичку

березень 2016 року, а також
плани роботи Адміністрацій
Гетьмана УРК, обласних,
міських та інших козацьких організацій ВГО УРК
на цей же період.
З пропозиціями від очолюваних ними обласних козацьких
товариств виступили отамани.

регіоні України, Головний
отаман Івано Франківського
обласного козацького товариства УРК, Генерал Козацтва
Михайло Смачило вніс
пропозицію щодо наближення сучасних козацьких
одностроїв до українських
традицій.

Члени Генеральної старшини УРК з оптимізмом дивляться в майбутнє

Рада Генеральної старшини
ВГО УРК пройшла під головуванням Гетьмана УРК Анатолія
Шевченка і відкрилася виконанням гімну Українського
Реєстрового Козацтва.
На раді ГШ ВГО УРК заслухано звіт Гетьмана УРК про
діяльність очолюваної ним

Зокрема, Головний отаман
Тернопільського обласного
козацького товариства ВГО
У Р К , Ге н е р а л К о з а ц т в а
В’ячеслав Кізілов доповів про
діяльність та плани капеланської служби; про стан справ
в батальйонах «Торнадо» та
«Миротворець»; про структуру

Виступ Головного отамана ВГО УРК, Генерала
армії УРК Богдана Вуйка
був присвячений участі козацтва у майбутніх виборах
до Верховної Ради України
від Всеукраїнської партії
духовності і патріотизму та
«Козацької партії».

Виступи Народного депутата Верховної Ради України
Миколи Габера, представників політичних партій були
присвячені обговоренню
питань консолідації та співпраці, вивченню ситуації
у суспільстві, проведенню
перевірки обласних партійних
організацій.
Представлені пропозиції та матеріали вирішили
винести на обговорення
козацького загалу через
загальнонаціональну газету
«Україна козацька» та офіційний сайт ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво».
П р е д с т а в н и к Ге т ь м а н а
УРК в Японії, заступник
Ге т ь м а н а У Р К , Ге н е р а л
Козацтва Йосіхіко Окабе
виступив із пропозицією
офіційно зареєструвати
Представництво Гетьмана
УРК в Японії згідно з існуючим законодавством Японії,
що дозволить активізувати
діяльність козацького руху
в цій країні.
А потім, згідно з наказом
Гетьмана УРК, відбулося
урочисте вручення наказів
про присвоєння найвищих
козацьких звань «Генерал
Козацтва», вручення погонів
членам Генеральної старшини
ВГО УРК та запрошеним
на Раду ГС ВГО УРК (відповідно до наказів Гетьмана
УРК).
Найвищої відзнаки
Українського Реєстрового
Козацтва «Герой Козацтва»
удостоєний Генерал Козацтва
Орест Фурдичко.
Верховному отаману
Болгарсько Українського
Реєстрового Козацтва,
Маршалу Козацтва Валентину
Найденову було вручено
бойову козацьку зброю —
козацьку шаблю.
Нагороди вручив Гетьман
УРК Анатолій Шевченко.
Н а Р а д і Ге н е р а л ь н о ї
старшини ВГО УРК на обговорення широкого козацького
загалу було винесено пропозицію щодо створення
у Чигирині «Центру духовного відродження козацтва
України».
Представником Гетьмана
УРК у Чернігівській області
призначено академіка
Національної академії аграрних наук, Генерала Козацтва
Ігоря Гриника.
За інформацією
секретаріату Генерального
штабу ВГО УРК
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Відкинь той камінь, що ти серце тисне! Дозволь — в той сумний тин
Най свободоньки сонічко зблисне: ти не неволі син!…
М. Вербицький

Святий Праведний Петро Калнишевський,
Духовність і патріотизм

МОЛИ БОГА ЗА НАС!
Сучасна гібридна війна, розв’язана та підтримувана Росією на Сході України, оголила чимало недоліків у багатьох
сферах нашого життя. Серед негативних явищ, зокрема, корисливість і корупція в застарілій системі функціонування
чиновницького державного апарату тощо. Проте, саме під час найсерйозніших викликів, одним з яких, безперечно,
є війна в Донбасі, люди, які вважають себе громадянами України, демонструють свої найкращі риси. Йдеться про
такі одвічні моральні цінності як духовність і патріотизм, які проявляються серед українців у час, коли існує пряма
загроза цілісності Батьківщини. І приємно відчувати, що на першому рубежі захисту нашої держави - священики
українських церков, серед яких і капелани козацьких осередків Українського Реєстрового Козацтва.

сповіді, дарує іконки, дає
духовні настанови бійцям
батальйону.
«Найпершим своїм
обов’язком вважаю
особисто поговорити з
кожним бійцем. Щоранку
спостерігаю за настроями, з
якими починають новий
день військовослужбовці, —
розповідає священик. — Дехто з

Козак Лисянського козацького полку
ЧОКТ УРК, отець Володимир Сеньковський
на військовому полігоні

до моїх молитов і зізнаюся, що
кільком бійцям таки вдалося
допомогти. Були такі, що
мали проблеми зі здоров’ям
і рвалися на передову, щоб
загинути… Однак, словом
Божим, людяним ставленням
вдалося стримати, переконати.
Трапляються й зневірені в житті
люди. Їх також настановляю,
душпастирськими бесідами

Отець Володимир передає Державний Прапор України з підписами
бійців батальйону «Черкаси» учням Лисянської ЗОШ №1

Із вересня 2014 року
в зоні АТО, а саме в 14‑му
Окремому Мотопіхотному
батальйоні «Черкаси», що
знаходиться в оперативному
підпорядкуванні 72‑ої
Окремої Мотопіхотної
бригади Збройних Сил
України, капеланську службу
проводить козак Лисянського
полку Черкаського обласного
козацького товариства
УРК, отець Володимир
(Сеньковський). Маючи
дві парафії в селах Орли та
Будище, що в Лисянському
районі на Черкащині, отець
Володимир прийняв рішення
послужити Господу Богу і
людям на передовій.
«Мені самому, за станом
здоров’я, не довелося служити
в українському війську, —
розповідає сорокарічний
отець Володимир. — Однак,
наскільки Господь дає здоров’я

і сил, хочу послужити Йому
і нашій святій церкві в зоні
проведення воєнних дій. Отже,
наразі у мене дві пастви — одна
цивільна, інша — військова».
Як сказано у Святому
Письмі, «не на постійному
місці може пастися стадо».
Тож священику доводиться
виконувати священицький
чин і вдома, на Лисянщині,
і в районі воєнних дій,
куди періодично приїздить
на службу.
Оскільки підрозділ часто
змінює місце дислокації й
постійного храму немає,
то під капличку обладнали
один із військових наметів.
Отець Володимир сам
змайстрував столик, свічник
і в розташуванні підрозділу
щоденно проводить службу
Б о ж у. І н к о л и в и ї ж д ж а є
на передові позиці, де служить
молебні, проводить таїнство

Отець Володимир, волонтер, козак Лисянського козацького полку
ЧОКТ УРК, майор УРК Олег Ганжа і заступник командира 14-го
ОМПБ «Черкаси» Святослав Вовкодав (зліва праворуч)

бійців сам приходить за порадою
чи просто поговорити, скажімо,
поділитися своїми проблемами.
До декого підходжу й пропоную
допомогу сам. У ситуації, коли
людина щодня перебуває
в умовах війни, у постійній
нервовій напрузі, важливо
швидко допомогти їй знайти
правильне рішення проблеми,
вивести її з негативного
стану, дати пораду… Дякую
Богу, що він прислухається

вдається навернути
д о п о з и т и в у, н а д а т и ї м
життєвого стимулу. І все це

Чи це співпадіння, чи
щось інше, але під час мого
перебування в батальйоні,
на позиціях, де знаходились
наші бійці, стихали бойові дії.
Це, вважаю, знаком Божим», —
поділився спостереженнями
отець Володимир.
Наразі священик планує
організувати капличку ще й
при штабі батальйону. Гадаю,
що якраз в нагоді стане ікона
Святого Праведного Петра
Калнишевського — останнього
отамана Запорозької Січі,
подарована бійцям батальйону
«Черкаси» головним редактором
газети «Україна козацька» під
час його відвідання підрозділу.
«Ікона Святого Праведного
Петра Калнишевського,
вивезена з окупованого
Донецька, — це дуже
символічний подарунок.
Впевнений, що вона буде
служити оберегом для наших
воїнів, які перебувають
на передовій лінії захисту
нашої держави, допоможе
нашим хлопцям-козакам
неушкодженими, і обов’язково
з перемогою, повернутися
до рідних домівок», — дякуючи
за дарунок, сказав отець
Володимир.

Капелани Лисянського полку ЧОКТ УРК, реєстрові козаки отець
Ярослав, отець Роман Котів і отець Володимир під час служби
Божої в церкві села Орли Лисянського району Черкаської області

Разом із бойовими побратимами, хоругвою, прапорами Лисянського козацького полку ЧОКТ УРК та
бойовим знаменом 14-го ОМПБ «Черкаси» в зоні проведення АТО

дякуючи Богу, для Якого немає
нічого неможливого. Адже,
якщо людина хоче і просить,
то Господь обов’язково дасть».
За словами отця Володимира,
священик — це не психолог
чи психотерапевт. Він —
душпастир і для вирішення,
здавалося б, серйозної
проблеми людину дуже
важливо просто вислухати,
приділити їй увагу. «Людина —
створіння не лише фізичне,
але, в першу чергу, духовне,
а душа — від Бога…

А ми бажаємо отцю
Володимиру здоров’я і сил,
аби він у ці скрутні часи
знаходив правильні слова і
доносив молитви до Господа
за спасіння душ і життів
захисників України — бійців
батальйону «Черкаси».
Дмитро ГРИГОРЕКО,
власний кореспондент «УК»
смт Лисянка
Черкаська область
Фото з архіву отця
Володимира (Сеньковського)
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Сміливі будьте, козачата. Даруйте Україні вірність.
У старших вчіться захищати домівку рідну й людську гідність

5

За покликом душі і серця
Козацька педагогіка

Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2, що у Васильківському районі
на Київщині, не звичайна — козацька. Все тут діє на манер козацького устрою. Навчальні класи
тут як козацькі курені, замість старост класів — курінні отамани. Очолює шкільну козацьку
спільноту козацька старшина, до якої входять кошовий отаман Аміна Іршадова, писар Карина
Ященко та хорунжий — В’ячеслав Степанюк.

Генеральна старшина Київського обласного козацького товариства
УРК в смт Калинівка на посвяті в джури та лелі учнів ЗОШ І-ІІІ ст. №2

райдержадміністрації
Владислава Одинця, в. о.
голови Калинівської селищної ради Юлію Олексенко,
начальника відділу освіти
Васильківської РДА Ірину
Гейко, кандидата технічних наук, автора проекту
«Обіймись, Україно!», віцепрезидента Міжнародного

до людей і сприяють єдності,
стабільності і злагоді
в Україні.
Свято вийшло доволі
цікавим, змістовним і патріотичним. Розпочалося воно з
виконання Державного Гімну
України усіма присутніми
на заході. А після церемонії
вручення посвідчення козака

Урочисто лунає Гімн України та Українського Реєстрового Козацтва

Кожен клас-курінь має
свою власну назву та курінну
старшину. Молодші класи:
1‑А клас «Маленькі козачата»,
1‑Б «Гідна зміна», 2 клас
«Патріоти України», 3 клас
«Козачата» – це козачата.
4‑А клас «Українські перці»,
4‑Б «Козацьке братство», 5‑А
«Чайка», 5‑Б «Вільні серця»,
6‑А «Щире козацтво», 6‑Б
«Патріоти», 7 клас «Гарячі
перці», 8 клас «Калинівські
козаки» – джури.
А старшокласників —
9 клас «Сотня Лева»,
10 клас «Патріоти», 11 клас
«Характерники» – називають
тут молодими козаками.
Ідея створення школи-коша
належить педагогу-організатору,
вчителю історії, керівнику гуртка
«Джура» Ользі Всеволодівні
Носач, а всі учителі, на чолі
з директором ЗОШ Тетяною
Миколаївною Терещенко, із
задоволенням підтримали цю
ідею та беруть найактивнішу
участь у її функціонуванні. Бо
добре розуміють переваги
методів козацької, національної педагогіки, особливо у час,
коли наша країна в стані війни з

агресором і потрібно виховувати
патріотів, справжніх захисників
Вітчизни — козаків, якими
завжди славилася українська
земля.

вчитель історії, керівник
гуртка «Джура» Ольга Носач,
члени козацької дитячоюнацької спілки «Козацьке
братерство» та Голова Ради

Воїни АТО читають козацьку присягу в ЗОШ №2 смт Калинівка
Васильківського району Київської області

благодійного фонду
«Обіймись, Україно, зі світом», наказного гетьмана
Українського Реєстрового
Козацтва, Голову Адмініс т р а ц і ї Ге т ь м а н а У Р К
в Київському регіоні, Генерала
Козацтва Олександра
Карпенка, генерал-полковника УРК, Голову Ради
старійшин Київського облас-

кожному члену куреня, учні
Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 2 прочитали слова козацької
присяги, після чого відбулася
посвята школярів у козачата та джури. Церемонію
посвяти в козаки провів
Генерал Козацтва Олександр
Карпенко. Козацьку присягу Господу Богу, народу
України та реєстровому коза-

На святі виступив голова Васильківської райдержадміністрації
Владислав Одинець

ПОСВЯТА В КОЗАЧАТА
Нещодавно в приміщенні
Калинівської ЗОШ І-ІІІ
ст. № 2 відбулося свято —
посвята в козачата та
в джури. Його підготували
педагог-організатор школи,

старійшин Київського обласного козацького товариства
УРК, генерал-полковник УРК
Віктор Книшев.
То г о д н я к а л и н і в с ь к і
козачата запросили до себе
на свято почесних гостей: голову Васильківської

Посвята учасника АТО в реєстрові козаки

Учасники святкового концерту та гості біля козацького прапора ЗОШ №2 смт Калинівка

ного козацького товариства
Віктора Книшева, полковника
УРК Салія А. О. , полковника УРК Бочковського А.П.,
б і й ц і в ‑ у ч а с н и к і в АТО —
Шинкарука Ю.І., Катрініна Б.В.,
Тимченка В.В., Семізарова В.А.,
а також учасників Народного
аматорського фольклорного
колективу «Калина».
Метою заходу було
формування активної громадянської позиції школярів,
глибшого пізнання історії
українців, виховання основних моральних цінностей,
що визначають ставлення

цтву за покликом душі та серця
також склали військовослужбовці в/ч А2860.
Козаків і джур привітали
своїм виступом козачата
куреня «Патріоти України».
Свято пройшло на високому
рівні та нікого не залишило
байдужим.
Карина ЯЩЕНКО,
кошовий писар
Калинівської ЗОШ № 2
смт Калинівка,
Васильківський район,
Київська область
Фото автора
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Для таланту немає смерті,
бо він не вірить в неї
С. Петлюра
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За жертовність та любов до України
Нагороди

Н е щ о д а в н о Ге т ь м а н
Українського Реєстрового
Козацтва Анатолій Шевченко
вручив найвищу козацьку нагороду – орден «Герой Козацтва»
предстоятелю Української православної церкви Київського
патріархату Святійшому
Патріарху Київському і всієї
Руси-України Філарету.
Нагородження відбулося в
кафедральному соборі Святого
Володимира у Києві під час
проведення богослужіння в
день свята ікони Божої Матері
«Скоропослушниці».
Почесна нагорода була вручена Святійшому Патріарху
за особистий приклад жертовності та відданості народу
Ук р а ї н и , в і д р о д ж е н н я

Анатолій Шевченко, Борис Кожин і Йошіхіко Окабе у Володимирському
кафедральному соборі під час вручення високих нагород

становлення України як незалежної, демократичної та
суверенної держави, визнаної
в усьому світі.

Орден «Герой Козацтва» Святійшому Патріарху Філарету
вручає Гетьман УРК Анатолій Шевченко

духовних і патріотичних традицій українського козацтва,
невтомну працю на ниві

У заході взяли участь
представники українських
і міжнародних організацій

Українського Реєстрового
К о з а ц т в а . Зі свого боку
Святійший Патріарх
відзначив нагородами представників Українського Реєстрового
Козацтва.
Відзнакою Української православної церкви Київського
патріархату медаллю «За жертовність та любов до України»
Його Святість нагородив
Представника Гетьмана УРК
в Японії, барона Йошіхіко
Окабе та першого командувача
Військово-Морським флотом
України, віце-адмірала Бориса
Кожина.
Патріарх Філарет благословив усіх козаків і берегинь
Українського Реєстрового
Козацтва на добрії та благії
справи.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»

До Господа – за прощенням і молитвою за мир
Духовність

Наприкінці вересня реєстрові козаки та берегині Українського Реєстрового Козацтва (вже шостий рік поспіль) взяли участь у Всеукраїнській прощі до Зарваницького монастиря. Традиційно в
ході беруть участь представники Збройних Сил України, службовці українських силових структур,
а цьогоріч ще й учасники антитерористичної операції.
Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е обласного козацького товари- благословив єпископ УГКЦ,
Козацтво в прощі, яку очо- ства УРК. До лав УРК на святій керівник Департаменту УГКЦ
лював духівник, капелан Зарваницькій землі вступили із питань душпастирства у
Івано-Франківського облас- біля двох десятків козаків силових структурах Михайло
ного козацького товариства і десять берегинь, а також Колтун.
УРК отець Олексій Куйбіда,
представляли Заслужений
діяч мистецтв України Зоя
Ружин, Генеральний суддя
УРК Василь Гринів, заступник
Головного отамана ІваноФранківського обласного
товариства УРК Володимир
Карман, начальник штабу
Івано-Франківського обласного товариства УРК Петро
Кирилов, майор УРК Євген
Романюк та старший лейтенант УРК Тарас Андрієнко,
який під час Революції гідності
на Майдані був сотником та
учитель НВК «школа-гімназія
№ 3», лейтенант УРК Надія Реєстрові козаки й берегині з прапором УРК в Зарваниці
Теребовлянського району Тернопільської області
Ванзиляк.
У рамках заходу відбулася учні Толстинської середньої
Варто зазначити, що
багатолюдна Хресна хода, школи Заліщинського району на прощі між церковними
участь в якій взяли і українські Тернопільської області, які є хоругвами та державними
реєстровці.
козачатами і лелями куреня прапорами майоріли праСплетений із польових трав, імені Богдана Хмельницького. пори Івано-Франківського
квіток і злаків вінок реєстровці Дітей, які дві доби прошку- обласного товариства УРК
поклали до розп’яття Ісуса в вали до святих місць привів та Лисянського козацького
Зарваниці.
учасник АТО, полковник УРК полку Черкаського обласного
У рамках заходу, вперше в Роман Демкович. Варто зазна- товариства УРК.
історії Зарваниці, була про- чити, що в їхньому рідному
ведена посвята в реєстрові селі жив батько Богдана
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
козаки та берегині, яку провели Хмельницького Михайло,
власний кореспондент «УК»
представники козацької стар- а його маєток зберігся і до
Тернопільська область
шини Івано-Франківського сьогодні. Захід освятив і
Фото Євгена Романюка

Пам’ятаємо
23 листопада 2015 року після
тривалої важкої хвороби серця,
на 68-му році життя упокоївся
протоієрей Димитрій Садов’як,
настоятель храму Покрови
Пресвятої Богородиці у
Солом’янському районі м. Києва,
заступник голови Синодального
управління військового
духовенства.
Того дня, ввечері, у СвятоПокровському храмі була
відслужена заупокійна літія, яку
очолив митрополит ПереяславХмельницький і Білоцерківський
Епіфаній. Йому співслужив намісник Михайлівського
Золотоверхого монастиря єпископ Вишгородський Агапіт
з братією Золотоверхої обителі, а також перший проректор
Київської православної богословської академії протоієрей
Олександр Трофимлюк і духовенство собору. Під час
заупокійної молитви співав хор Київської православної
богословської академії.
Після прощання, труну з тілом спочилого відвезли до м.
Коломиї, де відбулося завершення чину похорону та поховання на кладовищі.
Козаки і берегині ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
щиро сумують з приводу смерті протоієрея Димитрія
Садов’яка, який настановляв та благословляв їх на чесне
служіння Господу Богу, народу України та українському
козацтву.
Царство Небесне і вічний спокій новопреставленому
протоієрею Димитрію!
Нещодавно пішов із життя
Головний отаман Київського обласного козацького товариства УРК,
генерал-майор УРК Володимир
Архипович Іванов.
Кадровий військовий, він все
своє життя присвятив військовій
справі. Після закінчення у 1973 році
Авіаційного технічного училища
в місті Василькові, служив там на
різних командирських посадах. Був
освіченим, чесним та принциповим
командиром.
Після звільнення з лав Збройних
Сил України, присвятив своє життя громадській діяльності.
З перших днів заснування ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» на Київщині, одним із перших вступив в його
ряди. Був заступником отамана Васильківського міського
козацького товариства УРК, начальником служби безпеки
і охорони.
2015 року Володимир Архипович Іванов був обраний
Головним отаманом Київського обласного козацького
товариства ВГО УРК.
У пам’яті козаків і берегинь Київщини він залишиться
взірцем організованості та патріотизму, відданості козацькій
справі. Володимир Архипович був людиною відкритою,
доброю, щирою, небайдужою до проблем громади та
суспільства.
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» висловлює щире
співчуття рідним та близьким покійного.
Кожану Володимиру Дмитровичу
з приводу передчасної загибелі дружини
Кожан Руслани Володимирівни

Вельмишановний Володимире Дмитровичу!
Прийміть щирі слова співчуття з приводу передчасного
уходу з життя доброї, люблячої й дорогої людини – Вашої
дружини Руслани Володимирівни. Смутком переповнені
наші серця у цей день, бо ми знаємо, як багато значила
вона для Вас. Вірна й надійна дружина, вона завжди була
поряд у радості й горі, була Вашою опорою й підтримкою,
берегинею роду, миру і злагоди у сім’ї. Нам у житті суджено
переживати багато важких і непоправних втрат, але втрата
коханої людини – найбільш гірка й болюча: відходячи у
вічність, наші кохані забирають разом із собою частинку
нашої душі.
У цей скорботний день ми схиляємо голови перед незабутньою пам’яттю Руслани Володимирівни, поділяючи
Ваш біль і горе. Але ми хочемо, щоб Ви пам’ятали, що вона
завжди буде незримо поряд з Вами, оберігаючи Вас своєю
любов’ю, адже любов не може померти, вона залишається
у вічності трепетною і безкінечною.
Просимо у Господа милості, щоб Він дарував їй Царство
Небесне, а ми разом з Вами збережемо в наших серцях і
душах вічну пам’ять про Руслану Володимирівну!
Гетьман УРК			

А. Шевченко
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Справедливість цього світу так розмірена, що в
одних відбирає, а другим дає владу і мудрість
Б. Хмельницький

7

Вшанували воїнів, помолились за Вкраїну НА ЗАХИСТІ ДЕРЖАВИ –

На свято Покрови, в День захисника України та 82-ї річниці
створення УПА, в День Українського козацтва, що цьогоріч
відзначалося як державне свято, в Івано-Франківську пройшли
багатолюдні патріотичні заходи за участю реєстрових
козаків. Розпочалися свята багатотисячною загальноміською
ходою, в якій брали участь представники влади, громадських
патріотичних організацій міста спільно з загальноосвітніми
школами Івано-Франківська.

Наші славні та звитяжні
предки обрали собі за покров и т е л ь к у М а т і р Б о ж у, і з
хоругвами та знаменами з
Її образом йшли на прю з
ворогом. Українські реєстрові козаки Прикарпаття
поставили собі за мету увіковічнити пам’ять гетьманів і
полководців, і на вулицях, що
носять їхні імена, встановлюють меморіальні дошки.
В Івано-Франківську їх уже
чотири.

України — герой. Полтавська
битва на початку XVIII століття
поставила крапку у великих
задумах гетьмана Мазепи. А ще
зрада переважної більшості
тогочасного козацтва: одинадцять полків стали за Петра
і тільки дев’ять – за Івана та
шведського короля. Це травмувало душу й серце Мазепи,
і він невдовзі помер на чужині.
Та попри все, Іван Мазепа —
справжній лицар козацької
доби та вірний син України.

Полковник УРК Інна Василів, лейтенант УРК Мар’яна Данилко, Головний
отаман Івано-Франківського обласного товариства УРК, Генерал
Козацтва Михайло Смачило, Голова Ради берегинь Івано-Франківського
обласного товариства УРК, підполковник Галина Савченко (зліва праворуч) під час покладання квітів до барельєфу Семена Височана

Першу меморіальну дошку
реєстровці встановили Семену
Височану, земляку із села
Височанки Галицького району.
Він зібрав багатотисячне військо зі штабом в Отинії та
приєднався до національновизвольної війни українського
народу під проводом Богдана
Хмельницького. Семена ще
називали малим Богданом:
не за зріст, а за значимість і
ранг. Постать Хмельницького
значно вища, але Височан☻–
визначний полководець
гетьманської доби. Як тремтіли ляхи перед навалою військ
Височана!
Та не порозумілися два
великі мужі того часу. Адже
Семен Височан був проти підписання Переяславських угод,
і вдячні нащадки не забувають
його.
Пилип Орлик — вірний
соратник Івана Мазепи – автор
першої, не те що української,
а і європейської Конституції,
великий мудрець козацької
доби. Основний закон Пилипа
Орлика складається лише з
десяти пунктів, але він великий
і неперевершений за своєю
значимістю. Найбільший
аеропорт Франції носить ім’я
Орлика — Орлі. І одна із вулиць
в Івано-Франківську також, а її
початок прикрашає барельєф
великого українця Орлика.
Про Івана Мазепу стали
говорити правду тільки
в роки української незалежності. Для Петра I і Російської
імперії він – зрадник, для

Богдан Хмельницький —
реєстровий козак, полководець
і гетьман всього козацтва, очолив національно-визвольну
війну українського народу
в 1648–1654 роках. Йому повірили й стали під його хоругви
всі козаки. Його звеличували
й одночасно зраджували, але
він залишався непохитним
у справі боротьби за волю
України. Він не досягнув
соборності України у той час,
але проклав шлях до неї.
Саме до пам’ятних знаків
цих славетних полководців
в День Українського козацтва прийшли вклонитися
та покласти квіти реєстрові
козаки Прикарпаття.
«Кожного року в день Святої
Покрови, на річницю створення Української повстанської
армії і в День Українського
козацтва ми вшановуємо
наших героїв, які віддали свої
життя за волю і незалежність
нашої України. Сьогодні ми
також згадуємо і вшановуємо
сучасних воїнів‑українців,
які відстоюють цілісність і
суверенітет нашої держави
на Сході України», – сказав
Голова Адміністрації Гетьмана
УРК в Прикарпатському
регіоні, Головний отаман
Івано-Франківського обласного товариства УРК Михайло
Смачило.
Разом із отаманом квіти
до монументів полководців
покладали Голова Ради старійшин Івано-Франківського
обласного товариства УРК

Василь Гречаник, Генеральний
суддя УРК Василь Гринів,
заступник Головного отамана Івано-Франківського
обласного товариства УРК
Володимир Карман, начальник
штабу Івано-Франківського
обласного товариства УРК
Петро Кирилов, полковники
УРК Богдан Кузів і Богдан
Гладкий, майор УРК Євген
Романюк.
А продовжилося вшанування
козаків у Центрі патріотичного виховання молоді імені
Степана Бандери, який очолює
берегиня, полковник УРК
Галина Савченко.
Вже стало доброю традицією для реєстрових козаків з
Прикарпаття зустрічати Свято
Покрови та День Українського
козацтва з поповнення своїх
багатотисячних лав. На цей
раз вирішили йти шляхом
не кількісного, а якісного відбору новобранців. Символічно,
що саме на Покрову викладачі та кращі студенти
Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника свідомо влилися
в ряди українських реєстровців.
Зокрема, лави УРК того дня
поповнили знані в області
люди: колишній заступник начальника Управління
внутрішніх справ ІваноФранківської області, а нині 
старший інспектор навчальноконсультаційного пункту м.
Івано-Франківськ заочного
факультету Академії внутрішніх справ Інна Василів, яку
на козацькій раді було обрано
Головою Ради берегинь ІваноФранківського обласного
товариства УРК і якій присвоєне військове козацьке звання
полковник УРК, та викладач
Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника, відомий художник
Григорій Михнюк, якому присвоєне військове козацьке
звання підполковник УРК.
Саме для цих мудрих,
досвідчених людей, які багато
досягли у своєму житті й
набутий досвід тепер передають своїм учням, духовність
і патріотизм не просто слова,
а життєве кредо. Тож, реєстрові
козаки й берегині пишаються
тим, що саме духовність і
патріотизм беруть за основу
своєї діяльності.
А що за свято без поважних
гостей та нагород? Того дня
в Центрі патріотичного виховання молоді імені С. Бандери
кращим із кращих були вручені
козацькі нагороди та грамоти.
До речі, святковий захід
проходив у залі, де відбувалася виставка картин
козака-художника Григорія
Михнюка. Тематика робіт майстра — патріотична, зокрема,
пан Григорій висвітлює теми
Українських січових стрільців
та Української повстанської
армії.
Богдан КУЗІВ,
полковник УРК
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Івано-Франківськ
Фото Тараса Лесика

АРТИЛЕРИСТИ!

Капеланська служба Тернопільської єпархії УПЦ КП постійно
піклується про духовне життя захисників нашої Вітчизни.
Старший військовий капелан Тернопільської області, Голова
військового духовенства, протоієрей В’ячеслав Кізілов із
капеланом протоієреєм Володимиром Андрухівим на території
44‑ої окремої артилерійської бригади ЗСУ постійно правлять
служу Божу. Бійці із задоволенням спілкуються з духівниками,
сповідуються. «Приємно відзначити, що останнім часом
спостерігається тенденція до збільшення кількості зацікавлених
в духовному розвитку захисників нашої Вітчизни», — говорить
протоієрей В’ячеслав Кізілов.

На початку листопада з
благословення архієпископа
Тернопільського, Кременецького
та Бучацького Нестора,
Голова єпархіального відділу духовно-патріотичного
виховання в Збройних Силах
України та інших військових формуваннях України,
Голова військового духовенства, Головний отаман

січня 2015 року бригада
дислокується в Тернополі
на базі колишньої 11‑ої
Гвардійської артилерійської
бригади. Саме тут, на території військової частини
відбулися урочистості, під
час яких відзначили кращих
та згадали усіх військових
44‑ої бригади, які загинули
в боях за Україну.

Протоієреї В’ячеслав Кізілов і Володимир Андрухів з бійцями
44-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ після служби Божої
в розташуванні підрозділу

Тернопільського обласного
товариства УРК, Генерал
Козацтва В’ячеслав Кізілов
разом із капеланами, протоієреями Володимиром
Андрухівим, Богданом
Статкевичем та Михайлом
Кільчицьким, які в складі
44‑ої окремої артилерійської
бригади ЗСУ перебували
в зоні АТО, поблагосло вили святкові заходи до Дня
ракетних військ і артилерії
України.
Бійці 44‑ої окремої артилерійської бригади, а це
величезний загін, в якому
проходять службу військові з різних регіонів
України, відзначили своє
професійне свято. Цей регулярний підрозділ Збройних
Сил України був створений у вересні 2014 року.
За словами командира підрозділу, полковника ЗСУ
Сергія Баранова, артилерійську бригаду формували
практично «з нуля», укомплектовували старою
оновленою технікою, проте
Міністерство оборони надало
частину нової. Бойове злагодження бригада пройшла
на Яворівському військовому полігоні, а тепер її бійці
виконують бойові завдання
в зоні проведення антитерористичної операції. З кінця

Присутній на заході
міський голова Тернополя
Сергій Надал подарував
артилеристам новий стяг
міста Тернопіль, вручивши
його командиру бригади полковнику Сергію
Б а р а н о в у. А р т и л е р и с т и
отримали нагороди від
Те р н о п і л ь с ь к о ї о б л а с н о ї
державної адміністрації.
А від капеланської служби
УПЦ
Київського
Патріархату командиру
бригади було вручено
ікону Святого Івана-воїна.
У с в о ю ч е р г у, в і й с ь к о вий капелан, протоієрей
Володимир Андрухів отримав нагороду-відзнаку від
командування військової
частини. Варто відзначити,
що священики-капелани
протягом двох місяців
не просто перебували з
б і й ц я м и в з о н і АТО , а й
спільними зусиллями зводили там храми-каплиці.
Після урочистостей для
бійців бригади було влаштовано святковий концерт,
а потім всі із задоволенням
подивилися кінофільм про
артилеристів.
Галина КІЗІЛОВА,
берегиня УРК
м. Тернопіль
Фото автора

Дух, що тіло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю
І. Франко
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РАЗОМ – СИЛА! ЗАПОРУКА ПЕРЕМОГИ – ВИХОВАННЯ ПАТРІОТІВ
В осередках УРК

Козацький даайджет

Крок за кроком, впевнено йдуть реєстрові козаки України
до втілення патріотичних намірів, відродження духовності,
історичної спадщини, справжнього козацтва. У тяжкий час,
коли Україна перебуває в стані війни, протистоїть небезпечному
агресору на Сході, Тернопільське обласне козацьке товариство
ВГО УРК збагачується справжніми Героями і Патріотами.

У старовинному
Успенському храмі
міста Підгайці
Те р н о п і л ь с ь к о ї
області, зведеному
ще далекого 1653
р о к у, я к и й б у в
свідком розквітів
і занепадів,
з в и т я ж н о ї
слави, смерті
й гонінь городян, на вірність
Го с п о д у Б о г у,
н а р о д у Ук р а ї н и
та реєстровому
козацтву присягнули справжні
патріоти України.
Серед них –
н а ч а л ь н и к
Підгаєцького районного військового
к о м і с а р і а т у,
підполковник ЗСУ
Сергій Дзюма.
«Символічно,
що саме сьогодні,
коли
н а ш а Підполковника ЗСУ Сергія Дзюму в реєстрові
Україна переживає козаки посвячує Головний отаман Іванобуремні часи, у Франківського обласного козацького
с т а р о в и н н о м у товариства УРК Михайло Смачило
Храмі Божому, з
Ге р о й К о з а ц т в а , Го л о в а
власної волі та за покликом Адміністрації Гетьмана УРК
душі і серця, влилися до лав в Прикарпатському регіоні
Українського Реєстрового Ук р а ї н и , Го л о в н и й о т а Козацтва справжні патріоти ман Івано-Франківського
нашого краю, – говорить о б л а с н о г о к о з а ц ь к о г о
о т а м а н Те р н о п і л ь с ь к о г о товариства УРК Михайло
обласного козацького това- Смачило, його заступник,
риства УРК, Генерал Козацтва Генерал Козацтва Володимир
В’ячеслав Кізілов. – Як свяще- Карман, начальник штабу
ник, хочу привітати цих людей І в а н о - Ф р а н к і в с ь к о г о

Козацька старшина реєстровців Івано-Франківщини та
Тернопільщини з новопосвяченими козаками й берегинями УРК
в Успенському храмі м. Підгайці

з важливим кроком у їхньому
житті і побажати, щоб Божа
Ласка завжди була з ними.
Терпіння й наполегливості, і
не забувати, що тільки разом
ми – сила!»
Н а к а з о м Ге т ь м а н а
УРК Анатолія Шевченка
підполковнику ЗСУ Сергію
Дзюмі присвоєно військове
козацьке звання полковник
Українського Реєстрового
Козацтва. В урочистій
церемонії посвяти в козаки
й берегині брали участь

обласного козацького товариства УРК, полковник УРК
Петро Кирилов. Службу
Божу відслужив капелан
Тернопільського обласного
козацького товариства УРК,
отець Михайло Бубнів, який
благословив козаків і берегинь на щире служіння Богу
й Батьківщині.
Галина КІЗІЛОВА,
берегиня УРК
м. Підгайці
Тернопільська область

«Виховання молоді – це пріоритетна задача для всіх, хто знаходиться в тилу. Прийшов час
зрозуміти минулі помилки й прогалини в патріотичному вихованні українців і почати їх виправляти.
Не словом, а ділом! Справжній духовний стрижень, сімейні цінності, знання своєї історії, здоровий
спосіб життя – все це було втрачено і навмисно зруйновано колишньою олігархічно-феодальною
владою,  вважає отаман Тернопільського обласного козацького товариства УРК, Генерал Козацтва
В’ячеслав Кізілов. – Але ж ми – Українці! Ми зможемо і робимо! Крок за кроком, наполегливо й
упевнено! У цьому буде запорука нашої Перемоги».

Днями на території 44-ої
артилерійської бригади ЗСУ,
що дислокується в місті
Тернополі, відбулося фізкультурно-футбольне свято
«Лицарі Духу». Серед запрошених почесних гостей були наші
друзі, які відроджують бойовий

козацьке товариство УРК
та Міжнародна федерація
Бойового гопака, яку очолює
Володимир Пилат.
Символічно, що цьогорічний Чемпіонат України
проводився на фоні двох знаменних дат – 30-ої річниці

Змагаються маленькі лицарі духу

гопак. Гопаківці влаштували
надзвичайно красиве спортивне шоу! Таке прагнення до
відродження традицій може
викликати лише повагу й щире
захоплення!
На День Збройних Сил
України в Тернопільській
загальноосвітній школі №☻20,
в урочистій обстановці було
прийнято в джури та лелі
Українського Реєстрового
Козацтва понад шістдесят юних патріотів. Після
присяги козачата влаштували спортивні змагання та
танцювальний флешмоб.
Урочисту посвяту в козацтво провів Головний отаман
Тернопільського обласного
козацького товариства УРК,
Генерал Козацтва В’ячеслав
Кізілов. Він подякував педагогам-організаторам за гідне
патріотичне виховання і, як
священик, благословив козачат та їх наставників на добрії
та благії справи.
Га р н и й п р и к л а д д л я
наслідування!
Нещодавно отаман Тернопільського обласного козацького
товариства УРК, Генерал
Козацтва В`ячеслав Кізілов
відгукнувся на запрошення
тренерів і відвідав змагання
з бойового гопака, що проходили в Тернополі, в АОЦ
«Каруна». У них взяли участь
близько тридцяти вихованців
шкіл «Бойового гопака» міста.
Свої вміння та навички,
а також силу, волю до перемоги та любов до улюбленого
бойового мистецтва маленькі
спортсмени віком від шести до
тринадцяти років демонстрували в дисциплінах «Однотан»,
«Тан-двобій» та «Забава» .
А 12-13 грудня в Тернополі
пройшов чемпіонат України
з бойового гопака, співорганізаторами якого виступили
Те р н о п і л ь с ь к е о б л а с н е

заснування Міжнародної
федерації Бойового гопака
та 60-річного ювілею засновника стилю Бойового гопака
Володимира Пилата.
У Чемпіонаті України брали
участь понад 300 юних спортсменів із 17 областей України,
які змагалися в дисциплінах «Однотан», «Тан-двобій»,

тернопільські гопаківці
задовільнилися четвертим
місцем.
Переможці та призери Чемпіонату України з
Бойового гопака були нагороджені грамотами, медалями
та кубками. Від спонсорів
змагання, тернопільських
підприємців Тараса Демкури,
Ігоря Гирила та Сергія Білого,
спортсмени отримали вітаміни та продукти спортивного
харчування.
«Сьогодні, коли на Сході
України точиться війна, вихованці і тренери українських
шкіл Бойового гопака вносять і свою лепту в загальну
перемогу над агресором.
Найперше, це те, що ми виховуємо справжніх патріотів
України, які готові «душу й
тіло покласти за нашу свободу
й показати, що ми, браття,
козацького роду», – розповів
кореспонденту «УК» тренер школи Бойового гопака
«Сварог» Влад Болдирєв. –
Варто відзначити, що чимало
тренерів та майстрів зі зброєю
в руках воюють в зоні проведення АТО на Сході України,
на практиці використовують
свої вміння та професійні
навички на користь нашої
Вітчизни. Серед гопаківців,

Юні гопаківці міста Тернополя, вихованці Ігоря Іщука та Влада
Болдирєва зі своїми тренерами та духовним наставником
протоієреєм В’ячеславом Кізіловим

«Забава» та «Борня» (вид
єдиноборства з мінімальним
дотиком).
Ч е м п і о н а м и Ук р а ї н и з
Бойового гопака в командному заліку стали вихованці
Львівської школи «Шаблезуб»,
тренер – Володимир Куцан.
Друге місце посіла команда
«Сварог» із міста Нетішин
Хмельницької області (тренер
Микола Колінько) і бронзовими призерами стали
вихованці школи Бойового
гопака «Вовк» зі Львова, яких
тренує Назарій Павлович
Щербяк.
Зовсім небагато очок в
особистих заліках не вистачило Тернопільській команді
Бойового гопака «Сварог»
(тренери Ігор Іщук і Влад
Болдирєв), щоб зійти на
п’єдесатал пошани, тож

на жаль, є вбиті та поранені.
Честь і шана справжнім патріотам України!».
За словами тренерів
команд, які були представлені на турнірі, це був один
із найкращих за рівнем
організації та проведення
Ч е м п і о н а т і в Ук р а ї н и з
Бойового гопака за останні
роки. Тернопільські гопаківці висловлюють щиру
подяку Головному отаманові
Те р н о п і л ь с ь к о г о о б л а с ного козацького товариства
УРК В’ячеславу Кізілову за
допомогу в організації та
проведенні змагань.
Підготував
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Тернопільська область
Фото Галини Кізілової

Гей, ви, козаченьки, – вітер в чистім полі,
Научіть нащадків так любити волю
В. Крищенко
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Готуємо захисників Вітчизни Нащадки козацької слави
В осередках УРК

Нещодавно Хмельницьке
обласне козацьке товариство
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» спільно з Управлінням
освіти Хмельницької міської ради,
на базі стрілецького тиру міського
комітету Товариства сприяння
обороні України, провели міські
змагання з кульової стрільби,
присвячені Дню Збройних Сил
України. У змаганнях брали
участь учні загальноосвітніх
закладів міста. Це був дійсно
необхідний урок для молодих
хмельничан, на якому вони тренувалися у влучності стрільби
з малокаліберної гвинтівки,
розбирати та збирати автомат
Калашникова, отримували
теоретичні та практичні навички
з військової підготовки.
Тр е н і н г и т а п р а к т и ч н і
заняття проводив начальник
штабу Хмельницького обласного козацького товариства

Збирання та розбирання автомата Калашникова контролює начальник штабу Хмельницького обласного козацького товариства УРК
Андрій Карнатовський

УРК Андрій Карнатовський.
«Все починається з малого,
як і великий патріотизм із
любові до сім’ї, до своєї малої
Батьківщини, – говорить

Навчальні стрільби з малокаліберної гвинтівки в стрілецькому тиру
міського ТСОУ м. Хмельницька

пан Андрій. – Тому завдання
старшого покоління, батьків,
педагогів змалечку закладати
дітям любов до Батьківщини,
що згодом переросте в
патріотизм, який сьогодні так
необхідний усім українцям».
Керівниками на навчальних місцях були бунчужний
Хмельницького обласного
козацького товариства УРК,
майор УРК Сергій Назаревич і
осавул Хмельницького обласного козацького товариства
УРК, майор УРК Олександр
Таранець, які своїм прикладом показували школярам
як вправно користуватися
зброєю, що безперечно стане
їм у нагоді в подальшому житті
під час захисту Вітчизни.

Зараз скрізь і всюди:
з екранів телевізорів,
з інтернетресурсів
ми чуємо високі фрази
про любов до батьківщини, бачимо
героїв, справжніх
героїв України. Але,
насправді, складно
осмислювати такі
абстрактні поняття
як любов, чесність,
відданість, патріотизм. Бо незважаючи
на те, що кожен із нас
більш-менш розуміє
Переможців змагань нагороджували
їх значення, все одно шефи☻– реєстрові козаки Херсонського
вкладає в них щось обласного козацького товариства УРК
своє.
на чолі з отаманом ХОКТ УРК, Генералом
Ц е н е р і ч , я к у Козацтва Євгенієм Капленком
школи № 44 та її працівників,
можна побачити
або потримати в руках. Це які і нині виконують свій
щось невидиме, проте реально громадянський обов’язок
існуюче, те, що наповнює на Сході нашої країни. Нікого
наше життя змістом, тим не залишили байдужими і
самим роблячи нас людьми. зворушливі слова заступників
Патріотизм, як і всі інші якості, директора з навчально-виховможна і слід виховувати: ної роботи Л. М. Мальчикової
вдома, в школі, в позаурочний та О. Г. Єлікової, які розпочас, виховувати яскравими віли про проведені в закладі
прикладами. Тож не випад- акції на підтримку наших
ково 4 грудня 2015 року бійців — це і виготовлення
в Херсонській загальноос- маскувальних сіток руками
вітній школі I — III ступенів дітей, малюнки для бійців,
№ 44 Херсонської міської ради зібрані шкільними волонтев рамках проведення місяч- рами теплі речі, ліки, продукти
ника героїко-патріотичного харчування тощо.

Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Хмельницький
Фото автора

Екскурс в історію України

Нещодавно в Ларжанському навчально-виховному комплексі пройшла чергова зустріч із
представником громадської організації «Успіх. Розвиток. Заможність. Процвітання», істориком
Іваном Татариновим і отаманом Новонекрасівського сільського осередку Українського
Реєстрового Козацтва Іваном Мішуліним.

І в а н Та т а р и н о в п р о в і в
для школярів невеликий
екскурс в історію України,
розповів хлопцям про
козацький період в історії
України. Члени громадської
організації «Успіх. Розвиток.
Заможність. Процвітання»,
студенти Олексій Грибков
і Володимир Закордонний
продемонстрували костюми,
зброю українського
реєстрового козацтва часів
національно-визвольної
війни під керівництвом
Богдана Хмельницького.
Посилаючись на відомості
першоджерел, Іван Татаринов
назвав відмінності в
обмундируванні старшини
та рядових козаків, наголосивши, що головними
критеріями козацької одежі
були практичність, зручність
та зносостійкість.
Особливий інтерес у дітей
викликало ознайомлення
з принципом дії мушкета.
Складність використання
такої зброї визначала принцип
побудови козацького війська й
тактику ведення бою. Історик

Олексій Грибков і Володимир Закордонний демонструють
одяг та зброю українського козацтва часів гетьмана Богдана
Хмельницького

пояснив і показав на прикладі
відмінності козацької шаблі
піхотинця та вершника. У ході
демонстрації діти зрозуміли, за
рахунок чого козацьке військо
було мобільним і боєздатним.
На завершення козачата
мали змогу подивитися фільм
із циклу «Битви і війни» про
битву на річці Жовті Води, де
режисерами та акторами були
наші гості.

Безсумнівно, ця зустріч
торкнулася дитячих сердець,
викликала непідробний інтерес
до історії, почуття поваги до
минулого своєї країни, дала
заряд бадьорості та енергії.
І.А. ДИМИТРІЄВА,
заступник директора
Ларжанського НВК
з навчально-виховної роботи
Одеська область

Момент виконання стройових вправ

виховання, відзначення Дня
Збройних Сил України пройшли військово‑спортивні
змагання «Нащадки козацької
слави». Приємним сюрпризом
для школярів стали почесні
гості, які завітали на цей захід,
представники Всеукраїнської
громадської організації «Українське Реєстрове
Козацтво», а саме: Голова
Адміністрації Гетьмана УРК
у Південному регіоні України,
отаман Херсонського обласного козацького товариства
УРК Євгеній Капленко,
начальник штабу ХОКТ
УРК Сергій Ковіня, отаман Херсонського міського
козацького товариства УРК
Олексій Рибаков, заступник
отамана Херсонського обласного козацького товариства
УРК В’ячеслав Гавриленко.
Урочисте відкриття військово‑спортивних змагань
розпочалося з виконання
Державного Гімну України та
хвилини мовчання в пам'ять
про тих, хто загинув, захищаючи нашу країну в зоні
АТО . Д и р е к т о р ш к о л и
Олександр Адамович
Перегняк, відкриваючи змагання, згадав про батьків учнів

Після виступів запрошених гостей, викладач предмету «Захист
Вітчизни» А. П. Рудовський та
вчитель фізичного виховання
Г.М. Чайковський оголосили про
початок змагань.
Учні 8–10 класів брали
участь у конкурсах зі стройових вправ, спорядження
магазина патронами, з дартсу,
човникового бігу, підтягування
на перекладині, перетягування
канату тощо. Членів команд
гаряче підтримували вболівальники разом із класними
керівниками Л. А. Пєтуховою,
Л . В . Н а г і р н о ю ,
В. В. Мироненко, С. А. Рубан.
Команди, які отримали
найвищі бали, були нагороджені Козацькими грамотами.
У цілому змагання продемонстрували спортивну
загартованість, фізичні навички та вміння школярів, їх
прагнення до перемоги.
Саме такі заходи виховують у наших дітей та підлітків
почуття патріотизму, готовності
захищати свою Батьківщину.
Лариса МАЛЬЧИКОВА,
заступник директора
Херсонської ЗОШ № 44
м. Херсон
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Завжди величніша путь на Голгофу,
ніж хід тріумфальний
Л. Українка
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Переважна більшість
реєстрових козаків і берегинь Львівського обласного
козацького товариства УРК
сумлінно виконують свої статутні обов’язки та регулярно
звітують про свою роботу
перед громадою.
В осередках УРК

Він є активним учасником
ГО «Автомайдан Львів», здійснює охорону громадського
порядку та патрулювання
міста. За ініціативою отамана
Північно-Західного міжрайонного козацького товариства
(МРКТ) УРК така ж робота
проводилася отаманами усіх
районних товариств.

Тісні зв’язки реєстрових козаків Львівщини налагоджені
з Кінологічним навчальним центром Державної
прикордонної служби
України, що дислокується
в Великих Мостах. Оскільки
Жовківський район опікується
цим військово‑навчальним
підрозділом, військовослуж-

та прикордонники. На базі
гуртка авіамоделістів, яким
керує реєстровий козак, організовано складання та ремонт
літальних апаратів.
В умовах, коли на Сході
України точаться військові
дії, вагоме місце в роботі реєстровців Львівщини займає
волонтерська діяльність.

гігієни тощо). Крім харчів,
бійцям АТО також передано
обмундирування й амуніцію:
бронежилети, берци, куртки,
шкарпетки теплі й літні, утеплювачі до курток, бензопили,
тактичні окуляри, тактичні
ножі, карімати тощо. Зимою
минулого року Михайло Кот
і Зіновій Цимбалістий у зону

РЕЄСТРОВІ КОЗАКИ ГАЛИЧИНИ:
НАБУТКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ
Сьогодні Львівське обласне козацьке товариство Всеукраїнської громадської організації
«Українське Реєстрове Козацтво» разом із усіма українськими патріотами переживає
непростий, але багатий на події час. Він запам’ятається важливими й знаковими
подіями в історії сучасної України. Ми стали свідками підсилення кризових тенденцій у
політиці та ідеології, економіці й науці, а також у міжособистісних стосунках. Відсутність
кардинального підходу до вирішення вищезгаданих проблем, ще більше загострює
протиріччя людина-держава, підвищує соціальну напруженість у суспільстві. Це знижує
рівень життя населення, що призводить до соціальних потрясінь і революцій. У такій ситуації
розв’язання проблеми лежить у площині формування громадянського суспільства на
основі системи громадського самоврядування. Власне, на такі ініціативи від громадських
організацій очікують громадяни України й ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» не має
бути в цьому випадку винятком.

Сьогодні козаки Львівщини
беруть активну участь в організації формувань громадського
п о р я д к у, з о к р е м а , к о з а ками Львівського міського,
міжрайонних та районних
козацьких товариств спільно
з органами правопорядку
організовано патрулювання
населених пунктів, аби дати
відсіч тим, хто всіляко прагне
дестабілізувати ситуацію
в Україні.

Реєстровці області підтримують і основний
напрямок роботи – духовне
і патріотичне виховання
підростаючого покоління.
Так, у Жовківському районі,
за сприяння отаманів
Північно-Західного МРКТ
УРК та Сокальського РКТ УРК
Олега Попруженка та Петра
Хлища, в селах Гійче, Забір’я,
Нова Кам’янка та Кам’яна
Гора активно функціонують

бовцям надавалась допомога
в проведенні ремонтних робіт
і благоустрої нових казарм,
продуктами харчування і спорядженням для військових, що
відряджалися на Схід України.
За ініціативою фермерів‑козаків, отаманів
козацьких осередків УРК
сіл Кам’яна гора та Нова
Кам’янка Миколи Пилипця
та Ярослава Ребця, спільно
з громадською організацією

Отаман Львівського обласного козацького товариства УРК Роман
Колодій вручає отаманові Сокальського районного козацького
товариства УРК Василю Нідзвідському заслужену нагороду

Незважаючи на відсутність
коштів у скарбниці ЛОКТ
УРК, наші козаки власним
коштом роблять посильний
внесок у забезпечення обороноздатності нашої країни.
Та к , в ж е б і л ь ш е р о к у
в Львівському обласному
координаційному центрі допомоги фронту при Львівській
обласній раді активно працюють генерал-лейтенант УРК
Михайло Кот і полковник

Реєстрові козаки Львівщини в День захисника України на одній із площ древнього Львова

Так, отаман Львівського
міського козацького товариства УРК, генерал-майор
УРК Тарас Чайківський є
керівником групи радіаційної розвідки штабу цивільної
оборони НУ «Львівська політехніка», а також проводить курси
цивільної оборони для працівників Інституту хімії та хімічних
технологій цього університету.

шкільні козацькі республіки,
в яких основну увагу приділяють військово‑патріотичному
вихованню молоді з використанням традиційних форм
навчання: лекції, змагання,
фізичний гарт, безпосереднє
спілкування молоді з військовослужбовцями прикордонної
служби та курсантами Академії
сухопутних військ України.

«Допомога армії» регулярно
відправляються харчі в АТО.
Неодноразовий чемпіон
світу та Європи з авіамодельного спорту, полковник УРК
Андрій Умрихін, за сприяння
ГО «Солідарність правих сил»,
створив навчальний центр
керування безпілотниками, де
проходили навчання військові
з добровольчих батальйонів

УРК Зіновій Цимбалістий.
Вони регулярно допомагають
воїнам АТО, які знаходяться
на передовій. Згадані козаки
у співпраці із координаційним
центром передали в зону АТО
величезну кількість продуктів (цукор, макарони, горох,
картоплю, цибулю, консерви,
тушонку, згущене молоко, чай,
консервації, сигарети, засоби

бойових дій (АТО) передали
40 штук пічок-буржуйок,
по 4–5 штук в окремі підрозділи, які стоять на передовій.
Варто відзначити, що ці
реєстровці є організаторами
й засновниками Міжнародної
благодійної організації «Західно-регіональна
благодійна організація
Міжнародного Центру
впровадження програм
ЮНЕСКО», за допомогою
якої в грудні 2014 року з
Австрії було передано бійцям
Національної гвардії України
120 комплектів зимової та
літньої форми, термобілизни,
берців, що було зафіксовано
представником Австрії при
передачі допомоги військовослужбовцям. Також через
цю благодійну організацію
воїнам АТО були передані
продукти та медикаменти, що
надійшли з Польщі. І це далеко
не повний перелік допомоги
воїнам АТО, яку здійснюють
козаки Львівського обласного
козацького товариства УРК.
Реєстровці області є активними учасниками заходів зі
збору вторинної сировини та
коштів для потреб військовослужбовців, які беруть участь
в АТО.
Професор медицини, генерал-майор УРК Михайло
Секела та його син, полковник УРК Руслан Секела,
брали участь у формуванні
медичної роти в Рівненській
області в частині наповнення
її медикаментами та медичним
обладнанням.
Батько з сином організували
поїздку 11 керівників (митрополитів) Українських церков
до США, де ті виступали перед
українськими громадами.
Результатом поїздки став збір
коштів для допомоги біженцям із зони АТО. Загалом
було зібрано понад 30 тисяч
доларів, частина з яких уже
надійшла до України.
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Немає мужності другої,
Як не боятися життя
П. Тичина
Михайло та Руслан Секели
налагодили контакт з доброчинними організаціями
Республіки Польща. Братиполяки виділили понад
120 тисяч злотих, на які було
закуплено медикаменти та
хірургічні інструменти для
потреб лікарень, що надають
допомогу пораненим бійцям
із зони АТО.
Козаки Новокам’янського
загону УРК на чолі з сільським
головою села Нова Кам’янка,
підполковником УРК
Ярославом Ребцем та Головою
Ради старійшин Жовківського
районного козацького товариства УРК, генерал-майором
УРК Петром Хлищем вже
тричі організували та провели
збір продуктів для потреб АТО
загальною вагою приблизно
3 тонни.
Патріотично-виховна
робота, спортивні змагання, туристичні походи,
велосипедні фестивалі та
тури активно проводяться

В осередках УРК

Захист Вітчизни —

ПРІОРИТЕТ ШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

«Захист Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності
України, шанування її державних символів є обов’язком громадян
України», зазначено у статті 65 Конституції України.

Отаман Львівського міського товариства УРК Тарас Чайківський
під час виступу на Великій Раді УРК

сплати членських внесків козаками Львівщини. Постійна
дискусія з цього питання
знайшла відображення в ініціативах отамана Львівського
міського козацького товариства УРК Тараса Чайківського,
який запропонував свою схему
сплати членських внесків.

Реєстровці Жовківщини та Сокальщини мають давню дружбу
з прикордонниками Кінологічного центру

в Північно-Західному МКТ
УРК, де отаманом – генералмайор УРК Олег Попруженко,
а його заступником – полковник УРК Лука Павлюк. На базі
цього козацького товариства
постійно проводяться заходи
за участі козаків міжрайонного козацького товариства та
представників козацької старшини Львівського обласного
козацького товариства УРК.
Особливо хочеться відзначити нашу гвардію, козаків,
якими пишається не лише
наше козацьке товариство, а й
вся Львівщина.
Серед тих, хто сьогодні
захищає нашу вітчизну від
ворога — полковник УРК
Андрій Умрихін – заступник командира батальйону
спеціального призначення
МВС України, вчитель рукопашу-гопак, майор УРК
Богдан Голуб також проходить
службу у військах спеціального
призначення.
Штабом Львівського обласного козацького товариства
і силами міжрайонного та
районних козацьких
товариств УРК постійно проводиться робота зі зміцнення
зв`язків УРК на місцях з
органами виконавчої влади і
громадськістю.
Серед факторів, які
негативно впливають
на роботу Львівського обласного козацького товариства
УРК, вважаю відсутність
фінансової дисципліни щодо
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Низький рівень поінформованості козаків і відсутність
відповідей на наболілі питання
призвели до загасання інтере с у д о к о з а ц ь к о г о р у х у,

до зменшення популярності
козацького руху на Львівщині,
волонтерської діяльності та
участі козаків в АТО.
З метою підвищення активності роботи козацьких
осередків Львівщини, пропонуємо низку пропозицій
щодо удосконалення статуту
та роботи козацьких товариств
УРК України:
— врахувати ініціативу
о т а м а н а Л М К Т Та р а с а
Чайківського щодо зміни системи сплати членських внесків
козаками УРК;
— ініціювати прийняття
закону «Про козацтво», що
повинно сприяти подальшому єднанню всіх козацьких
рухів на Україні з метою посилення впливу на законодавчі
й владні структури держави,
що є важливим і невід’ємним
елементом демократії та цивілізованого суспільства. Також
це дало б змогу навести лад
у присвоєнні козацьких звань
і призупинити процеси клонування козацьких генералів;
— напрацювати, прийняти
і розмістити у відкритому
доступі звернення козаків
УРК до Української громади,
що дало б можливість відмежувати нашу діяльність від
сепаратистських козацьких
угруповань, що діють на даний

Щоб захистити Батьківщину,
потрібно змалку займатися
спортом, бути сильним і
мужнім. Це добре розуміють учні Львівської
середньої спеціалізованої
музичної школи-інтернату
ім. С. Крушельницької. Адже

Личаківського району
міста Львова (голова товариства Ірина Апостолюк).
Саме з цими організаціями
в адміністрації та дитячого
колективу школи вже протягом тривалого періоду триває
взаємовигідна співпраця. З

До конкурсу строю та пісні вихованці Львівської середньої cпеціалізованої музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької готові

трагічні події в Україні останніх двох років тривожать,
не залишають байдужими
жодну людину нашої країни.
Всі зрозуміли, що потрібно
будувати і армію, яка здатна
захистити нашу державу від
агресора. І ніхто, крім нас
самих, не допоможе нам
боронити свою незалежність.
Ніхто, крім нас!

реєстровими козаками —
на духовно-патріотичній
ниві, з медиками — в площині
набуття практичних навичок
у різних життєвих ситуаціях,
зокрема в медицині, де пріоритетом є набуття основ з надання
першої медичної допомоги
постраждалим. Цьогорічний
конкурс запам’ятається
надовго вихованцям школи

Керол Бейлі разом з реєстровцями Львівщини та учнями
після завершення конкурсу

Реєстрові козаки Північно-Західного міжрайонного козацького
товариства УРК, ветерани УПА та воїни АТО на відкритті музеюкриївки УПА

відтак до фінансової кризи
в структурі Львівського ОКТ
УРК. Причиною є банальна
відсутність електронних скриньок у козаків та бажання
добувати інформацію самому,
а також інертність системи
оповіщення через газету
«Україна козацька».
Р о з п о р о ш е н н я з ус и л ь
козацьких осередків та
скромність, або не вміння
чи небажання, керівників
підрозділів представляти
свою діяльність, призводить

час в Україні. При цьому, таке
звернення необхідно розмістити в усіх ЗМІ України.
Слава Україні!
С л а в а Ук р а ї н с ь к о м у
Реєстровому Козацтву!
Роман КОЛОДІЙ,
отаман Львівського
обласного козацького
товариства УРК,
генерал-майор УРК
Львівська область
Фото з архіву
Львівського ОКТ УРК

Вже увійшло в традицію
школи відзначати конкурсами строю та пісні «Сурми
звитяг» свята: День захисника
України, День Українського
козацтва, утворення УПА,
День Збройних Сил України.
Цим конкурсам передує
ґрунтовна підготовка, адже
учні не тільки показують стройову та спортивну підготовку,
але й готують творчі, патріотичні завдання. Заохочується
виконання пісні, яка не звуч а л а д о ц ь о г о к о н к у р с у.
Вчителі фізкультури Р. М. Лука
та Ю. Г. Гусак відповідають
за підготовку спортивних змагань, вчитель біології О. І.
Михалейко допомагає дівчатам старших класів набувати
майстерності з медико-санітарної підготовки.
А оцінюють конкурс незалежні фахові експерти,
серед яких представники
Українського Реєстрового
Козацтва та товариства Червоного хреста

ще й тим, що на свято до них
завітав Представник Гетьмана
УРК у США, відомий у себе
на Батьківщині підприємець
Керол Бейлі. Пан Бейлі розповів учасникам конкурсу
про свою діяльність та став
членом журі конкурсу. Тож,
свято набуло міжнародного значення. Крім нього,
конкурс строю та пісні оцінювали отаман Львівського
обласного козацького товариства УРК Роман Колодій,
начальник штабу обласного
козацького товариства УРК
Андрій Костишин, полковник
УРК Вадим Швабський.
За традицією, команди переможців і призерів конкурсу були
нагороджені грамотами українських реєстрових козаків. Їх
переможцям вручали очільник
реєстровців Львівщини Роман
Колодій і Керол Бейлі.
Ярослав ДЖУРИК,
м. Львів
Фото автора

Рвуться всі душі до чину,
Клятви лунають слова.
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Після посвяти в козаки – на захист Держави!
На захисті Вітчизни

Днями для виконання бойових завдань в зону АТО вирушили бійці полку Патрульної служби
поліції особливого призначення «Миротворець», створеного наказом МВС України 9 травня
2014 року.
До складу полку, яким командує підполковник Юрій Шершньов, входять військовослужбовці,
які вже побували в зоні проведення АТО й мають бойовий досвід, багато з них відзначено
високими державними нагородами. Зокрема, одна із рот полку складається з бійців батальйону
«Торнадо», які, як відомо, є козаками Українського Реєстрового Козацтва. Провести бійців на
передову приїхала делегація Генерального штабу ВГО УРК на чолі з очільником реєстровців,
професором Анатолієм Шевченком. Гетьман провів показову посвяту в козаки, для того щоб
бійці могли свідомо і за покликом своєї душі скласти присягу на вірність Господу Богу і народу
України.

Герої не забуті. Нагороду бійцю-козаку Андрію Стойку
вручає Гетьман УРК Анатолій Шевченко

нагороджено бійців полку
Патрульної служби поліції
особливого призначення
«Миротворець».
Анатолій Шевченко побажав
бійцям здоров’я, з честю виконати поставлені перед ними

Шевченка, а від капеланської
служби Тернопільської єпархії
УПЦ КП – іконки.
Ге т ь м а н У Р К з а п е в н и в
усіх військовослужбовців
у т о м у, щ о р е є с т р о в ц і й
надалі будуть вірні своєму

Напутнє слово Гетьмана перед відправкою на передову

Побувавши на базі, де
дислокується військова частина,
переконалися, що українське
військо з патріотично налаштованими хлопцями та дівчатами,
яких також в батальйоні немало,
з кожним днем міцнішає: бійці
по ротації регулярно проходять
вишкіл, набувають необхідних
професійних навичок, які вміло
застосовують під час перебування в зоні проведення АТО.
Командир
полку
«Миротворець» висловив
упевненість, що його бійці

Від імені реєстрових козаків
Ук р а ї н и д о б і й ц і в б а т а льйону звернувся Гетьман
УРК Анатолій Шевченко. Він
зробив короткий екскурс в
історію реєстрового козацтва
та детально зупинився на
нинішніх завданнях, які виконують козаки й берегині УРК.
«Сьогодні серед реєстрових
козаків і берегинь є чимало
бійців, які зі зброєю в руках
захищають цілісність нашої
країни на Сході, серед них,
на жаль, є загиблі й поранені.

сила козаків та усіх українців у
єдності й вірі в спільну перемогу над небезпечним ворогом», – відзначив Гетьман.
Подякувавши бійцям
підрозділу та їхнім командирам за сумлінну службу
народові України, Анатолій
Шевченко вручив високі
нагороди бійцям, козакам і
берегиням, які відзначилися
в зоні бойових дій. Згідно
з рішенням Генерального
ш т а б у Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва, за

Присягу козака-реєстровця перед побратимами виголошує боєць
полку «Миротворець» Дмитро Рибалкін

бойові завдання й живими
та неушкодженими повернутися до власних домівок.
Як доктор богослов’я, він

обов’язкові: служити Богу,
народові України та брати
активну участь у духовному та патріотичному

Волонтер капеланської служби Тернопільської єпархії УПЦ КП, берегиня УРК Світлана Стойко (ліворуч) завжди бажаний гість у полку
спецпризначення МВС «Миротворець»

Повертайтеся живими! Український народ – з вами!

добре знають як вміло захищати Вітчизну. Також було
підкреслено, що кількість
«миротворців» та їхня належна
підготовка є оптимальною для
виконання поставлених вищим
командуванням завдань.

C

M

Y K

Ми не забуваємо про родини
загиблих і поранених
бійців-козаків та надаємо їм
матеріальну допомогу. Серед
реєстровців є величезна армія
волонтерів, якими сьогодні
пишається козацтво. Сьогодні

поданням Тернопільського
обласного козацького товариства ВГО УРК та громадського об’єднання «Спілка
бійців та волонтерів «Сила
Ук р а ї н и » , м е д а л л ю « З а
Оборону Рідної Держави»

благословив усіх присутніх
на добрі справи та подарував для полкової бібліотеки
примірники авторської
монографії «Христос».
Від реєстрових козаків
України бійці батальйону
«Миротворець» отримали
примірники газети «Україна
козацька» та «Кобзарі» Тараса

вихованні молоді, і в час,
коли Батьківщина особливо
потребує захисту, в козаків
не здригнеться рука, і вони
зі зброєю в руках мужньо
стануть на її оборону.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Фото автора

Знов ти воскресла, Вкраїно!
Слава козацька жива!
Х. Блонський
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В осередках УРК

Щоби ворог не пройшов!
За останні кілька років навіть важко згадати, коли «Україна козацька» писала про здобутки
реєстрових козаків славної Сіверської землі. Як виявилося, у місті Славутичі, яке хоча й
адміністративно належить до Київської області, але територіально знаходиться в Чернігівській
(такий собі анклав – Ред.), вже п’ятий рік діє міцний осередок реєстрових козаків, який очолює
отаман, полковник УРК Олександр Дмитрович Ступа.

А загалом же щорічно, ось вже
5 років поспіль, реєстрові козаки
Славутича спільно з відділом
молоді та спорту проводять
міську спортивно-патріотичну
гру «Джура» серед учнів сьомих
класів загальноосвітніх шкіл міста.
Відбіркові змагання проводяться
у школах, а фінальна частина

Отаман Славутицького міського
козацького товариства УРК,
полковник УРК Олександр Ступа

Зустріч учасників АТО (зліва праворуч): капітан УРК Вадим Зуй, Олексій Приходько, радник
Гетьмана УРК, генерал-полковник УРК Петро Лобас, завідувач відділу молоді та спорту
м. Славутич Лідія Шаніна, скарбник Славутицького міського козацького товариства УРК,
підполковник УРК Микола Голуб, спеціаліст міського відділу освіти Людмила Касьяненко,
отаман Славутицького міського козацького товариства УРК, Майстер спорту СРСР, кавалер ордена Святого Михаїла Олександр Ступа

Та отаман і його товариші не з тих,
хто один поперед одного будуть вихвалятися добрими справами. А таких,
повірте, немало. Очевидно, хлопці
сповідують стару біблійну мудрість:
зроби добру справу і вкинь її у воду.
Це по-козацькому, по-чоловічому,
по-християнськи.

Зараз у всіх козаків думка одна: чим
можна допомогти країні в цей скрутний
час? І саме тому діяльність більшості
реєстровців пов’язана саме з питаннями захисту громадян, підвищення
безпеки земляків тощо. Приміром,
капітан УРК Вадим Зуй очолює
міський відділ з надзвичайних ситуацій
Засновники Славутицького міського козацького товариства ВГО УРК (2010 рік) (зліва
направо): Микола Голуб, Олег Селезньов, Олександр Ступа, Олександр Колініченко,
(внизу) Антон Титаренко, Дмитро Козленко. Місто Чернігів

«Джури», де представлені кращі
команди козачат, проводилася у
жовтні, на козацьке свято – Покрову.
Цьогоріч на фінальній частині були
присутні отаман Чернігівського
обласного козацького товариства
УРК Петро Лобас, бійці ЗСУ –

молоддю, де навчають вправно
володіти стрілецькою зброєю,
р о з б и р а т и т а з б и р а т и а в т о м а т,
проводять стрільби.
Тож основний акцент у своїй роботі
реєстровці роблять на вихованні
молоді в дусі духовності та патріотизму,

Отаман Славутицьких реєстровців у зоні АТО Олександр Ступа

Нині, в час, коли над країною нависла
загроза втрати державності, в українців
на генному рівні проявляються риси
господарів, захисників, загострюється
почуття відповідальності за сім’ю,
країну-Батьківщину. У цей час козаки
Славутицького міського козацького
товариства УРК на чолі з отаманом
вирішили зробити і свій внесок в
обороноздатність країни: добровільно
поїхали на Схід України і в зоні проведення АТО активно будували захисні
споруди – такі собі козацькі редути:
щоби ворог не пройшов!
«У нашому козацькому товаристві 25
козаків, із них семеро побували в зоні
проведення АТО, де на власні очі побачили й оцінили, що там відбувається,
– розповідає отаман Славутицького
міського козацького товариства УРК,
полковник УРК Олександр Ступа. –
Наш колектив невеликий, але дієвий.
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та цивільного захисту населення,
начальник штабу Славутицького
міського козацького товариства УРК,
полковник УРК Олег Селезньов є
начальником режимно-секретного
сектору міськвиконкому, Микола
Голуб – начальник методичного центру
надзвичайних ситуацій і цивільного
захисту населення. Величезний обсяг
роботи проводить полковник УРК
Олег Яворський, вчитель фізичної
культури, який відповідає за спортивний напрямок діяльності козацької
організації. Чарівна наша берегиня,
капітан УРК Оксана Денискіна –
начальник кіннотного загону. Реєстрові
козаки разом із Чернігівським кінноспортивним клубом «Козацький яр»
регулярно проводять різноманітні
заходи: показові змагання-виступи
вершників, уміння володіти шаблею
чи списом, подолання перешкод тощо.

Реєстрові козаки Славутича не словом, а ділом допомагають укріплювати оборонні
рубежі нашої держави

учасники АТО. Після закінчення
змагань відбулося урочисте нагородження переможців, а потім
козаки пригощали усіх присутніх
на заході козацьким кулешем, а
берегині – запашними пирогами.
За підтримки міськвійськкомату
регулярно проводяться заняття
з допризивною та призивною

навчають наших нащадків бути
самодостатніми, впевненими у собі й
не забувати, що вони з козацького роду!
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Славутич
Київська область
Фото з архіву Олександра Ступи

І на стежках, порослих будяками,
Що оминали зморені діди,
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Слово козак сьогодні
наповнюється особливим
змістом, адже козак – насамперед – захисник родини,
Батьківщини, а оскільки
частина України сьогодні
в огні, бо зазнала агресії з
боку підступного сусіда, то
в черкаських хлопців пробу-

в Центральному регіоні
України, отаман Черкаського
обласного козацького
товариства УРК, Генерал
Козацтва Борис Марченко:
«Шановні брати-козаки й
сестри-берегині! Вітаю вас з
десятою річницею утворення
Лисянського козацького

Вітаючи новопосвячених
козаків і берегинь, наказний
отаман Черкаського обласного
козацького товариства УРК
Олександр Гаврилюк сказав:
«Лисянський козацький
полк☻– це не лише товариство
однодумців, а, насамперед,
товариство патріотів. Сім
козаків Лисянського полку

найдостойніші, найактивніші козаки та берегині були
нагороджені відзнаками
Українського Реєстрового
Козацтва. Серед нагороджених – засновники
козацького полку: курінний отаман Лисянського
куреня Лисянського полку
ЧОКТ УРК, підполковник

а р т и с т а Ук р а ї н и Та р а с а
Силенка, підполковника
УРК Віктора Колодяжного,
берегинь УРК, військовослужбовців Національної
гвардії України, Заслужених
артисток України Наталю
Садовську та Іванну Котяш,
майора УРК Ольгу Шіптенко,
Заслуженого художника

Для козака найкраща нагорода –
Козацькі фестивалі

народу рідного свобода!
Вже стало доброю традицією для жителів козацької Лисянки щороку в першій половині
грудня відзначати козацький історико-мистецький фестиваль «Край козацький, Богданів»,
започаткований козаками Лисянського полку Черкаського обласного козацького
товариства УРК, який цьогоріч проходив під девізом : «Україна – є! Україна – буде!». Ці
свята вже стали яскравою подією в культурному житті не лише Лисянщини й Черкащини, а
й південних районів Київщини: Медвина, Богуславщини, Таращі, міст Київ та Бориспіль, де
діють потужні осередки українських реєстровців, об’єднаних під знаменами Лисянського
козацького полку УРК. І щороку ці фестивалі, завдяки енергії козацької старшини
Черкаського обласного козацького товариства УРК та Лисянського полку УРК, які шукають
нові форми, нові підходи до залучення земляків до козацького руху в краї, стають все
яскравішими, цікавішими, змістовнішими. Символічно, що день проведення фестивалю
співпав з ювілеєм – з десятою річницею з дня створення Лисянського козацького полку
ЧОКТ УРК.

джуються козацькі гени,
патріотизм переповнює їхні
серця, запалює їх на борню з
ворогом. Разом із патріотизмом зростає в душах людей
духовність, люди більше стали
ходити до церкви й просити у
Господа спасіння для себе, для
країни, для рідної землі.
Саме про це у своїй короткій промові, після спільного
молебню за мир на нашій
землі, в церкві села Орли
Лисянського району говорив
настоятель храму, козацький
капелан, учасник АТО, отець
Володимир Сеньковський.
Несучи службу в 14-му
Окремому Мотопіхотному
батальйоні «Черкаси», священик не зі слів знає обстановку
на передовій і стан наших
воїнів, які захищають цілісність країни на Сході України.
«Бажаю, щоб усі мої земляки
мали в серці патріотизм, а в
душі – віру в Бога. Молімося
ж за нашу Вкраїну, за наших
воїнів, які сьогодні в окопах,
жертвуючи своїм здоров’ям
і часто-густо життям, захищають її. Вірте, що молитва
до Бога допоможе і їм, і нам.
Звертаймося до Господа і Він
почує», – закликав присутніх
отець Володимир.
Близько ста козаків і берегинь та півтора десятка
патріотів, які в цей скрутний для України момент
вирішили стати під знамена
Українського Реєстрового
Козацтва, приїхали на козацький фестиваль і першим
ділом, як ведеться в козаків,
прийшли до церкви помолитися Богу й освятити цей
патріотичний захід. Після
молебню їх привітав Голова
Адміністрації Гетьмана УРК

п о л к у. С ь о г о д н і д о л а в
Українського Реєстрового
Козацтва вступають кращі
сини й дочки Лисянського
краю. Вірю, що ці люди, які
прийшли служити Господу
Богу і народу України за покликом серця і за станом душі, є
справді козаками», – сказав
отаман Черкаських реєстровців і запросив провести
урочисту посвяту в реєстровці
отамана Лисянського козацького полку ЧОКТ УРК,
підполковника УРК Віктора

захищають нашу країну в зоні
проведення АТО, шестеро
дітей наших козаків також
зараз перебувають на передовій. Багато з нас стали
волонтерами. Ми за цей час
багато зробили для того, щоб
в Україні почули наш край,
Лисянщину. Сьогодні наш
полк об’єднав козаків-патріотів з Борисполя, Києва, Таращі,
Медвина, Луки, Лисянки,
Почапинець, Шендерівки,
Корсуня, Звенигородки,
Моринець, Шевченкового,

Єднання Українського війська й козацтва заради перемоги

УРК Михайло Ковтуненко
нагороджений орденом
УРК «Срібний козацький
хрест» II ступеня, бунчужний
Лисянського полку ЧОКТ
УРК, майор УРК Олександр
Недоїдок – орденом УРК
«Бронзовий козацький хрест»
III ступеня.
Орденом
«Семен
Височан», заснованим ІваноФранківським та Черкаським

Учасники фестивалю в Лисянці: «Україна – є! Україна – буде!»

К о л о д я ж н о г о . То г о д н я
козацький полк поповнився
двома десятками козаків і
берегинь, серед яких священик отець Ярослав, дружина
отця Володимира Тетяна,
поет і співак із Борисполя
Валерій Мартишко та
інші достойні громадяни
Лисянської землі.

Шполи, Чигирина… Тому,
сьогодні ми є велика братерська сім’я. І я бажаю, щоб
кожен козак у своєму серці
носив гасло: «Для козака
найкраща нагорода – народу
рідного свобода».
А потім Генерал Козацтва
Олександр Гаврилюк зачитав накази, згідно з якими

обласними козацькими
товариствами УРК, нагороджено заступника Голови
Адміністрації Гетьмана УРК в
Центральному регіоні України,
Генерала Козацтва Василя
Вовченка, козака Лисянського
полку УРК Олега Ганжу,
священика, отця Романа
Котіва, кобзаря, Заслуженого

України, заступника отамана
Черкаського обласного
козацького товариства УРК,
полковника УРК Віктора
Крючкова, громадську діячку,
керівника «Мистецького
спецназу», Заслуженого
діяча мистецтв України Зою
Ружин. Дякуючи за високу
нагороду, пані Зоя сказала:
«Зовсім недавно ми зустрілися з отцем Володимиром
у зоні проведення АТО у
Волновасі, де він проходив
свою службу, а ми приїхали з
«Мистецьким спецназом» з
концертом для наших воїнів.
Символічно , що саме зараз,
у цій церкві, де настоятелем
отець Володимир, ми освятили
Рушник національної єдності,
який проїхав з нами уздовж
усієї лінії фронту та побував чи
не у всіх куточках України, як
і прапор Лисянського козацького полку, який був завжди з
нами. Слава Україні!»
Орденом УРК «Бронзовий
козацьких хрест» III ступеня
були нагороджені найактивніші сотники Лисянського
полку Петро Хоха, Василь
Шевченко і Олег Лабай.
А потім, отець Володимир
розгорнув полотнище прапора
14-го ОМПБ «Черкаси» з
підписами бійців цього підрозділу та прапора Лисянського
полку УРК, які побували на
передовій, і передав їх до
музею козацького полку.
Священик також повідомив, що мав честь отримати
орден «Семен Височан» на
передовій, як і командир
14-го МПБ «Черкаси» Віктор
Ковальчук та☻заступник

Я залишу мужицькими ногами
Хай не глибокі, та чіткі сліди
В. Симоненко
командира батальйону
Святослав Вовкодав. А
потім, від імені командування
військової частини польова
пошта 2332, о. Володимир
зачитав подяку козакам
Лисянського полку УРК, у
якій йдеться: «Із вдячністю
повідомляю вам, що надана
вами поміч значно допоможе
нашим військовослужбовцям
з честю виконувати покладений на них обов’язок служити
Батьківщині так, як зобов’язує
військова присяга і совість, як

району, патріотичне виховання підростаючого
покоління та волонтерську
діяльність грамотами районної ради нагороджені Голова
Ради берегинь Черкаського
обласного козацького товариства УРК Валентина
Войцехівська, полковий
осавул, майор УРК Олександр
Мовчан, Радник Гетьмана
У Р К , Ге н е р а л К о з а ц т в а
О л е к с а н д р Га в р и л ю к .
Гр а м о т а м и Л и с я н с ь к о ї
райдержадміністрації нагоро-

Посвяту в реєстрові козаки воїна АТО проводить отаман Лисянського
полку ЧОКТ УРК, підполковник УРК Віктор Колодяжний

вимагають інтереси України.
Висловлюємо вам сердечну
вдячність за посильну допомогу Українській армії, нашим
бійцям, котрі мужньо і самовіддано боронять державу.
Від усієї душі бажаємо вам
та вашим рідним і близьким
козацького здоров’я, довгих
років життя і подальших успіхів у праці.
Окремі подяки від командира батальйону, майора
ЗСУ Віктора Ковальчука
за волонтерську діяльність отримали Зоя Ружин,
Борис Марченко, Олександр
Га в р и л ю к , О л е к с а н д р
Мовчан, Володимир Ганжа.
Від командирів 72-ої бригади:
полковника Соколова та
14-го МПБ «Черкаси» майора
Ковальчука подяки отримали
козаки-волонтери Олег Ганжа,
Олег Хрипун і Володимир
Ганжа.
А потім, в актовому залі
Лисянської районної державної адміністрації відбулися
урочисті збори, присвячені
10-ій річниці створення
Лисянського козацького
полку. Козацьке товариство і

джені почесний громадянин
смт Лисянка, почесний козак
Лисянського полку УРК,
громадський діяч, письменник, лауреат Шевченківської
премії Василь Шкляр, Голова

15
Генеральної старшини УРК
Борис Марченко і, на знак
подяки Лисянщині за те,
що народила багато славних
синів і дочок України, передав до Лисянського музею
і м е н і Та р а с а Ш е в ч е н к а
орден «Семен Височан»
під номером 1. Кавалерами
ордена «Семен Височан»
стали козаки і берегині,
письменник Василь Шкляр,
кандидат історичних наук
Станіслав Степенькін, режисер, лауреат Шевченківської
премії Олег Бійма, поетеса
Валентина Войцехівська,
звукорежисер Михайло
Вербіцький.
Після нагородження від імені
Українського Реєстрового
Козацтва до Лисянського
історичного музею імені Т.
Шевченка Борис Марченко
і Олександр Гаврилюк передали прапор 14-го Окремого
Мотопіхотного батальйону «Черкаси» та прапор
Лисянського полку УРК з автографами бійців, які воюють
у зоні АТО, а Заслужений
художник України, заступник
отамана Черкаського обласного козацького товариства
УРК, полковник УРК Віктор
Крючков подарував авторську
скульптуру-статуетку Богдана
Хмельницького.
Згідно з програмою фестивалю, відбулася презентація
нової книжки письменника
Василя Шкляра «Чорне

На сцені берегині Українського Реєстрового Козацтва, Заслужені
артистки України Наталка Садовська та Іванна Котяш

в и с т у п о м д уе т у « М ю з і к Бомб» у складі берегинь
Українського Реєстрового
Козацтва, військовослужбовців Національної гвардії
України, Заслужених артисток України Іванни Котяш та
Наталії Садовської.
Після концерту глядачі
подивилися прем’єру документального фільму режисера,
лауреата Шевченківської

майдан районного центру й
з трьохсот запалених свічок
виклали великий тризуб –
символ України, символ
нескореності нації, символ її
майбутнього процвітання.
На завершення реєстровці та
гості мали нагоду скуштувати
козацького кулешу та поспілкуватися в дружній, невимушеній
атмосфері. Не забули і тих козаків і берегинь, які вже відійшли

Орден «Семен Височан» письменнику Василю Шкляру вручає отаман
Черкаського обласного козацького товариства УРК Борис Марченко

Козацька старшина Черкаського обласного козацького товариства УРК

Адміністрації Гетьмана УРК
у Центральному регіоні
України Борис Марченко,
сотник Київської сотні
Лисянського полку УРК,
майор УРК Олег Ганжа.

Подяка від командування 14-го ОМПБ «Черкаси» козаку-волонтеру
Олегу Ганжі

численних гостей привітали
голова Лисянської районної
ради Ярослав Попко та голова
селищної ради Олександр
Короленко. За активну
участь у житті Лисянського
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З ювілеєм утворення
козацького товариства
Лисянських реєстровців
в і д і м е н і Ге т ь м а н а У Р К
та Генеральної старшини
УРК привітав член Ради

сонце», яка нещодавно
вийшла у Харківському
видавництві «Клуб сімейного
дозвілля». Новий роман своїм
землякам представив сам
автор. Василь Миколайович
розповів про написання книги,
де йдеться про героїчних
хлопців-козаків з добровольчого батальйону «Азов», які
захищали і захищають східні
кордони України від російськотерористичних зайд.
Продовжив програму фестивалю концерт, у якому взяли
участь колективи художньої
самодіяльності Лисянщини
та професійні артисти.
Поетичним патріотичним
словом серця глядачів запалювали поетеси Валентина
Войцехівська та Зоя Ружин,
поезією та піснями☻–
реєстрові козаки Валерій
Мартишко та Михайло
Вербіцький. Як завжди, з
потужною, національною
енергетикою звучали козацькі
пісні у виконанні бандуриста, Заслуженого артиста
України Тараса Силенка, а
у фіналі концерту глядачі
насолоджувалися феєричним

премії Олега Бійми
«Прогулянка із задоволенням... і не без моралі…» про
діяльність козаків і берегинь
Лисянського козацького
полку Черкаського обласного козацького товариства
УРК на теренах Черкаської
та Київської областей. Фільм

у вічність. Добрими словами
згадали першого прапороносця Лисянського полку
УРК, майора УРК Бориса
Шеренгового, підполковника
УРК Сергія Мрука, старшого лейтенанта УРК Віталія
Слупіцького, козаків УРК
Ашира Далетора, Павла Труша,

Тризуб із палаючих свічок: вічна слава героям, які полягли
за волю України!

викликав великий інтерес,
після його закінчення глядачі
теплими оплесками подякували присутньому в залі
авторові документальної
кінострічки.
Якраз в цей час на козацьке
містечко Лисянку впали
сутінки. Козаки й берегині
вийшли на центральний

Миколу Моцика, берегиню
УРК, капітана УРК Валентину
Вознюк.
Вічна їм пам’ять!
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
смт Лисянка
Черкаська область
Фото автора

Ми – нація, сузір’я міліонів,
Ми – серце воль, ми – буйна кузня сили
Ю. Липа
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Козацькому роду нема переводу Покровські розваги для козачат
Козацька педагогіка

Напередодні Дня Українського козацтва в загальноосвітній школі
№ 17 міста Маріуполя відбувся урочистий захід «Козацькому роду
нема переводу». На зустріч з учнями був запрошений Головний
отаман Маріупольського міського козацького товариства УРК
Володимир Книшенко, який розповів дітям про історію створення
та діяльність реєстрового козацтва на території Маріуполя.
На заході були присутні директор школи Ольга Карпенко, вчитель
української мови та літератури Інна Зайцева та вчитель історії
Володимир Гречка, які керували підготовкою цього заходу.
З а с л о в а м и о т а м а н а Козацтва подарував дітям
маріупольських реєстро- «Молитву учня», яка, на його
в и х к о з а к і в В о л о д и м и р а д у м к у, д о п о м о ж е у ч н я м
Книшенка, козаки та бере- краще засвоювати навчальгині Українського Реєстрового ний матеріал.
Козацтва разом із педагогами
***
проводять активну роботу з
У рамках проведення заходів
впровадження засад козацької з національно-патріотичного
педагогіки в освітніх закладах виховання, на свято Покрови
міста. У деяких школах уже Пресвятої Богородиці, учні
запроваджена система козаць- 1‑В класу ЗОШ № 34 міста
кого устрою. Діти та вчителі із Маріуполя, під керівництвом
задоволенням підтримали цю класного керівника Ірини
ідею, беруть участь у козацьких Рабчевської, провели свято
заходах. Реєстровці сприяють «Козацькому роду — нема
видавничій справі в регіоні, переводу».

Реєстровці Маріуполя завжди бажані гості в учнів загальноосвітньої
школи №17 м. Маріуполя

підтримують місцевих істориків, які досліджують козацьку
минувшину Приазов’я.
Згідно з Указом Президента
України від 7 серпня 1999 року
14 жовтня щорічно відзначається День Українського
козацтва. Козацтву належить особливе місце в історії
України та в історичній пам’яті
українського народу, адже
козацтво було тією силою, яка
активно впливала на перебіг
історичних процесів в Україні
в XVII — XVIII століттях.
День Покрови Пресвятої
Богородиці святкується в усіх
козацьких громадах світу
урочисто, з проведенням
козацьких рад, з молебнями
про живих та панахидами
по тих, хто відійшов в інший
світ.
Від часів хрещення Київської
Русі і до наших днів це свято
духовно об’єднувало наш
народ, живило його вірою
у повсякчасне заступництво
Божої Матері за людський рід,
за мир і добро на нашій землі.
Виховний захід підготували
учні 7‑х, 8‑х та 10‑х класів.
Уч н і д е к л а м у в а л и в і р ш і ,
розповідали про українське
козацтво та його традиції.
Діти подарували отаманові
реєстровців Маріуполя
Володимиру Книшенку
«браслети нескорених»
та тематичний малюнок
козака. У свою чергу, Генерал

На святі були присутні представники Маріупольського
міського козацького товариства УРК, адміністрація
школи, батьки та учні перших
класів.
Маленькі артисти розповідали про історію славного
козацтва, співали, танцювали.
У невимушеній обстановці діти
познайомилися зі звичаями,
традиціями, обрядами. Була
виконана пісня «Ми нащадки
козаків», а жартівливий завзятий танець викликав у глядачів
бурю емоцій та оплесків.
Під час свята першокласники взяли участь в рухливих
іграх: «Скачки на кониках»,
«Хто швидше одягнеться
в козацький однострій» тощо.
А завершили свято традиційним українським частуванням:
борщем з пекучим червоним перцем та пампушками з
часником. Першокласники із
задоволенням «наминали» це
нехитре частування, підспівували, підтанцьовували
маленьким козачатам.
Представникам Українського
Реєстрового Козацтва дуже
сподобалося свято. Вони подарували школярам календарі з
релігійними святами, а козацькими грамотами нагородили
класного керівника 1‑В класу
Ірину Рабчевську та батьків
учнів, які брали участь в підготовці та проведенні цікавого
заходу.

Нещодавно Маріупольські школярики мали чудову нагоду стати учасниками козацьких ігоррозваг, які пройшли в рамках конкурсно-розважальної програми «Козацькі покровські розваги». Цей
щорічний районний конкурс шкільних козацьких команд проходив на базі фізкультурно- оздоровчого
комплексу ПАО «ММК ім. Ілліча» за підтримки Українського Реєстрового Козацтва, Ради ветеранів
ПАО «ММК ім. Ілліча» та Управління освіти Маріупольської міської ради.

Цього року участь у конкурсі
брали команди учнів 4‑ої,
20‑ої, 21‑ої, 28‑ої, 34‑ої та
47‑ої загальноосвітніх шкіл
Маріуполя. За словами берегині Українського Реєстрового
Козацтва Катерини КарабенФортун, метою проведення
«Козацьких покровських
розваг» було знайомство з
козацькими традиціями та
звичаями, виховання духовності та патріотизму
у дітей засобами козацької
педагогіки.
Учасників конкурсу
та гостей, серед яких були
не лише учні та їхні наставники, а й ветерани праці ПАО
«ММК ім. Ілліча», привітав
Генерал Козацтва Володимир
Книшенко, який побажав
успіхів та завзяття командам
гравців.
Юні козачата та лелі
приємно вразили членів журі
високим рівнем підготовки
до змагань, гарною обізнаністю з козацькими звичаями
та народними обрядами.
Марші, пісенний та танцювальний конкурси, спортивні
змагання та приготування
вареників на швидкість–
все це проходило весело та
яскраво, під захоплений гомін
вболівальників.

У перервах між змаганнями,
глядачів розважав дитячий
вокальний ансамбль «Мікс» та
ансамбль танцю Українського
Реєстрового Козацтва
«Першоцвіт», яким керує
Генерал Козацтва Олександр
Білоконь.

«Богатирі»☻– представники
ЗОШ № 47☻– посіли почесне
третє місце.
Ус і у ч а с н и к и к о н к у р с ної програми отримали
козацькі грамоти. Голова
Ради ветеранів ПАО «ММК
імені Ілліча» Костянтин

На «Козацькі розваги» козачата маріупольських шкіл запросили
реєстровців та ветеранів праці Маріуполя

Важко журі було визначити
переможця, бо всі команди
були підготовлені належним
чином. І все ж переможцем конкурсу стала команда
«Веснянка», яка представляла ЗОШ № 34; друге місце
посіла «Козацька родина» —
ЗОШ № 28; команда

Ку р к ч і в р у ч и в к о м а н д а м
книги «Мариуполь: город
нашей надежды», а команди
переможців і призерів отримали від організаторів ще й
солодкі призи.
По завершенні змагань
гостей та конкурсантів частували смачним кулешем.

БАГАТСТВО МИСТЕЦЬКИХ СВІТІВ

У середині жовтня за підтримки Маріупольського міського
козацького товариства УРК у Маріупольській загальноосвітній
школі-інтернаті № 11 відбувся культурно-освітній захід «Багатство
мистецьких світів». Отаман Маріупольського міського козацького
товариства УРК, Генерал Козацтва Володимир Книшенко
представив школярам талановиту поетесу та художницю, майора
УРК Катерину Карабен-Фортун.

молоді, є членом літературної
спілки «Азов’є», мистецької спільноти Ars-Altera.
Берегиня пише вірші та

Наприкінці заходу
учні відвідали виставку
художніх робіт Катерини
Карабен-Фортун та отри-

Майор УРК
Катерина Карабен-Фортун

Берегиня Українського
Реєстрового Козацтва продемонструвала свої художні
роботи: картини, батік (розпис
барвниками по тканині), мініатюри на корковому дереві.
А потім пані Катерина
читала дітям свої вірші,
сповнені любові до України
та козацтва, розповідала
про багатогранність мистецтва та свою громадську
діяльність. Крім діяльності
щодо відродження духовності та патріотизму у лавах
Українського Реєстрового
Козацтва, вчителька і мисткиня бере активну участь
у роботі Молодіжної координаційної ради, яка діє
при комітеті міської ради
Маріуполя з питань сім’ї та

Багатство мистецьких світів берегині Катерини

прозу трьома мовами, крім
живопису ще захоплюється
танцями в стилі трайбл,
полюбляє українські народні
пісні.
Діти із захопленням та цікавістю слухали її розповіді про
історію реєстрового козацтва,
про її становлення як особистості та митця.

мали в подарунок її авторські
збірки віршів, написані українською мовою.
Сторінку підготувала
Катерина БЕРЕЖНА,
власний кореспондент «УК»
м. Маріуполь
Фото автора

Давайте не лише язиком поговоримо, проголошуючи написане,
але, із розмислом учитавшись, подбаємо ділом сповнити це
К. Туровський
Ювілей

ДЕ БОГ – ТАМ ЗАВЖДИ ПЕРЕМОГА
У день чуда Святого Архистратига Михаїла в Хонах, відзначило своє
тисячоліття одне з найстаріших міст України – Бориспіль. Із благословення
Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та на запрошення
настоятеля храму Святого Миколая, протоієрея Миколи Кравчука, святкову
літургію очолив вікарій Київської єпархії, керуючий справами Київської
патріархії, єпископ Вишгородський Агапіт. Під час Божественної літургії владиці
Агапіту співслужили настоятель храму, протоієрей Микола Кравчук, протоієрей
Ігор Марцін, благочинний Бориспільського району, протоієрей Михаїл Гуменюк.
Після Божественної літургії владика виголосив проповідь.

По завершенні молебну єпископ
Агапіт вручив церковні нагороди
волонтерам, серед яких наказний
отаман Черкаського обласного
козацького товариства УРК, Генерал
Козацтва Олександр Гаврилюк.
Потім владика привітав отця Миколу
та парафіян з подвійним святом: «Усіх
вас вітаю сердечно зі святом на честь
чуда Святого Архистратига Божого
Михаїла в Хонах, а також зі славним
ювілеєм вашого міста. Сьогодні ви
відзначаєте тисячоліття. Вдуматись
тільки! Тисячу років існує ваше
місто… Скільки за цей довгий час
всього змінилося: скільки прожило
людей, скільки відбулося різних
подій… Не кожне місто чи село
може похвалитися таким ювілеєм.
І хочеться в цей святковий день
побажати всім вам міцного здоров’я.
Щоб ви, живучи і працюючи в цьому
місті, примножували його славу
своїми добрими справами. Бажаю,

молитва за перемогу, за воїнів нашої
держави. Сьогодні Ви звершили
у цьому славетному тисячолітньому
місті Божественну літургію, а також
помолилися за всіх воїнів, за жителів
нашого міста, благословивши їх і
привітавши з цим великим святом.
Ми Вам дякуємо за спільну молитву.
Нехай Господь і Вас завжди оберігає,
дарує Вам здоров’я, довгі літа
неустанної праці на благо Святої
Церкви».
Після богослужіння владика Агапіт,
духовенство та парафіяни вийшли
на територію Книшового комплексу
та помолилися за упокій душ воїнів,
які віддали свої життя за цілісність і
суверенітет України на Сході України,
та поклали квіти до пам’ятника
героям.
Продовжилося святкування
тисячоліття Борисполя на вулицях і
площах міста, а також на центральному стадіоні Борисполя. Городяни

Перед земляками виступає реєстровий козак Валерій Мартишко

щоб у цьому вам допомагав Господь
і Святий Архистратиг Михаїл. Нехай
бережуть вас від усіх негараздів, тому
що сьогодні ми переживаємо нелегкі
часи у нашій державі. У вас тут мир і
спокій, а на Сході України йде війна.
Гинуть воїни, захищаючи нашу землю.
Тож наш обов’язок — молитися Богові
не тільки за своє місто, а молитися
за всю свою державу і вірити в те, що
ми обов’язково переможемо, тому
що на нашому боці правда. А там де
правда — там Бог, а там, де Бог – там
завжди перемога».
У свою чергу, отець Микола подякував владиці за архіпастирський візит
та святкове богослужіння: «Дорогий
наш владико Агапіт! Сьогодні чудо
Святого Архистратига Божого
Михаїла в Хонах і тисячоліття міста
Борисполя ми відзначили святою
Божественною літургією. Ви є
намісником Києво‑Михайлівського
Золотоверхого монастиря, який
першим відкрив двері потерпілим
учасникам Революції гідності
на Майдані Незалежності та став
першою лікарнею на всю Україну.
Він став першим молитовним осередком у часи війни, там завжди лунає

гучними оплесками й традиційним —
«Героям слава!» зустрічали своїх
земляків‑воїнів, які брали участь
в АТО на Сході України. Символічно,
під час офіційних заходів з нагоди
святкування тисячоліття Борисполя,
п р а в о п і д н я т и п р а п о р Ук р а ї н и
над міською радою було доручено
курінному отаману Бориспільського
куреня Лисянського козацького
полку Черкаського обласного козацького товариства УРК, підполковнику
УРК Миколі Кравцю.
І хоча нині на Сході країни тривають
військові дії, воїни-бориспільчани,
які повернулися з війни, зізнаються,
що свято має бути, адже для тих, хто
залишився обороняти українські
позиції в зоні АТО, важливо знати, що
тут триває життя, посміхаються діти…
Самі ж бориспільчани пишаються
своїми земляками, бо в складний для
України час вони і Батьківщину захищають, і рідне місто разом із іншими
городянами розбудовують.
Андрій ВОЗНЮК,
майор УРК
м. Бориспіль
Фото автора
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А діти – не зернята!
Допоможемо

Кожна людина на своєму місці має робити справу, доводити сенс свого життя не
словами, а справами. І тим більше, коли це стосується реєстрового козака, який з
доброї волі присягав служити Господові Богу і народу України. А навколо багато чого
треба змінювати, удосконалювати, покращувати.

Про намагання вирішити людські
проблеми, а найболючіші з них,
звичайно, проблеми наших дітей,
свідчить факт нещодавнього відвідання Гетьманом УРК Анатолієм
Шевченком, його заступником,
Генералом Козацтва Олександром
Карпенком та полковником УРК
Анатолієм Дідковським дитячого садочка в селищі Бабинці
Васильківського району на Київщині.
«У жахливих умовах
сьогодні вимушені
перебувати діти
в яслах-садочку
№8 «Світлячок», говорить щойно
призначений
Го л о в н и й о т а м а н
Київського обласного
козацького товариства УРК Анатолій

Дідковський. – Уявіть собі, що в
приміщенні, розрахованому на 37
дітей наразі перебуває 75(!). Як
зернята в гарбузі! І це при тому, що
одне приміщення використовується
як кухня, туалет, актовий зал... І, до
того ж, сама будівля в аварійному
стані».
За словами козацького отамана,
ситуація з дитячими садочками в
селищі просто катастрофічна. Наразі
120 діток чекають черги на місце в
садочку, тридцятьох батьки возять
в дошкільні заклади до сусідніх сіл.
Загалом же в Бабинцях 220 діток
дошкільного віку, які мріють про
комфортні дитсадочки.

«Вихід із ситуації бачу, – продовжує
полковник УРК Анатолій Дідковський.
– У селищі є будівля, що підходить
для дитячого садочка, яка, до речі,
виставлена на продаж. Це – новий,
триповерховий приватний будинок,
вартість якого 5 мільйонів гривень.
Сума немаленька, але якщо долучаться
до вирішення цього питання місцева
влада, громадськість і меценати, то
разом можна вирішити проблему

дитячого садочка
для більш ніж сотні
маленьких громадян
Бабинців. Хочеться
вірити, що не перевелися ще в Україні
Бродські, Галагани,
С е м е р е н к и ,
Терещенки... Зі свого
б о к у Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво
і, зокрема, Київське
обласне козацьке
товариство УРК зробить все від них
залежне, щоб місцеві дітлахи перебували в належних умовах. Тож закликаю
козаків і берегинь Київщини та всіх
небайдужих людей в Україні та за
кордоном допомогти з придбанням
будинку під дитячий дошкільний
заклад. Гуртом, толокою і хата швидко
будується, - кажуть у народі. Проблему
вирішити потрібно, адже найкраща
інвестиція – це в наше майбутнє, в
дітей».
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
смт Бабинці
Київська область

В осередках УРК

ДО ЛАВ КОЗАЦТВА – РОДИНОЮ
У цей нелегкий для нашої молодої
країни час, коли зовсім недалеко
від Маріуполя ще нависає загроза
від російсько-сепаратистських
військ, у Свято-Покровському храмі
п’ятнадцять козаків та п’ять берегинь прийняли присягу на вірність
Б о г у, у к р а ї н с ь к о м у н а р о д о в і т а
реєстровому козацтву, поповнивши
лави патріотів ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво».
Ур о ч и с т у ц е р е м о н і ю п р и с я г и
провели начальник штабу Адміністрації
Гетьмана УРК у Приазовському
регіоні України, Генерал Козацтва
Володимир Книшенко та отаман
дивізії Українського Реєстрового
Козацтва імені Петра Сагайдачного,
Генерал Козацтва Сергій Коваленко.
Новоспечені козаки та берегині

увійшли до складу Гетьманського
полку УРК, Кінологічного полку УРК,
полку УРК імені Петра Дорошенка,
Маріупольського міського козацького
товариства УРК.
Новобранців благословив настоятель Свято-Покровського храму отець
Вадим.
На все життя ця подія закарбується
в пам’яті лейтенанта УРК Бориса
Точеного. Того дня присягу берегинь УРК склали його дочка Аліса та
дружина Наталія. Присутні козаки й
берегині дружно привітали козацьку
родину Точених.
Катерина КАРАБЕН-ФОРТУН,
берегиня УРК
м. Маріуполь,
Донецька область

Найшовсь-таки один козак
Із міліона свинопасів...
Т. Шевченко
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МИХАЙЛО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Черкаське обласне козацьке товариство УРК разом із Івано-Франківським обласним козацьким
товариством УРК втілюють в життя черговий проект по увіковіченню пам’яті видатних українців козацької
доби, які зробили великий внесок у здобуття Україною незалежності та її становлення як сильної
європейської держави. Виготовлення та встановлення в селищі Лисянка пам’ятника батьку Гетьмана
Богдана Хмельницького ‒ Михайлу Хмельницькому, який свого часу служив осадчим у цьому полковому
містечку на Черкащині, один із них.

Майбутнє України, її нації
нерозривно пов’язане з
козацтвом, так як минуле
козацького міста Лисянка
нерозривно зв’язано з родиною Хмельницьких.
Розглядаючи містечко
Лисянку поруч із
Чигирином та Суботовом,
як одне з вірогідних місць
н а р о д ж е н н я Ге т ь м а н а
України Б. Хмельницького,
необхідно в першу чергу
звернутися до першоджерел та відомих історичних
праць Г. Граб’янки, В. Кахо
вського,☻М. Максимовича,
Я. Юзефовича, Д. БантишКаменського, М. Маркевича,
Е. Круліковського, які прямо
чи опосередковано вказують
на це.
На Лисянку, як місце народження Б. Хмельницького,
звертав частково увагу
і Т. Ш е в ч е н к о в п о е м і
«Гайдамаки», в розділі «Банкет
у Лисянці». Робив це і письменник М. Старицький, який
у творі «Останні орли» зазначив: «… У цьому містечку
за часів Даниловича народився й виріс Хмельницький,
‒ за одними переказами —
батько Богданів, Михайло,
а за іншими ‒ сам Богдан».
Не обійшло своєю увагою
Лисянку і духовенство. Так,
в Книзі «Сборник из сочинений покойного протоиерея
Иоана Наумовича» зазнач е н о : « … Ге т ь м а н
України Б. Хмельницький
родився в селі Лисянка неподалік від Києва».
У 1864 році Києво‑
Печерська Лавра видала книгу
Полихевича Л. І. «Сказание
о населенных местностях
Киевской губернии или
с т а т и с т и ч е с к и е , и с т о р ические и церковне заметки
о всех деревнях, селах,
местечках и городах, в пределах губении находящихся».
У цій книзі є цікавим опис
містечка Лисянки, складений у 1861 році, звідки
вбачається: «Во время войн
за Малороссию, Лысянка
замечательна была своим
многолюдством, воинственостью и любовью
к отечеству своих жителей,
так что, по замечанию одного
летописца, татары не смели
приближатся к ней за сто
верст. Известно, что Лысянка
признается некоторыми родиной Богдана Хмельницкого,
коего отец Михаил Венжик —

был ее гражданином». Також
він зазначає, що «К ней
(Лысянке) причислена казенная деревня Монастырок,
лежащая при ручье Лысянке
в 2‑х верстах от местечка». Усе
це свідчить про те, що Лисянка
разом з Монастирком, який
знаходився на монастирській

М. Хмельницького, то майже
всі цитовані вище автори
стверджують, хоч і непевно,
що батьківщиною була
Лисянка або хутір Хмельник
під Лисянкою. Проте, усі
переконливо називають
ці населені пункти місцем
проживання Михайла.

Скульптор, реєстровий козак із Івано-Франківська Богдан Гладкий,
працює над скульптурою Михайла Хмельницького

горі, під якою протікала
річка Лисянка (Лиска), тісно
пов’язана з життям і діяльністю роду Хмельницьких,
пам’ять про яких береже
не одне покоління лисян.
До цього часу збереглася назва
урочища, в якому розташовувався хутір Хмільник.
Таким чином, на сьогодні
вчені, не маючи точних, документальних свідчень щодо
генеалогії Б. Хмельницького
і місця його народження,
зазначають лише вірогідні
місця народження Гетьмана —
Суботів, Чигирин, Лисянку…
Що ж до його батька,

В енциклопедичному
дослідженні «Край козацький. Довідник з історії
Лисянщини» відомий вчений
з історії козацтва Т. Чухліб
пише про М. Хмельницького:
«… брав участь у відбудові
Лисянки. Очевидно, саме тут
Хмельницький одружився
з козачкою з Переяслава,
яка й дала життя видатному
державному діячеві». Шлюб
відбувся десь на початку
1590‑х років. Так твердять
у своєму дослідженні «Богдан
Хмельницький» академік В. Смолій та професор
В. Степанков. Ім’я цієї юної

козачки було ймовірно Агафія
(принаймні, такий висновок
зроблено на основі аналізу
Пом’янника Михайлівського
Золотоверхого монастиря від 1667 року про
рід Хмельницького, який
був складений людиною,
добре обізнаною з життям
його сім’ї). А народився
Б. Хмельницький, як відомо,
27.12.1595 р. Тому питання
щодо народження Богдана
саме в Лисянці є актуальним
і понині.
Історикам невідомо,
скільки дітей (окрім, звісно,
Богдана) мало подружжя
Хмельницьких. У джерелах
згадується про брата гетьмана, який восени 1648 року
був полковником у Сосниці,
однак, підтверджень тому,
чи був він рідним Богданові,
поки не знайдено. На думку
І. Верби, рідними в нього
були брат Іоан (Іван) та сестра
Пелагея. В. Кривошея схильний вважати, що гетьман
мав двох сестер, імена яких
не збереглися, і двох братів,
можливо, Захарія та Юська.
П р о Л и с я н к у, я к в і р о гідне місце народження
Б. Хмельницького, йшлося
на засіданні круглого столу
відомих вчених О. Гуржія,
Ю . М и ц и к а , Т. Ч у х л і б а ,
В. Кривошеї, В. Щербатюка,
що відбулося в грудні
2005 року в Лисянці.
За переказами, що їх колись
переповіли краєзнавцю
М. Лубку, який потім їх виклав
в своїй книзі: « … лисянські
старожили стверджують, що
на північний схід від Лисянки
(ця територія райцентру
тепер прилягає до залізниці)
знаходився хутір Хмельник.
У цьому районі Лисянки
мешкала родина Домащенків,
в якій зберігалися перекази,
ніби їх предком був батько
гетьмана». Частина істориків поєднує його з хутором
Монастирок. За переказами,
саме тут збудував свій будинок
М. Хмельницький.
Звертаючись до історії
Лисянки, слід зазначити, що
назву Монастирок було отримано від збудованого за кілька
верст на північ від Лисянки
у середині 1656 року православного Свято-Троїцького
монастиря на кошти
Лисянського сотника.
Монастир був обнесений
валами, і мав на озброєнні
гармати, відіграючи при цьому
стратегічне значення в історії
Лисянщини. Свято-Троїцький
монастир у 1656 році освятив Антіохійський патріарх
Макарій ІІІ, який мандрував з Дамаска до Москви
через Україну. Скоріш за все,

Герб Лисянського району

як твердять дослідники,
цей факт дав назву поселенню Монастирок, яке з
часом розрослось до села
Монастирок. За радянських
часів село Монастирок отримало назву Жовтень та було
приєднано до Лисянки.
На даний час він адміністративно і територіально злився
з нею в один населений пункт
та складає її частину, відому як
мікрорайон «Монастирок»,
що налічує шість вулиць:
Нагірну, Заозерну, Ланову,
К о с м о н а в т і в , П а с і ч н у,
Пушкіна.
На жаль, до нас дійшло
обмаль відомостей про
М. Хмельницького. З «Історії
Русів» нам відомо, що він є
нащадком гетьмана українських реєстрових козаків
Венжика Хмельницького
(1534–1569 рр.), від якого,
мабуть, залишився у спадок
маєток і замкове господарство. В. Хмельницький
походив із боярського роду,
а коли зрівнювалось литовське і руське шляхетство зі
шляхетством польським,
згідно з Литовським статутом, то він вже користувався
чином лицарського гербов о г о ш л я х е т с ь к о г о р о д у.
Це підтверджує геральдика
роду Хмельницьких, засновником якого був гетьман
В. Хмельницький. Наявні
джерела лише певною мірою
дають підстави стверджувати,
що предки великого козацького гетьмана походили із
західного регіону України
(Рузького, Белзького або
Волинського воєводства),
але ми це залишимо поки що
поза увагою.
Небагато ми знаємо й про
молоді літа М. Хмельницького.
Відомо, що він отримав непогану, як на той час, освіту,
не виключено, що якийсь час
перебував при дворі польського магната Станіслава
Жулкєвського в м. Жовква
(Львівщина), де виконував
його незначні доручення. Тут,
на молодого енергійного шляхтича звернув увагу близький
приятель Жулкєвських, власник м. Олеська Ян Данилович.
Вочевидь, Михайло перейшов
до нього на службу. У подальшому в 1590‑х роках коронний
підчаший Ян Данилович, як
плату за придушене повстання
С. Наливайка, отримав
Корсунське староство,
в яке входила Лисянщина.
Можна також припустити,
що сеймова Конституція
1601 року затвердила пожиттєве право Яна Даниловича
на Корсунь, Стеблів і
З в е н и г о р о д к у, о с к і л ь к и
у постанові☻вказувалось,

Давайте не лише язиком поговоримо, проголошуючи написане,
але, із розмислом учитавшись, подбаємо ділом сповнити це
К. Туровський
що «українські староства і
держави воєводств Київського
і Брацлавського … звільняються від люстрації і від
кварти до кінця життя наявних
старост». Таким чином, появу
батька майбутнього гетьмана
в козацьких краях дослідники датують початком 90‑х
років XVI ст. Ця версія видається досить переконливою
з поєднанням історії нашого
краю.
У разі, якщо Михайло
Хмельницький з’явився
в Корсунському старостві
раніше за Даниловича, виникає запитання: що змусило
його шукати щастя на сповненому небезпек прикордонні
Дикого Поля. Натяк на це
ми знаходимо в повідомленнях венеціанського посла
Альберта Віміни та шведського ‒ Самуеля Грондського,
котрі, відповідно в 1650 та
1656 роках, зустрічалися
з Б. Хмельницьким. Вони
твердили після зустрічей, що
батько гетьмана був покараний судом чи то на «баніцію»,
чи то на «інфамію». Подібні
вироки королівські суди
виносили шляхтичам
за напади на маєтки сусідів, свавільство, відмови
коритися судовим ухвалам,
за борги, переховування
злочинців тощо. Не виключено, що М. Хмельницький
скоїв щось подібне й, рятуючись від ув’язнення, а то й
смерті, втік в українські
степи, де вироки суддів Речі
Посполитої не мали чинності.
Можливо, втекти йому допомогли С. Жолкєвський
або Я. Данилович, доручення
яких він виконував.
Саме в 1593 році Король
польський Сигізмунд ІІІ надав
привілей на осадження «городища Лисянка на Україні».
Згідно з цим же привілеєм,
«городище Лисянку» разом з
величезними просторами між
р. Угорський Тікич, зверху
аж до устя ріки, над якими
ліс Майданів і Болкун, по р.
Тальну, потім між р. Тальною
і теж до устя, по Синій Воді від
р. Росі по Дашків Брід, вище
Торговиці дістав Валентин
Черминський, шляхтич,
«муж хоробрий, в різних
оказіях заслужений», який
його приєднав до староства
Корсунського, яке перед цим
в 1590 році було віднесено
до Звенигородщини. З цього
часу і починається загальновідома письмова історія міста
Лисянки. Поновивши «городище Лисянка», Річ Посполита
хотіла зробити форпост саме
на дорозі татарських набігів,
на Чорному шляху. Саме тоді
міста Корсунського староства, що складалось з двох
підстарост Корсунського і
Чигиринського, почали
швидко відновлюватись та
розширятися. Вони обростали передмістями, селами,
хуторами і слободами.
Ти м ч а с о м М и х а й л о
Хмельницький, виконуючи різноманітні доручення
Яна Даниловича, виявив
себе здібним організатором й адміністратором. Це
проявилось у розбудові, а
з часом і заснуванні Лисянки
та ряду населених пунктів
Черкащини. Вже 1593 року
в Лисянці існував досить

укріплений замок, який був
форпостом захисту кордонів
Речі Посполитої, оскільки
поблизу міста проходив
Чорний шлях та була межа
з Диким Полем. Не хизуючись своїм шляхетним
походженням, не зраджуючи
православну віру, він зближується з місцевими козаками й
разом із ними боронить край
від нападів татарських чамбулів (кінних загонів). У період
між 1593–1616 роками місто
занепало, можливо, було
зруйноване кримськими
татарами. Відомості про це
відсутні, проте у 1622 році
знову не тільки відродилось,
а й отримало від короля
Магдебурзьке право.
З часом, авторитет
Михайла Хмельницького
серед мешканців староства
помітно зріс. Поліпшилося й
матеріальне становище сім’ї
(за повідомленням анонімного автора кінця ХVІІ
століття, Михайло, перебуваючи на службі в корсунського
старости, «не забував» і про
себе). Як зазначає відомий
дослідник козацтва професор Ю. А. Мицик: «Він
офіційно виконував обов’язки
осадчого, тобто займався
заснуванням ряду нових сіл
і містечок (відводив площу
під новий населений пункт,
закладав і осаджував переселенців), виконував писарські
обов’язки під час збирання
податків». Він людей «остерігав» і від кривд «боронив».
Його ділові якості та вміння
доходити згоди з козаками, не залишилися поза
увагою Я. Даниловича,
і М. Хмельницький незабаром став чигиринським
підстаростою. Це був досить
високий чин, бо за відсутності старости (а староста,
як правило, рідко перебував
у своїй окрузі), то підстароста був управителем замку і
всього староства, очолював
суд, командував військом,
організовував старостинське
господарство, що давало йому
значні прибутки і посилювало вплив серед шляхти.
Займаючи таке становище,
М. Хмельницький став заможною людиною, придбав собі
хутір Суботів під Чигирином,
заклав там пасіку, а пізніше
навіть заснував власну
«слободу» Новосельці —
сільце, з підданими.
Є відомості, що Михайло
Хмельницький у 1620 році
взяв участь, разом зі своїм
сином Богданом, у поході
гетьмана С. Жолкєвського
на Молдавію. Малочисельні
польські війська разом з
козаками Чигиринщини, які
зійшлися з переважаючими
силами турецько-татарських військ султана Османа
Другого біля Цецори, дали
бій. Він тривав понад п’ять
годин і завершився перемогою над поляками. Під
час поразки і польського
замішання козаки вчинили
безстрашний відступ, врятувавши багато поляків, що
причаїлися за їхніми лавами.
Серед численних полонених, з польських і козацьких
військ, захоплено в полон
молодого Б. Хмельницького
і відправлено з іншими
до Туреччини.

Ще донедавна вважалося, що у тому бойовищі
був убитий Чигиринський
козацький підстароста
М. Хмельницький. Проте,
дослідник старовини, колишній директор Львівської
картинної галереї
Б. Г. Возницький, працюючи
у Львівському державному
архіві, знайшов у «Буській
актовій книзі» запис про те,
що один з полонених турків,
якийсь Абдарахман, котрий
з н а х о д и в с я у Б ус ь к о м у
замку королівської Польщі,
призначався для обміну
на Чигиринського підстаросту М. Хмельницького,
що тоді попав у турецьку
неволю. Цей запис було
зроблено у згаданій вище
книзі 08.11.1627 р.
Отже, через сім років після
битви під Цецорою батько
Богдана Хмельницького
Михайло ще був живий.
У «Буській актовій книзі»
вказується також, що турки
оцінили Чигиринського
підстаросту в 500 червоних
злотих.
Та к и м ч и н о м , м о ж н а
припустити, що саме староста
Ян Данилович вів переговори
про обмін М. Хмельницького
на полоненого Абдарахмана,
а відомості про життя та
обмін М. Хмельницького
на полоненого Абдарахмана,
про переговори й обмін між
полоненими були з якихось
причин невідомі не тільки
історії, а й самому Богданові
та його матері, бо в історії І.
Крипякевича про цю подію
читаємо: «Повернувшись
з полону, Богдан оселився
на батьківському господарстві в Суботові.., а мати його
вийшла заміж вдруге».
У зв’язку з цим, ця знахідка
Б. Возьницкого у Львівському
держархіві поставила перед
дослідниками питання:
де, коли і за яких обставин скінчив своє життя
Чигиринський підстароста
М. Хмельницький, де його
поховано? Проте, беззаперечним є факт, що в житті
Хмельницьких спочатку була
Лисянка, а потім Чигирин і
Суботів.
Ця славна сторінка нашої
історії спонукає Лисянський
козацький полк Черкаського
обласного козацького товар и с т в а В ГО « Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво»
до належного увіковічнення
заслуг громадянина Лисянки
Михайла Хмельницького, й
встановлення на центральній
площі містечка пам’ятника
на його честь та перейменування вул. Пушкіна
на вул. М. Хмельницького
у М о н а с т и р к у. В і р и м о ,
що запропоновані нами
заходи вкотре привернуть
увагу до Лисянки, підтвердять її славну історію
не тільки за доби козацтва,
а й в інші періоди історії
України, а тому розраховуємо на підтримку влади та
громади.
Слава Україні!
Олександр ГАВРИЛЮК,
наказний отаман
Черкаського обласного
козацького товариства УРК
смт Лисянка,
Черкаська область
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КЕРОЛ ДІН БЕЙЛІ:

«Треба бути найкращими»

«Я народився в родині бідного
фермера. Мав один набір одягу
й ношене взуття. І мріяв мати
колись таку гарну ферму, як
сусідня…» ніби казку, розпочав
зустріч із політехніками Керол
Дін Бейлі, екс-віце-президент
легендарної американської
компанії Motorola, успішний
кризовий менеджер. У його житті
були моменти, схожі на диво,
однак, насправді все закономірно, якщо жити за правилами
успішного американця.
«Перше, що треба зробити,
прийняти рішення, ким ти
хочеш бути, що ти робитимеш
у своєму житті. У цьому рішенні
є якась сила не тільки свідома,
а й підсвідома. Не тільки подумай про це, але й зроби це!
Якщо приймаєш рішення,
це стає частиною того, як ти
мислиш», – звернувся гість зі
США до аудиторії студентів
і викладачів ІТРЕ, ІНЕМ,
ІММТ.
Майбутній інженер,
пілот, менеджер ще хлопцем зрозумів, що хоче стати
інженером з електроніки.
Та батько лише засміявся
«немає шансу», мовляв, адже
грошей на навчання в університеті не було. Але ж він
чітко знав, чого хоче, тож
зайнявся самоосвітою: почав
брати в бібліотеці й позичати
спеціалізовану літературу,
спілкувався з інженерами,
пізніше захопився літаками й
польотами (значок на лацкані
піджака засвідчує державне

Представник Гетьмана УРК
в США Керол Дін Бейлі

Будьте наполегливі.
Ні не завжди означає ні…
Неважливо, де ви живете,
неважливо, якою є політична й економічна ситуація:
не дозволяйте цьому змусити
вас опустити руки. Розвивайте
свій характер, щоб він був
сильним. Це справді важливо,
каже успішний американець,
зауважуючи також, що бачить
великий потенціал і України,
і молодих українців, які,
вважає, найповніше можуть
реалізувати себе саме на рідній
землі.
Керол Дін Бейлі в Україні
не вперше, ще з 1990‑х років
ділиться своїм баченням
цінностей у бізнесі, зокрема,
християнських. Біблійні
«любити Бога всім своїм
серцем» і «любити інших, як
самого себе» складові його
життєвої філософії. Про це
говорив і з політехніками.

Студенти львівських вишів з паном Керолом Бейлі
під час його перебування в Україні

визнання його високих професійних навиків як пілота).
«Треба вивчати все, що можете,
витискати з себе максимум,
бути найкращими, наскільки
ви можете, бо насправді кожен
з вас унікальний, і ви здатні
на більше, ніж можете собі
уявити», – впевнений іноземний гість.
Він склав усі тести, щоб мати
право працювати інженером
і отримав відповідний сертифікат. Та в компанії Motorola,
куди дуже хотів, йому відмовили навіть у тестуванні (бо ж
немає диплома). Але мине
десять років і він не просто
успішно складе тест, але після
цього його на розмову запросить… президент Motorola.
А за рік роботи на посаді
інженера він уже перейде
в дирекцію компанії.

Тобто, не обмежився анонсованою темою «Основні
правила успіху в кар’єрі інженера», а щиро ділився власним
досвідом, бо справжній успіх
вбачає в тому, щоб «зробити
світ найкращим місцем саме
тому, що ви живете в ньому».
Зустріч у Львівській
політехніці ініціювали
в дирекції Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки
та електронної техніки. Так,
заступник директора ІТРЕ,
доцент Роман Колодій є
отаманом Львівського обласного козацького товариства
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», а Керол Дін Бейлі
в чині генерал-полковника
УРК представляє цю громадську організацію у США.
Ірина ШУТКА

Купи мені, моя мати, за копійку голку,
А за штири золотії червоного шовку,—
Ой вишию козачині шовкову сорочку.
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«ВЕЛИКИЙ ТИ, ГОСПОДИ, В ЛЮДИНІ!..»
У Києві на початку листопада в Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара»
відкрилася виставка «Культурний простір Донеччини. Людмила Огнєва: Українське вишиття».
Організатори виставки НЦНК «Музей Івана Гончара», Донецький обласний відділ союзу українок,
газета «Україна козацька», Міжнародний благодійний фонд «Рес. Публіка». Мета: показати
українську Донеччину, зробити крок у подоланні в уяві багатьох негативного стереотипу
«донбасяків», нагадати українцям, якого вони роду.
Пропонуємо і вам, шановні читачі, приєднатися до відвідувачів і уявити, що ви зараз в Києві в
музеї Івана Гончара прямуєте на відкриття виставки «Культурний простір Донеччини. Людмила
Огнєва: Українське вишиття». Заходите в приміщення Галереї і опиняєтеся на Київському
Євромайдані. На стендах великі фотографії Євромайдану в Києві, а через розчинені двері до
наступної зали видно зображення палаючих шин. Це – Донецький Євромайдан. Його автор і
виконавець Петро Гончар – Генеральний директор НЦНК «Музей Івана Гончара». Думаю: зайве
пояснювати, що означають обидва Майдани, розміщені поруч. Донбас не мовчав, коли повстав
Майдан у столиці. Про це свідчать виставлені листівки, молитовник, стрічки та Державний Прапор
з Донецького Євромайдану.

Петро Гончар, директор видавництва «Смолоскип» Ростислав
Семчишин, Катерина Міщенко, Валентина Козловська
та Юрій Мельничук на відкритті виставки (зліва праворуч)

Петро ГОНЧАР,
художник, Генеральний
директор НЦНК
«Музей Івана Гончара»:
Мистецтво — це зброя. А ця
виставка — це своєрідний
Майдан. Я назвав би його
«Майданом Людмили
Огнєвої». На цьому Майдані
пані Людмила висвітлює свій
світ: і політичний, і культурний, і духовний… Одним
словом, це людський подвиг. Її
шиття — це людський
подвиг. Десь захоплений, десь
поклоняюсь, і, справді, важко
знайти слова, якими можна
оцінити Ваше шиття.
Для нас величезна честь
мати таку виставку!
Слава Вам!
Юрій МЕЛЬНИЧУК,
заступник директора НЦНК
«Музей Івана Гончара»:
Надзвичайно цікава, багатогранна з різних точок зору
ця виставка. За всю історію
нашого музею це вперше, як
сказав Петро Іванович, що
все це створила одна людина.
У нас є багато майстринь, які
мають багатий творчий доробок. Проте, коли це майстрині
десь із Західної України,
скажімо, зі Львова чи Коломиї,
де ці традиції не переривалися,
де завжди багато шилося. І
це природно, і це зрозуміло.
Інша справа, коли Людмила
Родіонівна привезла колекцію
власних вишивок з Донецька!
Привертає увагу ще один
момент. Виставка скомпонована окремими тематичними
блоками, де зібрані колекції:
орнаментів з сорочок знаменитих українців; вишивок
жінок-політв’язнів;

християнських символів
у вишитті, рушники з різних
куточків України. Загалом
відображена історія цілої
України. Майстриня вклала
і свої інтереси, і любов, і
політичні та історичні
моменти, і дослідження. Все
це цікавить й вабить Людмилу
Родіонівну. Я поділяю її захоплення, оскільки сам веду

розглядаються в інших народів
світу. Це теж дуже цікаво. Ось
такий порівняльний аспект і
інтеграційний компонент.
Багато цікавих речей, які
сучасні. Сучасні дівчата,
жінки можуть не так багато
часу присвятити вишивці,
а тут стільки ідей, розробок:
і закладки, і книжечки, і
панно й картини, і палітурки,
ну сорочки й рушники,
зрозуміло, тут представлені
в прекрасній інтерпретації.
То б т о , п а н і Л ю д м и л а
не копіює сліпо, а вносить своє
бачення, свій свіжий струмінь,
свій особливий погляд на те
чи інше явище. Я, скажімо,
впізнаю деякі композиції,
але подані виконані в іншій
манері, і в колористиці,
і в формі, і в символах, і
в знаках, і в усьому.
Так що я Вас щиро вітаю,
пані Людмило.
Щиро раді і щасливі, що
склалася ця виставка. Так
доля розпорядилася, що
Ви не в Донецьку тепер,
а тут в Києві, і гріх би був

Людмила Огнєва на відкритті персональної виставки «Культурний
простір Донеччини. «Українське вишиття» в «Музеї І. Гончара»

достойна такого глибшого,
проникливого занурення
у цей світ прекрасного, який
сьогодні нам явила пані
Людмила.
Наостанок хочу згадати
нещодавню розмову в кабінеті.
Я доручив нашому науковому співробітнику Катерині
Міщенко знайти народні
пісні, щедрівки, колядки,
де згадується про вишивку,
скажімо, про техніку, десь
«мережила сорочку», а може
просто «рушник вишивала…».
Катерина багато чого познаходила, а виявилося, що Людмила
Родіонівна вже уклала не те,
що пісенник, а цілий том таких
пісень …Було б здорово його
проілюструвати вишивками з
наших фондів. І це є завдання
нашому музею. Думаю, буде
дуже цікаво для багатьох:
не тільки для фольклористів
і вишивальників, а й просто
людей, які цікавляться
історією й культурою свого
краю.

Колектив Інституту проблем штучного інтелекту НАН і МОН України з Людмилою Огнєвою
на її персональній виставці в «Музеї Івана Гончара»

студію вишивки і окремо
розглядаю символи, знаки і
технологію.
Чимало творів присвячено
її рідній землі, яка дала їй
життя — Поділлю. Вінниччина
теж особливий край. І, навіть,
вишивка інших народів теж
не залишилася поза увагою.
Наприклад, пані Людмила
подає символи і знаки, і як вони

не скористатися цією нагодою і не зробити цю чудову
експозицію.
Так що, ще раз приходьте,
роздивляйтеся, бо за один раз
можна всього й не розгледіти,
приводьте друзів, знайомих,
колег і ретельно, уважно,
не поспіхом вивчіть цю
вишивку. Не прогляньте,
а просто вивчіть, тому що вона

Дякую Вам. Ви настільки
відчуваєте віяння часу і
проникаєте крізь оцю прозору
тонку завісу й розумієте
потреби на сьогоднішній
день, що в суспільстві, дійсно,
на часі.
Щиро Вам вдячний! Успіхів!
Многая, щасливая і благая
літа Вам! Хай твориться,
можеться.

Катерина МІЩЕНКО,
ст. науковий співробітник
НЦНК «Музей Івана Гончара»,
куратор виставки:
Наша виставка унікальна
навіть самою назвою:
« Ку л ьт у р н и й п р о с т і р
Донеччини», як вдало запропонував Петро Іванович.
Обличчя кожної справи,
обличчя установи, обличчя
регіону визначають люди.
І якраз ця подія — дуже
яскравий приклад того, як
культурний простір цілого
регіону визначають люди і,
зокрема, одна людина. Річ
у тім, що окремі сюжети цієї
виставки практично працювали, як окремі виставки, там,
вдома у Людмили Родіонівни,
на Донеччині. Багато з цього
виставлялося за межами
України.
Насамперед, це велика
просвітницька робота, і ми
бачимо сьогодні, що культурний простір Донеччини
тримається на окремих людях.
І ось ми маємо дуже яскраву,
талановиту людину, з дуже
нестандартним підходом
до всіх цих речей. Ми дуже
раді цьому.
Маємо сьогодні гостей,
друзів, колег, які спілкувалися
з нею там, вдома, і мають щось
сказати.
Валентина КОЗЛОВСЬКА,
старший науковий
співробітник Донецького
обласного художнього музею,
нині старший науковий
співробітник Національного
музею історії України:
З Людмилою Родіонівною
познайомилася 20 років тому,
коли в Донецьку починалися
ті перші виставки вишивки.
З того часу співпрацювали
на виставках, яких було безліч
на території Донецької області
в музеях, клубах, молодіжних
товариствах, бібліотеках. Це
були твори народних майстрів,
які там, на Донеччині, говорили про Україну. І здавалося,
що ми робили дуже багато:
і демонстрували українське
вишиття, і читали лекції …Але
так вийшло, що цю виставку
маємо проводити тут, у Києві.
Людмила Родіонівна як
символ мужності, стійкості,
працьовитості створила

Шовком шила, шовком шила, злотом гаптувала;
Ой то тому козаченьку, що вірно кохала
З української народної пісні
дуже багато за ці двадцять
років. І ви бачите, що на цій
виставці не тільки рушники
наші українські традиційні.
Вони в рамках, але не вписуються в них, вони виходять
за їхні межі …Вони поєднали і
Захід, і Схід, і Центр України.
В о н и о б ’ є д н а л и Ук р а ї н у
патріотичну.
Тут представлені зразки
вишивок із сорочок
українських патріотів.
Людмила Родіонівна
відшила їх і тепер ми маємо

Бажаю, щоб виставка
« Ку л ьт у р н и й п р о с т і р
Донеччини» мала глядачів,
мала молодь і молодь має
брати приклад!

змогу тут, на виставці, через
призму вишиття згадати
імена тих, хто боровся
за волю України.
Табірні вишиття наших
жінок – політичних в’язнів —
це теж починалося в Донецьку.
У Донецьку ми показували
цю колекцію і люди бачили,
знали, розуміли і підтримували
Україну. І зараз підтримують, і
таких людей там залишилося
багато. Їх не одиниці, але
вони розпорошені. А ось такі
виставки нас об’єднують, і
я думаю, що це дуже велика
справа Людмили Родіонівни,
що вона за допомогою
«Музею Івана Гончара» змогла
сьогодні представити нам свій
доробок.
Великий Вам уклін, велика
подяка!
І ще варто розповісти
про Музей просто неба —
мозаїчний комплекс на школі
№ 5 у Д о н е ц ь к у. Й о г о
створила група київських
художників‑монументалістів,
до складу якої входила Алла
Горська. Мозаїки на школі
внесені до Державного
реєстру національної
к у л ьт у р н о ї с п а д щ и н и .
Відстояла їх Людмила
Родіонівна. А коли нависла
загроза над мозаїкою цих же
авторів у ювелірній крамниці
«Рубін», яка переобладнувалася під «Макдональдс», і
стіну з найкращою мозаїкою
«Жінка-птах» було наказано знести, Л. Огнєва
щодня приходила до робочих, розмовляла з ними,
з майстрами, поки вони

краю. Там я й познайомилися
Людмилою Огнєвою, але зблизила нас спільна праця над її
проектом «Пам’ять на життя».
Пані Людмила розробила
схеми композицій зі зразків
вишивок з сіл чорнобильської
зони відчуження, тих, що
опинилися за колючим дротом.
Щоб не канула в Лету багатюща
спадщина, 25 вишивальниць з
п’яти міст Донецької області
відшили за цими схемами
понад 60 семплерів і панно.
Виставка об’їздила багато міст
Донецької області, а також була
в Києві, Мюнхені, Парижі,
Ризі. На жаль, всі експонати
колекції «Пам’ять на життя»
залишилися в Донецьку. Тут
представлено тільки 3 панно
та 48 схем композицій.
Я теж донеччанка і вже
тут, в Києві, за допомогою
пані Людмили, вишила
«Лесин рушник». Зараз
цей рушник знаходиться
в Шевченківській світлиці
школи-інтернату № 14 м.
Києва.
Дякую долі, що познайомила мене з Людмилою
Родіонівною!
«Ваша виставка стане культурним вибухом для Києва»,– 
написали Людмилі Огнєвій
друзі з Донецька, прочитавши
анонс на Фейсбуці. Дійсно,
виставка була помічена.
Преса, радіо не обійшли
увагою. Півтора місяця
автор щодня зустрічалася
з відвідувачами виставки.
Серед них були люди, котрі
приходили не один раз.
Одні – спеціально, щоб

не зрозуміли, що це безцінні
твори і їх треба зберегти…
Бригада будівельників
відмовилася торкатися мозаїчного панно.
Крім того, пані Людмила
привернула увагу світової
громадськості до загрози
знищення унікального
твору. Міністерство культури
надіслало листа і тоді вже
місцева влада підключилася…

Тетяна СЕЛІВАНОВА,
член Національної спілки
народних майстрів України:
У Донецьку є творче
об’єднання художників і народних умільців «Натхнення» і
два клуби — «Світлиця» та
«Ліхтарик», у яких об’єднані
вишивальниці Донецького

поспілкуватися; другі —
сфотографувати те, що запало
в душу; треті – детальніше
познайомитися з експонатами
та коментарями до них.
Познайомимося з думками
глядачів, погортавши Книгу
відгуків:
«Феноменально! Вітаю з
тріумфом!»
«Дякую! Вражаюча
виставка»

«Ви зберігаєте генетичний
код нації»
«Два моменти хотів би
відзначити, як родзинки,
цієї виставки. По-перше, це
християнство, яке подано
крізь вишивку, через символи,
виткані на полотні. І друге,
це Донеччина, як українська
земля; земля, пов’язана з
іменами багатьох відомих
представників нашого народу.
Ці два аспекти, на мою думку,
роблять цю експозицію доволі
унікальною. Особливо в цей
час і в цьому місті – у столиці
України»
«Відродження національного
духу та підняття свідомості»
«Вражаюча виставка, що
надихає та передає непокірний
національний дух Українців!!!»
«Завдяки Вашій праці Україна
була, є і буде великою і єдиною!»
«Дуже вдячна за таку
в и с т а в к у. М о ж н а с т а т и
на коліна»
«Дякуємо, що руйнуєте
стереотипи сприйняття
Донеччини як «неукраїнської
землі». Хай швидше зійде Сонце
на Сході!!!»
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З радістю і молитвою,
о. Ігнатій (Воловенко),
настоятель парафії Св. Петра
Калнишевського УПЦ
Київського Патріархату, м.
Донецьк, Україна»
«Скільки разів ми впадали
у відчай?!! Здавалось би ВСЕ!
Розтоптані, знищені!? Але …
дзуськи!
Ще не вмерла Україна! Вірю,
що вже близько, от-от, той
вже останній раз!
Саме такі, як п. Людмила,
щоразу відкривають
«друге» дихання і ми знову
відчуваємо себе вічно живими
і непереможними!

Анатолій Шевченко біля музейних експонатів (м. Макіївка, кінець
XIXст.), збережених завдяки добрим людям із окупованого Донецька

«Пані Людмило, тримаймо
марку українського Донбасу.
Живіть довго, творіть мудро»
«Добре, що є люди-приклади,
ті хто робить нелегку справу
показати Український
Донецьк»
«Виставка дуже сподобалася. Ідеологічно направлена,
патріотична і прекрасно
виконана»
«Молімося Богу за нашу
Україну, за наш Крим і Донбас!!!
І за весь наш народ!!! За всіх
людей!!! Донбас – це Україна!!!»
«Надзвичайно! Я в захваті!
Не думала, що на Донбасі
живуть ТАКІ патріоти. Рада,
що тепер знаю про це»
«Виставка ця — щось надзвичайне, непересічне, небуденне.
Талановито і патріотично.
Вклад в українську культуру —
вагомий і неповторний».
«Приємно знову бачити
роботи, які вже бачив
у Донецьку, бачив не раз. І
добре, що в ці буремні часи
вони збереглися. Приємно
було познайомитися з іншими
творами Людмили Родіонівни,
яких до цього не бачив.
Невтомна енергія з дослідження
народної художньої спадщини (і
не тільки української), зусилля
з розвитку нашої художньої
культури – створена цілісна
картина етнічних кодів
української нації.
Нехай Господь Бог дає Вам,
Людмило Родіонівно, наснаги
творити далі, працювати і
досягати духовних і мистецьких вершин!

І сьогодні, і в майбутньому
нас буде надихати Ваше «Зриме
Слово».
Вклоняюсь, шаную, люблю.
Київ, Тамара Глушенок»
«Чудова виставка, яку
потрібно подивитися всім
українцям і друзям України.
Яке багатство і глибина

душі нашого народу. Низько
вклоняємося пані Людмилі
Огнєвій! Дай, Боже, їй здоров’я
і многая літ. Слава Україні.
Яремчишин Богдан. ОУН (д)»
«Це чудова виставка.
Вишивки Людмили Огнєвої
вкотре засвідчують
незнищенність української
духовності, любові до рідної
землі, нашу відкритість
до всього світу. Титанічна
праця пані Людмили Огнєвої
достойна особливого пошанування і популяризації
в Україні і світі. Велике спасибі
за неймовірне задоволення
естетичне і духовну наснагу.
З низьким поклоном, Василь
Перевальський. Художник».

(Народний художник
України. Дійсний член Академії
мистецтв України)
«Дуже вражена не тільки
красою, але й глибинною сутністю цих дивних
рукотворів. Велика подяка Вам
за те, що тримали і тримаєте
Україну на Донеччині. Боярська
Тетяна, Київ».
«Нехай Господь благославляє
Вас. Посилає Вам Свої милості
і щедроти. Нехай Ваша
праця дарує всім тим, хто її
споглядає, радість. Многих Вам
літ, пані Людмило.
В е л и к и й Т и , Го с п о д и ,
в людині!..
З повагою і любов’ю у Христі,
священик храму Святих
апостолів Петра і Павла м.
Київ Юрій Борис»
«Дякую, пані Людмило,
за можливість побачити
потужний, незламний
д у х у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у,
відображений у Ваших роботах. Ви багатьох надихаєте …
Сподіваюсь, що іскорки,
які загоряються у серцях
відвідувачів та просто людей,
оточуючих Вас, розпалять
справжнє багаття, яке приведе
нас до перемоги, до Незалежної
України! Валентина Крутова (з
іскрою в серці)».
Людмила Родіонівна
показала як треба жити і
працювати. Сенс життя –
це дорога майстра до Бога,
до сердець справжніх
патріотів і до тих, хто ще
сумнівається.
Дякую мисткині за те,
що показала киянам і всім
українцям, що таке українська
Донеччина, а вона була, є і буде

УКРАЇНСЬКОЮ, бо живуть і
творять в ній такі люди як
Людмила Родіонівна Огнєва.
Люди визначають належність
землі. А талановиті люди тим
більше! Честь Їй і шана.
Дякую за дописи в нашу
козацьку газету. Публікації
Людмили Огнєвої є окрасою
нашого видання.
(Частину експозицій
виставки під назвою
«З нами Бог і Україна»
дивіться на стор 23 і 24)
Антін БОБИР,
головний редактор газети
«Україна козацька»
м. Київ
Фото автора

Сонце сяє, хвиля грає, тирса з вітром шелестить.
Байда простору шукає. — Орлім оком озирає
Степ безкраїй та блакить.
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Батько козацької вольниці
Козацькі проекти

Майже 100 полотен створили художники під час першого Всеукраїнського живописного
пленеру «Байда-SICH. Вишнівець‑2015», що завершився на Тернопільщині. Керівник пленеру
Микола Шевчук — митець із Тернопільщини, який нещодавно отримав звання «Заслужений
художник України».
Одним зі співзасновників пленеру та активним його учасником став козак ІваноФранківського обласного козацького товариства УРК, майор УРК Богдан Бринський. Його
картини «Покрова», «Байда-Вишневецький», «Гетьман», «Герої не вмирають» посіли гідне
місце на виставці, яка відбулася по закінченні цього мистецького заходу.

М. Шевчук «Дмитро Байда-Вишневецький»

«Чому виникла така думка?
Перш, ніж відповісти на це
питання, хотів би, щоб
ми, із дня сьогоднішнього,
озирнулись на історичне
минуле,☻– розповідає керівник
пленеру Микола Шевчук. —
Нині, черговий раз за свою
багатовікову історію, Україна
виборює власну Волю та
Незалежність. Національновизвольний рух уже генетично
вкорінився у наших борцях
за Свободу. Одна з найяскравіших сторінок цієї
боротьби — козацька слава.
Запорозька Січ, Хортиця —
серце буремних подій, які
навіки закарбувалися в нашій
пам’яті. І саме Тернопілля
своїми достойними синами-

М. Шевчук «Церква»

патріотами відіграло в цьому
одну з визначальних ролей.
І запорозьке козацтво, і
Українська повстанська армія
невід’ємно пов’язані з нашим
рідним краєм.
А понад п’ять століть
тому саме наш краянин зі
Збаражчини, Дмитро БайдаВишневецький, почав
розбудову укріпрайонів
на Хортиці. Він став одноосібним володарем першого
на Запоріжжі оборонного
замку, який в подальшому
неабияк допоміг йому в походах проти ворогів. Саме його
замок на Малій Хортиці став
праобразом майбутньої Січі.
І мало хто нині знає, що саме
Дмитро-Байда на Черкащині

заснував Донське козацтво,
яке з плином часу перебазувалось на теперішню
територію нашого ворогаагресора та трансформувалось,
за принципом яничарства,
в антиукраїнське збройне
формування.
Козацька вольниця, її дух
сьогодні знову відродилися
через повторну навалу кремлівської орди на Україну.
Народ згуртувався довкола
спільної біди. Кожен свідомий
громадянин не може залишатися байдужим і кожен,
у міру власних сил, сьогодні
бере участь у нашій боротьбі
за кращу долю для України,
в тому числі й митці», – розповів козак і художник Микола
Шевчук.

Заслужений художник України Микола Шевчук

За його словами, у цьому році
з ініціативи Заслуженого діяча
мистецтв України, львів’янина
Ореста Скопа тернопільські
митці взяли участь у проекті
«Мамай єднає Україну». І
художні полотна «Мамаї» від
кожного району Тернопілля
тепер зберігаються на Сході
України, у Кам’янському

М. Шевчук «Збаразька твердиня»

музеї історії міста. Саме в день
відкриття виставки Мамаїв
у Тернопільському обласному художньому музеї,
голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Степан Барна озвучив ідею
щодо започаткування козацького історичного проекту зі
вшанування пам’яті нашого
славетного земляка Дмитра
Байди-Вишневецького.
З цією пропозицією керівник
області звернувся до Миколи
Шевчука як досвідченого
організатора попередніх живописних пленерів, Заслуженого
художника України Богдана
Ткачика та автора цих рядків
із пропозицією продумати
реалізацію такого проекту
на Тернопільщині. Микола
Шевчук одразу запропонував
свій варіант назви живописного пленеру — «Байда-SICH.
Вишнівець‑2015».
І ось упродовж майже
двох тижнів, художники
з різних куточків України

на відкритому повітрі
писали рідні місця Дмитра
Байди-Вишневецького —
родовий замок-палац князів
Вишневецьких, Збаразький
замок, околиці Вишнівця,
тутешні храми та живописні
куточки.
Написані за час роботи
пленеру картини було
виставлено на огляд
у Національному заповіднику «Замки Тернопілля».
Експозицію прийшли оглянути представники влади,
творча інтелігенція району,
місцеві школярі.
Підсумкову пленерну
виставку відкрила вчений
секретар заповідника Надія
Макарчук. Вона надала слово
керівнику пленеру, тернопільському художнику Миколі
Шевчуку.
Звертаючись до присутніх, пан Микола сказав, що
митці упродовж десяти днів
працювали над живописними полотнами на малій
батьківщині нашого земляка,
засновника Запорозької
Січі, Дмитра БайдиВишневецького, 500‑річчя
від дня народження якого
відзначатимуть наступного
року.
« Та к и м п л е н е р о м м и
фактично започаткували
козацький історичний проект
із вшанування пам’яті цієї
легендарної постаті української історії.
На цьогорічний пленер більшість митців відгукнулася
дуже швидко. На жаль, не всі
змогли приїхати, але ті, котрі
приїхали сюди, це справжні
мої побратими у мистецтві.
Вони не тільки пишуть
картини, але й допомагають
фронту. Їхня зброя — пензель,
яким вони теж борються з
ворогом. Ці митці створюють
картини, кошти від продажу
яких йдуть на допомогу захисникам Вітчизни», – підкреслив
Микола Шевчук.
Власне, дух національного
відродження, козаччини
пронизував кожен виступ
під час відкриття виставки.

Перед ним — глибінь Славути: ув обіймах берегів
Лине грізно, в скелі кутий, в тишу ніжний, в бурю лютий.
Лицар вславлений степів
С. Черкасенко
на виставці представлена,
фактично, вся Україна – і Схід,
і Захід, і її центральна частина.
І це свідчить про те, що ми
всі єдині», – сказав під час
відкриття виставки священик
Михайло Найко.

№ 15 -20 (253-258) жовтень-грудень 2015 р.

23
перенесете усі свої почуття,
любов до цього краю туди,
де ви мешкаєте. Упевнений,
що ніхто, глянувши на ваші
картини, не залишиться
байдужим», – переконаний
священик.

ЗАСНОВНИК:
Всеукраїнська
громадська організація

«Українське Реєстрове
Козацтво»
Свідоцтво про реєстрацію
серія КВ № 8398,
видане Державним

Художник, майор УРК Богдан Бринський

Виступаючі говорили, що
існують картини, котрі просто
радують очі, а ці картини
радують ще й серце. Це таке

поєднання патріотизму, творчості й любові до України,
своєрідний погляд у майбутнє.
«І дуже символічним є те, що

комітетом телебачення
і☻радіомовлення
4 лютого 2004 року
Головний редактор
Антін Бобир

Б. Бринський «Тарас Шевченко»

«Оглядаючи цю виставку,
ми, у першу чергу, думаємо про Бога. Бо цей світ,
я к и й с т в о р и в Го с п о д ь ,
проявляється і у тому, що
ми бачимо у цих мистецьких творах. Тому, створюючи
такі полотна, художники
не тільки підкреслили певний
об’єднавчий момент, але,
в першу чергу, вони прославили Господа Бога, до якого
звертаємо усі свої молитви і
сподіваємося на Його ласку.
Вірю, що ви, митці, побувавши на цій славній землі
Байди-Вишневецького,

Б. Бринський «Мамай»

Що ж, живописний
пленер завершено. Але
«Байда-SICH» матиме
своє логічне продовження і надалі. І не тільки
на Тернопільщині, але й
там, де був присутній дух
славетного козака — Дмитра
Байди-Вишневецького.
Олег СНІТОВСЬКИЙ,
Заслужений журналіст
України,
спеціально
для «України козацької»
м. Тернопіль
Фото автора

Козацька галерея

З НАМИ БОГ І УКРАЇНА
Раз добром нагріте серце
вік не прохолоне
(Т. Шевченко)

«…все створене людськими руками, ними ж може
знищитися»
(Б. Хмельницький)

e-mail: abobyr68@ukr.net
096-383-75-15
Відповідальний секретар
Валентина Фурманюк
Дизайн і верстка
Дмитро Бобир

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01001, м. Київ, вул. Мала
Житомирська, буд.11, оф. 5а
www.kozatstvo.net.ua.
Факс: (044) 278-37-59		
е-mail: go-ukr@i.ua
urk.ukraine@gmail.com

КОРПУНКТИ:
м. Київ, пр. Академіка
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

Та р а с Ш Е В Ч Е Н К О
(09.03.1814 – 10.03.1861) –
геніальний поет, мислитель і
художник-академік, який сягнув
вершин української і вселюдської
культури. Його називають основоположником нової української
літератури й літературної мови,
новатором у сфері мистецтва.
Шевченкова поезія і після смерті
поета залишається могутнім чинником українського літературного
процесу. Важко переоцінити також
роль Шевченкової спадщини в
розвитку не тільки естетичної, а й
соціальної і національної свідомості
українського народу. Творчість
Шевченка стала новим етапом у
розвитку естетичного мислення
українського народу.

Орнамент, присвячений
Т. Шевченку

Богдан ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
(06.01.1596 – 06.08.1657)☻–
керівник Національно-визвольної
війни українського народу
середини XVII ст., фундатор
Української держави (Війська
Запорозького), Гетьман України
(1648–57), організатор українського козацького війська,
родоначальник української
дипломатії, меценат і покровитель
Української православної церкви.
Пам’ять про Богдана зосталася навіки живою і дорогою для
козацького війська і нащадків
усього народу українського. Народ
не забув того добра, що хотів для
України славний гетьман. Він оспівав Богданові діла в піснях і думах,
як ні одного з гетьманів.

Закінчення на стор. 24

Сфера розповсюдження:
загальнодержавна
Газета виходить один раз
на місяць. Ціна договірна.
Газету віддруковано в друкарні
ТОВ «Типографія 24».
Адреса: м. Херсон,
вул. Доброхотова, 19 а
Тел. : (0552) 46-94-76
Наклад 3000
Замовлення № 1328 від 24.12.2015

Передплатити газету
«Україна козацька»
можна у будь-якому
поштовому відділенні
України.

Передплатний індекс:
Орнамент, присвячений
Б. Хмельницькому

08159

Хоч би які великі були московські насильства,
вони не дають москалям жодного права на Україну
Пилип Орлик
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З НАМИ БОГ І УКРАЇНА
Козацька галерея

«Я жадав би бути віддяченим від Христа
за братів моїх, рідних по плоті…»
				
(Рим. 9.3)

Петро КАЛНИШ Е В С Ь К И Й
(29.06.1691–31.10.1803)–
останній кошовий отаман
Запорозької Січі у 1762 та
1765–1775 роках. 4 червня
1775 року 100‑тисячне
російське військо обступило
Січ, скориставшись тим,
що Військо Запорозьке ще
було на турецькому фронті.

Калнишевський змушений був
здати фортецю без бою. Його
було заарештовано і довічно
заслано до Соловецького
монастиря, де утримувався під
вартою солдат, позбавлений
спілкування та листування.
2 квітня 1801 року Указом
нового імператора Росії
Олександра Калнишевський
був помилуваний й отримав
право на вільний вибір місця
проживання. Він залишився
ченцем у монастирі, де й помер
на 113 році життя 12 листопада
(31 жовтня) 1803 року.
2008 року Помісний
Собор УПЦ КП канонізував
Калнишевського як Петра
Багатостраждального.
Пам’ять праведного Петра
Багатостраждального 14
(1) жовтня, у день Покрови
Пресвятої Богородиці,
покровительки козацтва.

Орнамент, присвячений
П. Калнишевському

Жалься, Боже, з України, що не вкупі має сини!
(І. Мазепа)

Іван МАЗЕПАКАЛЕДИНСЬКИЙ
(20.03.1639  22.09.1709) —
Ге т ь м а н В і й с ь к а
З а п о р о з ь к о г о , Го л о в а
козацької держави
на Лівобережній (1687–
1704) і всій Наддніпрянській
Україні (1704–1709). Князь
Священної Римської імперії
(1707–1709). Перебуваючи

«Студентству заважає неорганізованість, а владі невигідно
пропагувати чужу їй ідею громадянського опору».
(Ю. Матущак)

Ю р к о М АТ У Щ А К
(15.02.1987– 29.08.2014)↔–
донеччанин, історик,
громадський діяч,
організатор студентського руху на Донеччині,
керівник студентського

громадського об’єднання
«Поштовх», рядовий
б а т а л ь й о н у п а т р ул ь н о ї
служби міліції особливого
призначення «Дніпро-1».
За особисту мужність і
героїзм, виявлені у захисті
державного суверенітету та
територіальної цілісності
України, вірність військовій
присязі – нагороджений
орденом «За мужність
III ступеня» (2014,
посмертно).
Загинув 29 серпня
2014 р. під час виходу
з Іловайського котла так
званим «Зеленим коридором» на дорозі поміж
селом Новокатеринівка та
хутором Горбатенко.

Орнамент, присвячений
Ю. Матущаку

Надія САВЧЕНКО
(11 травня 1981 р.) 
українська військова,
штурман-оператор вертольота Мі-24 16-ї окремої
бригади армійської авіації
Сухопутних військ Збройних
Сил України, старший лейтенант, Народний депутат

Орнамент, присвячений
Н. Савченко

Орнамент, присвячений
І. Мазепі

Я бороню Україну і радий скоріше піти на люте
катування, ніж бачити, як гине народ український
(П. Полуботок)

Павло ПОЛУБОТОК
(1660 – 18.12.1724)☻–
наказний гетьман
Л і в о б е р е ж н о ї Ук р а ї н и
(1722–23). Здійснив
р е ф о р м у с уд о ч и н с т в а ,
обстоював автономію

Якщо моя смерть потрібна Україні, то я готова вмерти.
(Н. Савченко)

України 8-го скликання,
Герой України (2015).
Під час війни на Cході
України 2014 року брала
участь у антитерористичній
операції як доброволець
батальйону «Айдар». При
цьому залишалася діючим
офіцером ЗСУ, беручи
участь в АТО в межах двох
відпусток. Водночас написала рапорт на звільнення зі
Збройних Сил України. У
боях біля селища Металіст
під Луганськом, йдучи за
пораненими, потрапила в
полон терористів 18 чи 19
червня 2014 року.
Опинилась на території
Росії і звинувачена у вбивстві
російських журналістів.
Вже більше року Надію
Савченко утримують у СІЗО
в Росії

під патронатом московського царя Петра I, проводив
курс на відновлення
козацької держави Війська
Запорозького з кордонами часів Хмельниччини.
Тривалий час формально
підтримував Московське
царство у Північній війні зі
Швецією, проте 1708 року
перейшов на бік шведів.
Після поразки під Полтавою
врятувався в Молдові. Помер
у місті Бендери.
За його правління вражаючого розвитку досягло
образотворче мистецтво,
головно архітектура. У добу
Мазепи відроджується Київ
як духовий центр України.
Мазепинська доба створила
свій власний стиль: виявився
в образотворчому мистецтві,
літературі, цілому культурному житті гетьманської
України.

Гетьманщини, протидіяв
Малоросійській колегії.
Меценат, бібліофіл, автор
історичної «Кронічки».
Полуботок відкрито
протистоїть Росії,
Протидія Малоросійській
колегії створює підстави в
Петра І для його арешту.
Ув’язнення старшини та
Полуботка закінчилося
смертю останнього у 1724
році.
У народній пам’яті Павло
Полуботок залишився
зразком героя-мученика,
який у період загального
занепаду національної
гідності кинув звинувачення
в обличчя російському
самодержцеві.

Орнамент, присвячений
П. Полуботку

Любіть Україну!
(В. Сосюра)

Володимир СОСЮРА
(16.01.1898 – 08.01.1965)☻–
український письменник,
поет-лірик, автор понад
40 збірок поезій, широких
епічних віршованих поем.
Лауреат Національної премії
України ім. Т. Шевченка
(1963). Попри заборони в
СРСР, у творчості Сосюри

потужно пробивався мотив
українського патріотизму
(ненадрукована поема
«Махно», відома лише в
уривках поема «Мазепа»,
1930). На початку 30-х
років це призвело Сосюру до
конфлікту з комуністичною
партією, членом якої він
був з 1920. У 1951 він знову
зазнав гострих нападів
критики, приводом до
чого була стаття в газеті
«Правда», яка обвинувачувала Сосюру у «буржуазному
націоналізмі» за патріотичну
поезію «Любіть Україну»,
написану 1944 р.
За збірки поезії «Ластівки
на сонці» і «Щастя сім’ї
трудової» В. Сосюра
1963р. удостоюється звання
лауреата Державної премії
УРСР ім. Т. Г. Шевченка.

Орнамент, присвячений
В. Сосюрі

Підготувала Людмила Огнєва, член Національної спілки майстрів народної творчості, лауреат V Всеукраїнського конкурсу вишитого рушника
Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.org.ua.
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