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На Святу Покрову
Достигає у жовтні вогонь калиновий,
Що, мов краплі криваві стікає з гілля.
Православ’я чекає на свято Покрову,
І вшановує воїнів рідна земля.

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ГАЗЕТА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
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Покровська церква на Подолі.
Українське бароко, XVIII ст.

Там засіяні славою козацькі простори,
Де мечем здобували ми волю святу...
Богородиця, вкривши своїм омофором,
Розтопила в серцях крижану сліпоту.
Піднімає козацтво Христові хорогви,
Жива спадщина предків із сивих епох.
Ось чому ми незламні, міцні та хоробріБо в серцях наших віра! І з нами наш Бог!
Катерина КАРАБЄН-ФОРТУН,
майор УРК
м. Маріуполь

СВЯТО
КОЗАЦЬКОЇ
ПОКРОВИ

стор. 4-7,19

Під покровом Пресвятої Богородиці

Щороку в Україні свято Покрови
Пресвятої Богородиці широко
відзначається не лише як церковне,
але і як народне, громадське свято.
Ця традиція склалася віддавна, адже
це було храмове свято всіх Запорізьких
січей і козаки його дуже шанували. Зі
святом Покрови у новітній час також
поєдналося вшанування борців за волю
України ХХ століття.
Цього року громадські святкування,
вшанування козаків та повстанців,
відбувалися в особливий час, коли
Україна стоїть на порозі важливого
вибору свого майбутнього шляху
розвитку.
«Свято Покрови Пресвятої
Богородиці всі християни мають
відзначати гідно – як і всі свята, –
зазначив Патріарх Київський
і всієї Руси-України Філарет. –
Церковне свято найперше пов’язане
з молитвою, тому зранку у всіх храмах
нашої Церкви відбулася Божественна
літургія, а напередодні ввечері –
Всенічне бдіння».
Предстоятель підкреслив, що
вшанування на Покрову козаків
та інших борців за волю України є

доброю традицією. «Ми схвально
ставимося до проведення 14 жовтня
заходів на вшанування пам’яті
про наших предків – козаків та
інших борців за волю України.
Як християни, ми молимося за
упокоєння душ померлих,
вшановуємо їхню самопожертву як
вияв виконання Божої заповіді про
любов до ближнього», – зазначив
Святійший Владика.
Свято Покрови Пресвятої
Богородиці бере свій початок ще з 910
року, а саме з війни між Візантійською
імперією та сарацинами.
Це одне з основних православних,
а також державних українських свят.
Відзначається воно 14 жовтня, також
свято носить назву «Святої Покрови»
або просто «Покрова».
Як свідчать легенди, в цей день
київський князь Аскольд зі своїм
військом давніх русів взяв в облогу
місто Константинополь – Царград. У
цей момент жителі осадженого міста
разом зі священиками й ченцями
стали молитися Божій Матері і
просити про порятунок. Молитва
була почута, і Богородиця не тільки

з’явилася до цих людей, але і вкрила
їх своїм покровом. Таким чином,
Аскольд і його воїни більше не могли
бачити жителів міста і це їх настільки
вразило, що вони прийняли рішення
прийняти християнство. До речі,
саме князя Аскольда вважають
першим християнином на теренах
стародавньої Київської Русі.
До слова, свято Святої Покрови
вважалося найшанованішим днем
для Запорозьких козаків, які щороку
саме в цей день вибирали нового
отамана. Вони вірили, що Покрова їх
охороняє, ну а Богородицю вважали
своєю покровителькою. Саме з цієї
причини будувалися церкви Святої
Покрови, а ікони Покрови були у
козаків дуже шанованими.
Згодом це свято стали називати
Козацькою Покровою.
З 2014 року в День Покрови
Пресвятої Богородиці відзначається
державне свято – День захисника
України, а також День Українського
козацтва та День створення УПА.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент УК

ПОРОХ
ТРИМАЄМО
СУХИМ

стор. 10-11

ВЕЛИКА
РАДА
КОЗАЦЬКА

стор. 12-13

НА ВІЙНУ –
ЗІ СЛОВОМ
БОЖИМ

стор. 20-21

Вкраїна - це море. Воно червоне.
Хто сам – потоне, в гурті – переборе
Л. Баранович

№ 13-18 (271-276) липень-жовтень 2016 р.

2
Офіційно

УРК за кордоном

Н А К АЗ
№ 373/083
« 22 » серпня 2016 р.
Про вступ до лав ВГО УРК, призначення на посаду
та присвоєння первинного козацького звання
З метою створення умов для ефективної роботи, впровадження творчих підходів для вирішення статутних завдань
та впорядкування діяльності територіальних козацьких
товариств, керуючись Статутом Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво» та рішенням
Ради Генеральної старшини Українського Реєстрового
Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти до лав Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво» та включити
в офіційний реєстр ВГО УРК НЕДІЛЬКА ВІТАЛІЯ
МИКОЛАЙОВИЧА.
2. Призначити НЕДІЛЬКА ВІТАЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА
на посаду отамана Кіровоградського обласного козацького
товариства ВГО «Українське Реєстрове Козацтво».
3. У зв’язку з призначенням на посаду та згідно зі
Статутом Українського Реєстрового Козацтва отаману
Кіровоградського обласного козацького товариства
ВГО УРК НЕДІЛЬКУ ВІТАЛІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ
присвоїти військове козацьке звання – полковник
козацтва.
4. Отаману Кіровоградського обласного козацького
товариства ВГО УРК, полковнику козацтва НЕДІЛЬКУ
ВІТАЛІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ здійснити перереєстрацію
організації в органах юстиції, подати до Генерального
штабу ВГО УРК реєстр козаків обласної організації та
план роботи на вересень-грудень 2016 року.
5. Наказ набуває чинності після реєстрації в електронній
базі Українського Реєстрового Козацтва.
6. Контроль за виконанням наказу покласти
на начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, Генерала Козацтва Польовика
Сергія Володимировича.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Н А К АЗ
№ 373/078
« 17 » серпня 2016 р.
Про впорядкування роботи козацьких підрозділів
ВГО УРК у Приазовському регіоні України
З метою впорядкування та оптимізації роботи керівного
складу ВГО УРК Приазовського регіону Донецької області
України, керуючись Статутом Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво» та рішенням
Генерального штабу Українського Реєстрового Козацтва,
на підставі протоколу №1 засідання Ради отаманів ВГО
УРК Приазовського регіону Донецької області України від
28.07.2016 року,
НАКАЗУЮ:
1.У зв’язку з реорганізацією та оптимізацією штатної
структури ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
Приазовського регіону Донецької області України
підтримати рішення Ради отаманів ВГО УРК Приазовського
регіону Донецької області України від 28.07.2016 року щодо
призначення на посаду Головного отамана Приазовського
регіону ВГО УРК Генерала Козацтва КНИШЕНКА
ВОЛОДИМИРА АРХИПОВИЧА.
2.Призначити Отамана Маріупольського міського
козацького товариства ВГО УРК, Генерала Козацтва
КНИШЕНКА ВОЛОДИМИРА АРХИПОВИЧА на посаду
Головного отамана Приазовського регіону ВГО УРК.
3.Звільнити Генерала Козацтва КНИШЕНКА
ВОЛОДИМИРА АРХИПОВИЧА з посади Отамана
Маріупольського міського козацького товариства ВГО
УРК у зв’язку з призначенням на нову посаду.
4.Головному отаману Приазовського регіону ВГО
УРК, Генералу Козацтва КНИШЕНКУ ВОЛОДИМИРУ
АРХИПОВИЧУ у термін до 10.09.2016 року необхідно:
- провести ревізію козацьких осередків (куренів,
дивізій, полків та ін.), що зареєстровані та територіально
знаходяться у Приазовському регіоні Донецької області,
Волноваському районі Донецької області та в м. Бердянськ;
- оновити та доповнити реєстр Приазовського
регіону ВГО УРК (в електронному вигляді подати на
адресу urk.ukraine@gmail.com);
- розробити план роботи Приазовського регіону ВГО
УРК з вересня 2016 року до грудня 2016 року (в електронному вигляді подати на адресу urk.ukraine@gmail.com).
5. Наказ набуває чинності після його реєстрації в
електронній базі Українського Реєстрового Козацтва.
6. Контроль за виконанням наказу покласти
на начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, Генерала Козацтва Польовика
Сергія Володимировича.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
З метою удосконалення роботи обласних,
міських, районних і прирівняних до них
організацій ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», Генеральний штаб ВГО УРК,
на виконання пп. 4.8.1., 4.8.5., 4.9.4.,
4.9.5.-4.9.8. Статуту ВГО УРК, прийняв рішення рекомендувати керівникам
Адміністрацій Гетьмана, отаманам обласних і прирівняних до них організацій ВГО
УРК сформувати у своїх осередках Ради
козацької старшини обласних організацій.
З цією метою провести засідання обласних організацій ВГО УРК, на яких обрати
членів Ради козацької старшини своєї організації у складі 3-10 козаків і берегинь ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво», залежно
від реєстру.
Визначити, що Ради козацької старшини
є вищим керівним органом обласної організації ВГО УРК у період між обласними
Радами.
Функції, повноваження, обов’язки членів, порядок підпорядкованості, звітності
та інші питання поточної діяльності Ради
козацької старшини обласної організації ВГО УРК визначаються окремим
Положенням про Ради козацької старшини
обласної організації ВГО УРК.
Розмір щомісячних членських внесків
членів Ради козацької старшини обласних і
прирівняних до них організацій становить
від 100 до 300 грн. та затверджується Радою
обласної організації.
Кошти від членських внесків членів
Ради козацької старшини залишаються в
обласній організації ВГО УРК для виконання нею визначених Статутом ВГО УРК
функцій.
Для довідки. Щомісячні членські внески
членів Ради Генеральної старшини ВГО
УРК становлять 500 грн.

НА ПОКРОВУ
В НЕДІЛЬНІЙ ШКОЛІ
15-го жовтня в українській недільній
школі міста Таллінна відбувся День відкритих дверей. Напередодні, 14-го жовтня,
відзначалися свято Покрови Пресвятої
Богородиці, День Українського козацтва та
День захисника України.

Священик Української греко-католицької
церкви в місті Таллінні Олег Попюк

Саме цим святам були присвячені уроки.
У гості до дітей завітали батьки, козаки
Українського Реєстрового Козацтва в Естонії,
священик Української греко-католицької церкви в м. Таллінні Олег Попюк та
Глава Адміністрації Гетьмана Українського
Реєстрового Козацтва в США Керол Дін Бейлі.

Термін виконання цього розпорядження – до
25 11.2016 року.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Членам Ради Генеральної старшини
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»,
отаманам обласних і прирівняних до них
організацій ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» (за списком)
На виконання рішень Великої Ради ВГО
УРК, що відбулася у Києві 17.09.2016 р.,
Статуту ВГО УРК і рішень Ради Генеральної
старшини ВГО УРК, вам належить:
1. Надіслати до Генерального штабу
ВГО УРК реєстр козаків і берегинь підпорядкованих вам організацій, які мають
військове козацьке звання «полковник
козацтва», «Генерал Козацтва» та списки
козаків, які мають козацькі звання «полковник УРК», «генерал-майор УРК»,
«генерал-лейтенант УРК», «генерал-полковник УРК», «Генерал армії УРК».
Термін виконання – до 25.10.2016 р.
2. Здійснити перевірку, встановити
готовність до продовження активної
роботи в лавах ВГО УРК всіх козаків
і берегинь підпорядкованих вам організацій з урахуванням вимог і рішень
Великої Ради ВГО УРК, що відбулася
у Києві 17.09.2016 р., взявши до уваги
патріотичну мотивацію та активну життєву позицію.
Оновлені реєстри козаків і берегинь
ваших козацьких організацій надіслати
до Генерального штабу ВГО УРК у термін
до 25.10.2016 р.
3. Про виконання цього розпорядження
д о п о в і с т и н а ч а л ь н и к у Ге н е р а л ь н о г о
штабу ВГО УРК у визначені вище терміни
рапортом.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Підполковник УРК Володимир Яценко

Діти разом із гостями співали козацьких
пісень, грали в козацькі ігри, з цікавістю
слухали козацькі заповіді, знайомилися з традиціями та народними прикметами, а також
працювали в групах: проводили стилістичне
дослідження, малювали козака, а наприкінці
цікавої зустрічі всі гуртом куштували куліш –
дуже смачну козацьку кашу.

Генерал Козацтва Михайло Кот

Усі присутні цікаво провели час в дружній
невимушеній атмосфері, отримали цікаві знання та збагатилися духовно. Велика подяка всім
учасникам патріотичного заходу, а особливо
Оксані Мамутовій, Володимиру Яценку та
Михайлу Коту.
Прес-служба УРК в Естонії

Хліб і сіль для друга й брата,
а для ката – грім
В. Коломієць
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ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК:
Козацький дайджест

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Напередодні великого свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувся концерт для бійців
44-ої Окремої артилерійської бригади ЗСУ. Завдяки вчителям і священикам, із прийдешнім
святом Покрови Пресвятої Богородиці наших захисників привітали діти, які після святкового
концерту передали захисникам обереги, виготовлені власноруч. Цей захід – плід спільної праці
Тернопільського обласного козацького товариства УРК, капеланської служби Тернопільської
єпархії УПЦ КП та керівництва 44-ої Окремої артилерійської бригади ЗСУ. По завершенні
урочистостей, відбувся товариський футбольний матч між українськими воїнами та козацькими
військовими капеланами УПЦ КП.

Вже традиційно 14 жовтня у
день світлого свята Покрови
Пресвятої Богородиці в
Тернопільському міському
центрі фізичного здоров’я
населення вшанували пам’ять
славних козаків – гідних синів
України, які були і залишаються символом мужності,
витривалості, відданості
Батьківщині. Реєстрові козаки
й берегині Тернопільського
обласного козацького
товариства УРК на чолі з отаманом, Генералом Козацтва
Вячеславом Кізіловим взяли
активну участь у цьому
патріотичному заході. «Тільки
через виховання молоді ми
зможемо врятувати наше
майбутнє. Разом ми – Сила!
У єдності – Перемога!», –
упевнений отаман
Тернопільського обласного
козацького товариства УРК
Вячеслав Кізілов.
Разом ми – Сила!
Тернопільські реєстрові козаки
та члени ГО «Вірую» передали
нашим друзям з Міністерства
надзвичайних ситуацій, які
вирушають на Схід України,
молитовні обереги. Господь
Бог і Ангел-Охоронець нехай

Талановиті дітки, якими опікуються реєстровці Тернопільщини,
дарують пісню своїм захисникам – військовослужбовцям 44-ої
Окремої артилерійської бригади ЗСУ

Сьогодні до священика прийшов водій Володимир і приніс
хрестик із тризубом, який
йому передала дружина. Отець
Володимир привітався і, за
традицією, освятив обереги
захисника України: «Добрі
помисли та справи лише на
користь людині, адже якщо
вірити, то бажання, з Божою
поміччю, неодмінно стане

Військовий капелан отець Володимир надає духовну підтримку
українським бійцям у зоні проведення АТО

завжди буде з вами, а Пресвятая
Богородиця своїм омофором захищає від негараздів!
Чекаємо з Перемогою!
Отець Володимир із
Тернопільщини один із
капеланів спілки військових
священників УПЦ КП, які
періодично перебувають у
підрозділах артилерійської
бригади. Уже два місяці поспіль
він забезпечує релігійні
потреби для військових
у зоні АТО. Читає щоденні
молитви, проводить недільні
богослужіння, сповідає та
допомагає долати психологічні
труднощі з Божою поміччю.

реальністю, втілиться в майбутньому», – каже священик,
отець Володимир.
Наразі козаки й берегині
Тернопільського обласного
козацького товариства УРК
готуються до виїзду на ротацію
капеланів. Від небайдужих
людей зібрали трохи допомоги для бійців – шкарпетки,
мильні, гігієнічні засоби,
крупи, макарони тощо.
Дякуємо Ігорю Апостолу за
продукти, учням і вчителям
загальноосвітньої школи №4
міста Тернополя і тим, хто
відгукнувся на наше звернення, за надані продукти.

Військовослужбовці
8-го окремого батальйону
Української добровольчої
армії «Аратта» висловлюють велику подяку Ярославу
Володимировичу Янушевичу
та Юрію Степановичу Тирі
за щедрий подарунок –
автомобіль «Hyundai Galloper».
Ще один автомобіль зробить
нас більш мобільними та полегшить виконання завдань. Ми
щасливі, що є люди, які жертвують свої кошти, незважаючи
на складні часи та допомагають
українським добровольцям.
Для нас важливо, щоб люди
не зневірювалися, а боролися
за свою країну.
Дорогі друзі, Ви є чудовим
прикладом небайдужості та
віри в Перемогу!
Довідка «УК»
Українська доброво льча
армія (УДА) – добровольче
військове формування, утворене в рамках Національного
руху «Державницька
ініціатива Дмитра Яроша»
(Національний рух «ДІЯ»)
після виходу провідника
Дмитра Яроша та його
однодумців з руху «Правий
сектор».
Основними завданнями УДА є захист України
від зовнішньої збройної
агресії, виконання бойових
завдань у зоні проведення
АТО у взаємодії з силовими
с т р у к т у р а м и Ук р а ї н и ,
мобілізаційна робота, бойова підготовка, патріотичне
виховання, підвищення
обороноздатності країни.
Підготувала
Галина КІЗІЛОВА,
берегиня УРК
Тернопільська область

Торт до Дня захисника України бійцям 44-ої Окремої артилерійської
бригади ЗСУ від реєстрових козаків та капеланської служби
Тернопільської єпархії УПЦ КП

Учні, вчителі ЗОШ №4 м. Тернополя, реєстровці Тернопілля
та члени ГО «Вірую» перед відправкою чергової гуманітарної
допомоги в зону проведення АТО

Автомобіль – щедрий подарунок від Ярослава Янушевича
та Юрія Тирі – бійцям 8-го окремого батальйону УДА «Аратта»
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Достигає у жовтні вогонь калиновий,
Що, мов краплі криваві, стікає з гілля.
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За покликом козацького серця!
В осередках УРК

У Маріуполі в День захисника України та День Українського козацтва, коли православні
вшановують Покрову Пресвятої Богородиці, представники ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» Приазовського регіону УРК приймали до своїх лав нових козаків та берегинь.
Дійство відбувалося в чудовому залі Палацу культури «Молодіжний».

З такої урочистої нагоди
до козаків і берегинь
Приазовського округу УРК
завітав Гетьман УРК, членкореспондент Національної
академії наук України, док-

адже виховання духовності та
почуття патріотизму починається саме з юних літ.
Виступаючи перед
делегатами козацьких підрозділів Приазов’я, Гетьман

Козацтва урочисто присягнув на вірність Господу
Б о г у, н а р о д у Ук р а ї н и т а
реєстровому козацтву і,
за звичаєм, цілував козацьку
шаблю, козацьке знамено та
Державний Прапор України,
а також приклався вустами
до ікони Покрови Пресвятої
Богородиці, яка, як відомо, є
покровителькою українського
козацтва та українського
війська.
«Прийняти Присягу
на вірність Господу Богу й
народу України, бути реєстровим козаком — це моє особисте
рішення, до якого я йшов довго й
виважено. На сьогоднішній день
я бачу єдиний правильний напрямок у духовно-патріотичному

Гетьман Анатолій Шевченко звертається з вітальним словом
до козаків і берегинь Маріуполя

Після церемонії прийому козаків до лав УРК,
козацька старшина й представники УРК Приазовського
регіону провели урочисту
святкову Козацьку раду, яка
пройшла в залі Палацу культури «Молодіжний».

Реєстрові козаки й берегині УРК Приазов’я зустрічають
Гетьмана УРК Анатолія Шевченка традиційним хлібом-сіллю

тор технічних наук, доктор
богослов’я, професор Анатолій
Шевченко. На заході були присутні заступник Гетьмана УРК,
Генерал Козацтва Олександр
Нефьодкін, Головний отаман
Приазовського регіону УРК,
Генерал Козацтва Володимир
Книшенко, інші представники
Генеральної старшини УРК
Приазовського регіону.
Про готовність козаків і берегинь Приазов’я до святкування
Дня Українського козацтва,
Дня захисника України і з
нагоди Покрови Пресвятої
Богородиці Гетьману доповів
Генерал Козацтва Олександр
Нефьодкін, а потім гостинні
приазовці вшанували Анатолія
Івановича традиційним
хлібом-сіллю.
Вітаючи козаків і берегинь
з Днем Українського козацтва
та святом Покрови Пресвятої
Богородиці, Головний отаман Приазовського регіону
У Р К , Ге н е р а л К о з а ц т в а
Володимир Книшенко зазначив, що захоплення козацьким
рухом, особливо серед
молоді, в нинішній час значно зросло і це дуже доречно,

УРК Анатолій Шевченко
передав їм вітання від реєстрових козаків Київської,
Миколаївської, Львівської,
Івано-Франківської,
Черкаської, Кіровоградської
областей та інших регіонів країни, а також від представників
Українського Реєстрового
Козацтва із зарубіжних
країн — США, Японії, Естонії,
Фінляндії та інших держав.
Святкове дійство розпочалося з прийому до лав
Українського Реєстрового
Козацтва 18 жителів
Маріуполя, Бердянська,
Сартани, Талаківки і Карані.
Урочиста посвята в козаки
та берегині УРК відбулася
у фойє Палацу культури
«Молодіжний» у присутності
Гетьмана, козацької старшини
та представників усіх козацьких підрозділів Приазовського
округу УРК.
Тр а д и ц і й н о , п о с в я т у
в козаки розпочали з
молитви. А потім перед
своїми товаришами та вже
досвідченими реєстровцями
кожен із кандидатів до лав
Українського Реєстрового

Гетьман УРК Анатолій Шевченко та очільник реєстровців Приазов’я,
Володимир Книшенко під час урочистого прийому козаків до лав УРК

вихованні українців і, зокрема,
приазовців, особливо молоді.
Він співпадає з постулатами, які сповідує Українське
Реєстрове Козацтво», — відзначив новопосвячений
реєстровий козак Анатолій
Багдасар.
«Вступивши до лав УРК,
я буду ще наполегливіше
прищеплювати дітям одвічні
християнські цінності, — любов
до Батьківщини, навчатиму
діток поваги до батьків, вчитиму берегти та цінувати
мир на нашій землі», — сказала берегиня УРК Ілона
Рябченко.

Надзвичайно красиве
дійство розпочалося із внесення на сцену Державного
Прапора України та прапора
Українського Реєстрового
Козацтва.

іншими відзнаками УРК найдостойніших козаків і берегинь
Приазовського регіону УРК,
які своєю діяльністю приносять честь і славу реєстровому
козацтву. Також були зачитані
накази про присвоєння гідним
реєстровцям чергових козацьких звань.
Після закінчення урочистої
частини учасники святкового зібрання стали свідками
чудового козацького конц е р т у. Н а с ц е н і П а л а ц у
к у л ьт у р и « М о л о д і ж н и й »
запальними танцями піднімали козацький дух учасники
Народного ансамблю народного танцю «Первоцвіт»
Будинку дитячої та юнацької
т в о р ч о с т і К а л ь м і ус ь к о г о
району (керівник – отаман
Кальміуського полку УРК,
Генерал Козацтва Олександр
Білоконь).
Чарівні, талановиті берегині, маріупольські поетеси,
підполковник УРК Надія
Бойко та майор УРК Катерина
Карабен-Фортун прочитали
власні вірші, присвячені
козацтву, Україні та Покрові
Пресвятої Богородиці.

Реєстрові козаки Маріупольського міського козацького товариства
Українського Реєстрового Козацтва вірні козацькій присязі

Козацька старшина Приазовського козацького округу УРК із Гетьманом УРК Анатолієм Шевченком
під час святкових заходів у Палаці культури «Молодіжний»

У виконанні козацького
товариства пролунав Гімн
України, а потім Гімн УРК —
пісня «Обіймись, Україно!».
Від імені Маріупольської
міської ради та її виконавчого
комітету реєстровців тепло
привітав заступник міського
голови Маріуполя Ярослав
Хотнянський. Він побажав
козакам і берегиням добра,
достатку, мирного неба над
головою, а під ногами — рідної
землі.
Ур о ч и с т а
ч а с тина святкової ради
продовжилася нагородженням козацькими грамотами та

Глядачам запам’яталися
виступи Сартанських козаків
і берегинь під орудою отамана
Сартанського загальноосвітнього округу УРК, Генерала
Козацтва Євгенії Єрмоленко
та ансамблю естрадної пісні
МВС під керівництвом
Михайла Давидова. Художні
колективи та виконавці своїми
виступами ще більш підсилили
святково-урочисту атмосферу
справжнього свята.
Катерина БЕРЕЖНА,
власний кореспондент «УК»,
м. Маріуполь
Фото автора
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Православні чекають на свято – Покрову,
І вшановує воїнів рідна земля
К. Карабен-Фортун
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ДЕНЬ
ЗАХИСНИКА
УКРАЇНИ
Живе козацький Краматорськ!
В ГІМНАЗІЇ «ІНТЕЛЕКТ»
З початком війни на
Донбасі естафету головного
міста Донеччини підхопив
індустріальний Краматорськ,
де нині зосереджені обласна
державна і військово-цивільна
адміністрації, багато інших
виконавчих органів влади,
культури, освіти, громадські
о р г а н і з а ц і ї . То м у о с н о в н і
святкові заходи в День Покрови
Пресвятої Богородиці, День
Українського козацтва і День
захисника Вітчизни також
проходили в Краматорську.
Серед організаторів та активних учасників свят були козаки
й берегині Донецького обласного козацького товариства
УРК, яке очолює полковник
УРК Сергій Міхальков.
Незважаючи на похмуру
погоду, безліч краматорчан
прийшли на центральну
п л о щ у, щ о б р а з о м і з
військовослужбовцями
Збройних Сил України та
Національної гвардії України
відзначити День захисника
України та День Українського
козацтва.
На площі Миру городяни
змогли побачити виставку
військової техніки, а в Палаці
культури НКМЗ відбувалася
виставка стрілецької зброї.
Зголоднілі краматорчани

Напередодні Дня Українського козацтва та Дня захисника
України в Дружківці, що на Донеччині, в гімназії «Інтелект»
пройшло міське свято «Козацька держава – наша гордість
і слава». На святі були присутні міський голова Валерій
Гнатенко, представники Українського Реєстрового Козацтва,
учні гімназії та інших шкіл міста. Дружківчани пишаються
своїм козацьким походженням та з гордістю називають себе
нащадками славетного козака Дружка – засновника нашого
міста. Команди шкіл показали свої спортивні уміння, знання
традицій українського козацтва. У спортивних змаганнях
козачата продемонстрували всі якості, які потрібні майбутнім
захисникам Вітчизни.

Голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Павла Жебрівського вітає отаман Донецького обласного
козацького товариства УРК Сергій Міхальков

Та н а й ц і к а в і ш и м і
несподівано-приємним сюрпризом для городян стало
урочисте прийняття присяги
юними краматорчанами,
які виявили бажання вступити до лав Українського
Реєстрового Козацтва.
Справді щемливо-урочистий обряд нікого не
залишив байдужим у вщент
заповненому глядацькому
залі.
«Коли на нашій землі йде
війна, конче потрібно, не
гаючи часу, нести в народ
духовність і патріотизм, –

патріоти, і, що важливо, до
наших лав долучається багато
молоді, тих, кому завтра захищати та розбудовувати нашу
Батьківщину. Приємно, що
з державними виконавчими
структурами у нас єдине
бачення на важливість
патріотичного виховання та
й на розвиток козацького
руху в краї, зокрема. Тож
коли війна у нас за порогом, ми не припинили своєї
просвітницької діяльності, а
з новими силами, згуртовані
однією бідою, захищаємося
від ворога і, водночас,

Гімназисти «Інтелекту» презентували змістовну патріотичну
виставку «Моя Україна!»

До уваги всіх учасників
у стінах гімназії була
підготовлена виставка народних композицій від класів
гімназії «Інтелект» – «Моя
Україна», книжкова виставка
«Козацька держава – наша
гордість і слава», виставка
страв української кухні шкіл
міста.
Та к о ж п р о т я г о м т и ж н я
у гімназії проводилися
тематичні класні години
« Ук р а ї н и г о р д і с и н и » т а
«Героїзм та мужність йдуть
поруч», урок мужності

класів. Спортивні змагання
організовували та проводили вчителі фізичної
к у л ьт у р и І . В . Ш т р е к к е р
та О.Б. Коваль. Велику
роботу щодо організації
свята провели педагогорганізатор А.В. Журавель
та завідувач бібліотеки
В.В. Соколовська.
Ку л ь м і н а ц і є ю с в я т а
стала урочиста церемонія
посвяти в козачата й лелі
Українського Реєстрового
Козацтва кращих учнів
гімназії. Посвяту в козачата

На сцені Палацу культури посвяту в козачата УРК проводить полковник УРК Сергій Міхальков

мали змогу підкріпитися
відразу в декількох польових
кухнях, що їх організували
військові, а прямо на сходинках Палацу культури для них
виступали творчі колективи
міста.
Урочиста частина свята
відбулася у великому залі
Палацу культури. Тисяча
людей, серед яких були
і військові, і цивільні,
вшанували пам’ять
військовослужбовців, які
загинули під час проведення
антитерористичної операції.
Після цього відбулося нагородження військових цінними
подарунками та грамотами.

говорить отаман Донецького
обласного козацького
товариства УРК, полковник УРК Сергій Міхальков.
– Ми, реєстрові козаки
Донецької області, як ніхто
це розуміємо і тому наші
з ус и л л я с п р я м о в у є м о н а
підтримку обороноздатності
нашої країни, духовне і
патріотичне виховання
нашої молоді. Вважаю, що
реєстрове козацтво має
йти в авангарді виховних
процесів у суспільстві. Наразі
Донецьке обласне козацьке
товариство УРК активно
розбудовується, а його лави
поповнюють чесні й порядні

розбудовуємо громадянське
суспільство».
Символічно, що в День
Українського козацтва, на
свято Покрови Пресвятої
Богородиці, яка, як
відомо, є покровителькою
українського козацтва,
лави Донецького обласного козацького товариства
УРК поповнили близько 20
козачат і цей процес, за словами отамана реєстровців
Донеччини, триватиме й
надалі.
Світлана АРТЕМОВА,
власний кореспондент «УК»,
Донецька область

Урочистий прийом в реєстровці в гімназії «Інтелект» проводить
отаман Донецького обласного козацького товариства УРК,
полковник УРК Сергій Міхальков

«Завжди напоготові»,
тематичні лінійки до Дня
захисника України, спортивні
змагання «Козацькі розваги»
тощо.
Відповідальними за
проведення заходів були
класні керівники та мери
класів, вчителі молодших

провів отаман Донецького
обласного козацького товариства УРК, полковник УРК
Сергій Міхальков.
Світлана АРТЕМОВА,
власний кореспондент «УК»,
Донецька область
Фото автора
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Виховуючи свою дитину,
ти виховуєш себе
В. Сухомлинський
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Багатоликі фарби свята на Харківщині
В осередках УРК

У наший країні багато різних свят, але найбільший інтерес у козацтва викликає свято
Покрови Пресвятої Богородиці, яке з 1999 року щорічно відзначають козаки як День
Українського козацтва, і не дивно, що віднедавна цього дня українці святкують ще одне
державне свято – День захисника України, тобто свято воїнів-патріотів, завжди готових стати
на захист Батьківщини, свого народу.

отаману Вовчанської організації Олександру Кулиничеву
відзнаку УРК «Бронзовий
козацький хрест» III ступеня.
«За активну діяльність по формуванню козацького осередку
та волонтерську допомогу бійцям АТО», – йдеться в наказі.

профінансованої отаманом
Олександром Кулиничевим,
до Вовчанської козацької
організації на святій землі
Запорозького козацтва було
прийнято понад 20 козаків та
берегинь. А під час зазначених
подій козацьке товариство

Після святкового мітингу
учасники відвідали святковий концерт у театрі опери
та балету, де виступали кращі
артисти Харкова.
У найвіддаленішому від
обласного центру селищі
Кегичівка місцеві реєстрові

До присяги молодих реєстровців приводить отаман Харківського
обласного козацького товариства УРК Олександр Федоряка

Напередодні свят реєстрові
козаки Харківського обласного козацького товариства
УРК провели Раду козацької
старшини, аби спланувати
святкові заходи в усіх козацьких осередках області.
Отамани козацьких осередків
УРК Слобожанщини налаштували своїх козаків таким
чином провести заходи, щоб
потім земляки з приємністю
згадували святкові заходи,
проведені реєстровцями.
Насамперед, козацька
старшина ХОКТ УРК
рекомендувала козакам і берегиням побувати в підшефних
навчальних закладах, поспілкуватися з дітьми. Цього року
список підшефних шкіл реєстровців Харківщини значно
розширився. Вчителі ЗОШ
№ 158, яку очолює директор
О. В. Назарова, вже запрошували реєстровців на свято
першого дзвоника. А ось напередодні Дня Українського
козацтва і Дня захисника
України отаман Харківського

обласного козацького товариства УРК Олександр Федоряка
та отаман Харківського міського козацького товариства
УРК Юрій Єгоров разом із
козаками НемишлянськоСлобожанського осередку
УРК, ветеранами Збройних
Сил України та батьками
учасників АТО побували
на відкритому уроці, присвяченому Дню захисника
України. Гості поділилися
своїми спогадами, а учні та
вчителі привітали присутніх концертною програмою,
зарядили всіх приємними
враженнями.
То г о ж д н я к о з а ц ь к а
старшина Харківського
обласного козацького товар и с т в а У Р К з ус т р і л а с я
з козаками Вовчанського
районного осередку
УРК. Глава Адміністрації
Гетьмана УРК у Східному
регіоні України, Генерал
Козацтва Юрій Пісковацький
від імені Генеральної старшини ВГО УРК вручив

Реєстрові козаки і берегині Харківщини під час урочистої Козацької ради з нагоди святкування
Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва та Дня захисника України

Місто Вовчанськ розташоване на кордоні з
Росією і блок-пости там
функціонують з початку
бойових дій на Донбасі. Ще
у серпні поточного року,
під час поїздки на острів
Хортиця, ініційованої та

Реєстровці Слобожанщини з новопосвяченими козаками і берегинями біля козацького хреста
на могилі легендарного Старосалтівського козацького отамана Василя Гордієнка

реєстровців поповнили ще
12 юнаків та дівчат. Посвята
була проведена біля могили
Старосалтівського козацького
отамана Василя Гордієнка,
який загинув під час бою з
військами російського царя
Петра I.
До організації заходів багато
зусиль доклав начальник
штабу Харківського обласного козацького товариства
УРК, полковник УРК Тарас
Зайко, також виходець із
Вовчанська.
У день Покрови Пресвятої
Богородиці реєстрові
козаки міста Харкова
відвідали святкову літургію у Покровському
храмі, а потім зібралися
біля пам’ятника легендарному гетьману Петру
Конашевичу-Сагайдачному.
Цей пам’ятник був побудований та деякий час перебував
у Севастополі. З початком
окупації Криму монумент
українського героя «новій
владі» став непотрібним.
Харківська міська адміністрація зуміла забрати пам’ятник
та встановити його на центральному проспекті столиці
Слобожанського краю. З того
часу біля нього проводяться
козацькі свята та інші патріотичні заходи.

козаки на чолі з отаманом
козацького осередку УРК
Дмитром Дзюбою зранку
на Покрову відвідали храм,
а потім провели спортивні
змагання у місцевій школі.
Діти із захопленням вітали
козаків.
Недавно створена козацька
організація у селищі
Буди на чолі з отаманом
Володимиром Ночним у день
свята запросила на стадіон
земляків, де їх пригощали
козацьким кулішем.
Символічно, що саме
на козацьке свято Покрови
відбулася ще одна знаменна подія в житті козаків
Харківщини. В одному з
найбільших міст області,
Ізюмі, створено козацьке
товариство реєстровців. Саме
місто з часу свого заснування
було тісно пов’язане з козаччиною. У краєзнавчому музеї
досі зберігається козацький
човен-чайка, який знайшли
в глибинах Сіверського
Дінця.
В освяченні козаків нового
козацького осередку УРК
на теренах Харківщини
брали участь представники
козацької старшини ХОКТ
УРК Олександр Федоряка,
Б о р и с Б а б и н к і н , Та р а с
З а й к о н а ч о л і з Гл а в о ю

І жах не в тому, що щось зміниться, —
жах у тому, що все може залишитися так само
Л. Костенко
Адміністрації Гетьмана УРК
у Східному регіоні України
Юрієм Пісковацьким.
З благословення архієп и с к о п а Ку п ’ я н с ь к о г о
Єлисея посвята проходила
в Піщанському храмі, де,
до речі, знаходиться православна реліквія – ікона
Піщанської Божої Матері.
Серед прийнятих
до козацьких лав реєстровців — вчителі, інженери,
працівники адміністративних закладів. Усі з великим
натхненням зобов’язувались
вірно служити Господу Богу,
народові України та реєстровому козацтву. Отець
Богдан, благословивши
козаків і берегинь на благі
справи, закликав усіх не словами, а ділом доводити свою
належність до славного козацтва, брати активну участь
у вихованні молоді на засадах
духовності та патріотизму.
Серед найближчих планів
новоствореної організації —
створення козацького класу
у школі № 9 міста Ізюм.
Обласний штаб УРК
рекомендував козакам сконцентрувати роботу не лише
на розширенні лав реєстровців, а на тому, щоб реєстровці
стали впливовою силою
в громадському житті міста.
Завершальною подією
у святкуванні Дня
Українського козацтва стала
поїздка обласної старшини
до Шевченківського районного товариства УРК, яке
вже тривалий час очолює отаман Геннадій Шапошніков.
Напередодні свят реєстровці
району брали активну участь
у святкуванні 310-ої річниці
створення селища Нижній
Бурлук. Берегині УРК, учасниці ансамблю «Райдуга» із
села Колеснікове влаштували
святковий концерт, в організації якого взяла участь
старший прапорщик УРК
Оксана Нечволот.
За доброю традицією,
щороку, в середині жовтня
в Шевченковому проводиться турнір із футболу серед
дівочих команд. Цьогоріч
він був присвячений Дню
Ук р а ї н с ь к о г о к о з а ц т в а ,
Дню захисника України та
10-річчю Новомиколаївської
команди «Фортуна», яка
цього року виступатиме
у чемпіонаті України серед
дівочих команд. У змаганнях взяли участь вісім
команд, зокрема, команда
з селища Лиман Донецької
області. Команди-учасниці
були нагороджені кубками,
а спортсменки медалями
та грамотами. Учасників
змагань реєстрові козаки
Шевченкового почастували
смачною козацькою кашею.
Спонсорами змагань вже традиційно виступили районне
товариство Українського
Реєстрового Козацтва,
обласна федерація футболу
та сільські ради району.
То ж , р е є с т р о в і к о з а к и
Харківщини гідно провели
свята.
Олександр ФЕДОРЯКА,
отаман Харківського
обласного козацького
товариства УРК
Харківська область
Фото Дмитра Федоряки
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ВШАНУВАЛИ ГЕРОЇВ НА КАМ’ЯНСЬКІЙ СІЧІ
Козацькі експедиції

Н а П о к р о в у, в Д е н ь
Українського козацтва та
День захисника України, з
метою вшанування мужності
й героїзму захисників
незалежності
та
територіальної цілісності
України, військових традицій
і звитяги українського народу,
сприяння подальшому
зміцненню патріотичного
духу та розвитку козацького
руху, на Кам’янській Січі,
у селі Республіканець, що
в Бериславському районі
на Херсонщині, відбувся
урочистий і масштабний
захід, за участі керівництва
області і району, депутатів
обласної, районної рад,
к о з а к і в Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва та
інших козацьких організацій,
військовослужбовців і воїнів
АТО, громадськості області
та району.
Цікава атмосфера заходу,
яку підсилювало перебування на справді сакральних,
овіяних невмирущою славою козацьких землях, не
могла залишити байдужими
нікого. Організатори дійства
продумали цікаву змістовну
програму, де можна було
почути й побачити багато
корисного. Зокрема,
гості мали змогу ознайомитися з багатовіковою
історією українського
державотворення, зі зразками стародавніх залишків
будівель і скульптур, а також
всі бажаючі долучилися
до висадки дерев в парку
Козацької слави.
Під час урочистих заходів
на Кам’янській Січі святі
отці провели молебень за
процвітання Українського
в і й с ь к а т а Ук р а ї н с ь к о г о
козацтва, після чого
численне товариство
хвилиною мовчання вшанувало пам’ять полеглих
захисників України: козаків
Кам’янської Січі, героїв
Небесної Сотні та учасників
АТО.
Потім відбувся святковий
концерт за участі кращих
аматорських колективів
та окремих виконавців
Херсонщини.
З а в е р ш и л о с я
свято неформальним
спілкуванням та смакуванням справжнього козацького
кулешу, який приготували
учасникам свята реєстрові
козаки Херсонського
обласного козацького
товариства УРК.

Під час проведення урочистих заходів відбулася висадка дерев і кущів на історичній Кам’янській
Січі. Реєстрові козаки Херсонського обласного козацького товариства УРК на чолі з Главою
Адміністрації Гетьмана УРК в Південному регіоні України, Генералом Козацтва Євгенієм Капленком
взяли активну участь у цій акції

Володимир РЕНГАЧ,
полковник УРК
Херсонська область
Фото автора
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Добру науку приймай,
хоч її від простого чуєш;

8
В осередках УРК

Михайло Смачило: ДЕСЯТЬ РОКІВ НА ПРАВИЛЬНОМУ ШЛЯХУ!

Цьогоріч козаки й берегині Івано-Франківського обласного козацького товариства УРК
урочисто відзначили великі для українців свята – Покрови Пресвятої Богородиці, День
Українського козацтва, День захисника України і День створення УПА. Більше того, реєстровці
Прикарпаття в цей день відзначили десятирічний ювілей з дня створення Івано-Франківського
обласного козацького товариства ВГО «Українське Реєстрове Козацтво». Про діяльність і роль
козацького товариства, яке на сьогоднішній день є одним із найпотужніших козацьких осередків
в Україні, розповідає Герой Козацтва, Глава Адміністрації Гетьмана УРК у Прикарпатті, Головний
отаман Івано-Франківського обласного козацького товариства УРК, Генерал Козацтва Михайло
Васильович Смачило.

У День Покрови Пресвятої
Богородиці, рівно 10 років
тому було створене ІваноФранківське обласне
козацьке товариство УРК.
Ініціаторами його створення
було троє людей: нинішній
Генеральний суддя УРК,
Генерал Козацтва Василь
Михайлович Гринів, Михайло
Петрович Гладенький і Іриней
Дмитрович Мазурик. Ці люди
доклали багато зусиль для
реєстрації та розвитку організації. До речі, наш шановний
пан Василь Гринів, який і досі
в нашому козацькому строю,
напередодні Покрови відзначив свій 75-річний ювілей, з
чи ми його вітаємо!
На початковому етапі
становлення обласного
козацького товариства його
осередком став Центр патріотичного виховання молоді
ім. С. Бандери, керівником якого є берегиня УРК,
п о л к о в н и к У Р К Га л и н а
Йосипівна Савченко. Пані
Га л и н а л ю б ` я з н о н а д а л а
приміщення для роботи, де
сьогодні облаштована наша
козацька світлиця.
На даний час ми маємо
штаб-офіс обласного козацького товариства, забезпечені
електронним і телефонним
зв`язком. Електронний і
телефонний зв’язок є майже
у всіх районних козацьких
товариствах. Для забезпечення оперативності у своїй
роботі, ми періодично вдосконалюємо свою структуру,
в межах дозволених Статутом
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво».

Сьогодні Івано-Франківське
обласне козацьке товариство УРК — це розвинута
і розгалужена організація,
яка нараховує одинадцять
районних і міських козацьких
товариств, у яких функціонує
21 козацький курінь, і їхня кількість щорічно збільшується.
Для прикладу, лише за останні
місяці наше козацьке товариство поповнилося двома
шкільними козацькими
куренями в селах Попівці
та Кошилівці. Ініціаторм їх
створення та духівником став
Генерал Козацтва, наш козаць-

й берегині, які беруть активну
участь в житті підшефних
навчальних закладів під час
навчального процесу, а також
п р а к т и к у ю т ь п о з ау р о ч н і
форми козацького й патріотичного виховання. Так, разом
із учителями — берегинями
УРК, наші козаки організовують та проводять екскурсії
школярам по визначних місцях краю та України.
Окремо хочу відзначити
плідне взаємовигідне співробітництво наших козаків і
берегинь на ниві виховання
духовності й патріотизму

У козаки УРК посвячує Генеральний суддя УРК, Генерал Козацтва
Василь Гринів

кий капелан отець Михайло
Бубнів. Сьогодні наше реєстрове козацьке товариство
об`єднує 429 козаків і берегинь
та більше п`яти тисяч козачат і
лель з числа учнівської молоді.
Для постійної роботи
в шкільних куренях у нас
закріплені авторитетні козаки

із Управлінням освіти в м.
І в а н о - Ф р а н к і в с ь к у, о с о бливо при проведенні дитячої
військово-патріотичної спортивної гри «Джура» («Сокіл»),
де реєстровці виступають
не лише натхненниками, а й
спонсорами змагань. Так,
переможці та призери дитячих

Маленькі Прикарпатці та їхні наставники поповнили багатотисячну козацьку сім’ю
реєстрових козаків України

Капелан отець Михайло Бубнів, реєстрові козаки Степан Сухарський,
Володимир Карман та отаман Михайло Смачило (зліва праворуч) під
час молебню в селі Попівці, де створено дитячий козацький курінь

змагань отримують козацькі
грамоти і подяки, а також
цінні подарунки — книги,
м`ячі, спортивний інвентар,
козацьку атрибутику тощо.
Досвід роботи одного
із наших куренів —
Вовчинецького козацького
куреня УРК імені Петра
Сагайдачного та його куратора, берегині УРК Оксани
Франчук (отаман куреня —
полковник УРК Микола
Пашинський) висвітлювала на своїх шпальтах
газета «Україна козацька».
Практично в кожному
номері нашого козацького
часопису є інформація про
діяльність нашого козацького
товариства.
Ми з великою повагою
ставимося до кожного реєстровця, адже це громадська
організація, куди кожний
приходить за своїм покликанням. Тому в нас вже стало
гарною традицією вітати
козаків і берегинь з днем
народження, ювілярам надсилаємо вітальні листівки,
спеціально розроблені та
виготовлені нашим козаком,
полковником УРК Богданом
Кузівим.
Враховуючи нашу співпрацю з органами місцевого
самоврядування, ми постійно
беремо участь у всіх заходах,
що проходять на території козацької первинної
організації.
В обласному центрі є дев`ять
вулиць, названих на честь
визначних діячів козацької
доби. На сьогодні, реєстровці
Івано-Франківщини встановили барельєфи та пам’ятні
з н а к и С е м е н у В и с о ч а н у,
Іванові Мазепі, Богдану
Х м е л ь н и ц ь к о м у, П и л и п у
Орлику. Маємо намір встановити барельєф Петру
Сагайдачному на початку
вулиці, названої на його честь.
Зазначу, що все робиться
коштом нашого козацького
товариства, скульптори —
також наші реєстровці.
Щорічно у вересні
місяці ми беремо участь
у Всеукраїнському паломництві Збройних Сил України
та силових структур до чудотворного місця явлення
Божої Матері в Зарваниці
на запрошення керівника

Департаменту Патріаршої
Курії Української ГрекоКатолицької Церкви,
військового єпископа, владики Михаїла Колтуна.
Важливим є те, що нас
постійно запрошують для
спільної молитви і забезпечення порядку при проведенні
Богослужіння Святійшим
Патріархом Київським і всієї
Р ус и - Ук р а ї н и Ф і л а р е т о м
у Манявському скиті, яке
щорічно проводиться у липні
місяці.
Особливою гордістю нашої
козацької організації є хор
«Заграва» Богородчанського
районного козацького
товариства УРК, ансамбль
«Прометей» Калуського міського козацького товариства
УРК та ансамбль берегинь
УРК «Смерічка», пісні яких
звучать на сценах районів
Прикарпаття, області та столиці нашої країни. Зокрема,
в період Різдвяних свят,
упродовж останніх років,
коляда у виконанні хору
УРК «Заграва» транслюється
на обласному телебаченні.
Прийом у козаки й берегині
УРК, як правило, відбувається у визначних місцях
районів чи міст нашого
краю — в Центрі патріотичного виховання молоді
ім. С. Бандери, Манявському
скиті — колисці християнства з 1606 року, а також
у церквах, музеях, школах.
Церемонія посвяти відбувається в урочистій обстановці,
в присутності козаків і берегинь, учителів, учнів і батьків.
Напередодні цьогорічного
свята Покрови Пресвятої
Богородиці, яку вважаємо
покровителькою козацтва,
ми прийняли в козачата і лелі
діток Івано-Франківської
загальноосвітньої школисадочка І ступеня імені Софії
Русової.
У зв`язку із воєнними діями
на Сході України та подіями
на Майдані, що передували
цьому, сьогодні важливе значення в нашій роботі має
волонтерська діяльність.
У період Революції Гідності
ми відправляли майданівцям медикаменти, протигази
тощо. Усього було здійснено
вісім відправлень. Крім того,
проводили значну роботу

№ 13-18 (271-276) липень-жовтень 2016 р.

злої ж на ум не бери,
хоч би й святий говорив
І.Франко
по допомозі пораненим учасникам Майдану, як у межах
області, так і по відправленню тяжкохворих для
лікування у Польщу.
З початку проведення АТО,
реєстровці Прикарпаття,
спільно із церковними
громадами, небайдужими
жителями краю, надавали
допомогу нашим воїнам. Так,
на початковому етапі в зону
АТО відправляли гуманітарні грузи, зокрема, воду,
цукор пресований, каву, чай,
карімати, військовий одяг,
постільну білизну, консерви,
закрутки м`ясні та овочеві,
овочі (цибуля, картопля),
макаронні вироби, засоби
гігієни, сигарети, шкарпетки,
медикаменти, а також три
нерозмитнених автомобілі
підвищеної прохідності, сітки
маскувальні, ліжка металеві,
технічні засоби, тепловізори.
У зимовий період відправляли нашим воїнам буржуйки,
рукавиці, теплі речі (кофти,
куртки, штани), медичні
препарати, в основному, від
застудних захворювань.
Велику увагу приділяли
допомозі пораненим бійцям
(в основному, за рахунок
волонтерських коштів).
Усього нами було здійснено
сімнадцять відправлень.
За власні кошти допомогли у протезуванні черепної
кістки для нашого земляка,
воїна-добровольця.
Аб с о л ю т н о в с і в о л о н тери і церковні громади,
які спільно з нами допомагали воїнам АТО, отримали
козацькі подяки. Волонтерам
та церковним громадам було
вручено 57 подяк, у тому числі
від Івано-Франківського
обласного козацького товариства УРК — 51 подяка та
6 від командування військових частин.
Вже стали традиційними зустрічі (у нашому
офісі) наших козаків із

воїнами-учасниками АТО,
які прибувають на відпочинок, переважно це воїни
військових частин, бази яких
розміщені у нашій області.
Варто відзначити, що з нашою
допомогою було визволено із
полону бійця АТО — жителя
нашої області. Після цієї події
син нашого козака Петра
Івановича Грицюка написав
вірш «Молитва захисника»,
який згодом став піснею,
а тепер на цю пісню знято
відеокліп.
Наші реєстровці — козак
УРК Нестор Мартинець і
берегиня УРК Оксана
Сливка весною 2015 року
з концертно-розважальною програмою побували
на передньому краї оборони, в Луганській області,
де давали концерти нашим
бійцям і місцевим жителям, у яких, до речі, після
спілкування з артистами,
різко змінився світогляд
на користь України.
Хочеться відзначити
патріотичний дух віршів
полковника УРК Нестора
Мартинця, написаних
у період Майдану, що згодом
увійшли до його поетичної
збірки «Революція Гідності».
Особливо хочу відзначити волонтерську
діяльність Калуського міського козацького товариства
УРК, де отаманом полковник УРК Степан Курник.
Він особисто приганяв із-за
кордону автомобілі підвищеної прохідності і передавав
для військового шпиталю
в Бахмуті. Враховуючи недолугість нашого законодавства,
митна служба сьогодні висуває йому претензії щодо їх
розмитнення. Вирішенням
цієї проблеми ми сьогодні
займаємось і маємо надію
на позитивний результат.
Варто зазначити, що
постійно на передовій несуть
службу 11 наших реєстрових
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козаків і військовий капелан,
отець Олекса Куйбіда. Ми
допомогли йому у формуванні «переїзної» каплиці, де
постійно проходять богослужіння та пастирські бесіди з
військовими, які потребують
моральної допомоги та духовної підтримки.

діяльності, а новопризначений отаман Тернопільського
обласного козацького
товариства УРК Вячеслав
Кізілов за короткий час
створив козацьку організацію — одну з найдієвіших
у структурі УРК. Тут створено міцні волонтерську

пам`ять полеглих героїв
національно-визвольної
війни 1917–1921 років.
Численна делегація реєстровців Черкащини,
на наше запрошення,
побувала у нашому краю
на вшануванні пам`яті полеглих героїв ОУН-УПА.

Патріотичний урок «Козацькому роду – нема переводу» у Вовчинецькому курені УРК НВК № 3
м. Івано-Франківська проводить берегиня, підполковник УРК Оксана Франчук

Наказом Гетьмана ВГО
УРК № 156/2 від 09 серпня
2014 року мене признач е н о н а п о с а д у Гл а в и
Адміністрації Гетьмана УРК
у Прикарпатському регіоні,
куди увійшла і Тернопільська
обласна козацька організація, яка на той час практично
не працювала.
З н а ч н и м и з ус и л л я м и ї ї
було відновлено. Ми допомогли їм у виготовленні
прапора та відновленні

та капеланську служби, які
активно допомагають воїнам АТО в матеріальному
та духовному аспектах,
а також, тернопільські реєстровці проводять значну
роботу серед громадськості
та молоді регіону.
Ділові стосунки у нас
склалися із Черкаським
обласним козацьким товариством УРК. На їхнє
запрошення ми відвідали
Холодний Яр, де вшанували

У Центрі виховання патріотичної молоді ім. С. Бандери м. Івано-Франківська звітують козачата з дитячого козацького куреня ім. Івана Сірка

Хочу зазначити, що
ще з часів Козаччини
Прикарпаття і Черкаський
край об’єднує постать
козацького ватажка Семена
Височана, сподвижника
Богдана Хмельницького,
уродженця Прикарпаття,
який значну частину свого
життя прожив на Черкащині,
захищаючи східні кордони
України.
На прохання черкаських
побратимів, наші козакискульптори виготовили
барельєфи Семена Височана
та Максима Кривоноса, які
встановлено на території двох
Лисянських загальноосвітніх
шкіл, що носять їхні імена.
Ми можемо пишатися спільним з черкаськими козаками
проектом — пам`ятником
Михайлу Хмельницькому
(батьку
гетьмана
Б. Хмельницького), відкритим у Лисянці влітку цього
року в урочистій обстановці.
Дружні, ділові стосунки
також склалися у нас і з
Адміністраціями Гетьмана
Ук р а ї н и у П і в д е н н о м у,
Східному та Київському регіонах України.
Сьогодні є ще цілий ряд
спільних проектів, які втілюються в життя.
Переконаний, що ІваноФранківське обласне
козацьке товариство УРК
й надалі буде плідно працювати на благо розбудови
Української Держави.
Слава Україні!
Михайло СМАЧИЛО,
Головний отаман ІваноФранківського обласного
козацького товариства УРК,
Генерал Козацтва
м. Івано-Франківськ
Фото Івано-Франківської
прес-служби УРК
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Не жди ніколи слушної пори –

10
В осередках УРК

«РОБИМО КОЗАЦЬКУ СПРАВУ
Й ПОРОХ ТРИМАЄМО СУХИМ!»
Завдяки реєстровому
к о з а ц т в у, я к е с ь о г о д н і
на Черкащині є найчисельнішою та найзгуртованішою
громадською організацією,
козацький рух поширюється
в суспільстві, а на фоні війни
на Донбасі, для нас, земляків Богдана Хмельницького і
Тараса Шевченка, поняття
духовності та патріотизму
набуває особливого змісту. Якщо
за часів Козаччини форпост
України пролягав на теренах Черкащини, то нині наші
козаки-воїни захищають його
на Сході, на Донбасі. Лише
за останні роки в активі реєстровців Черкащини десятки
реально значимих справ у багатьох галузях громадського
життя регіону. Якщо братися за справу серйозно та
ґрунтовно, то за короткий
проміжок часу можна зробити
багато.
Прикладом цьому є діяльність Лисянського козацького
полку Черкаського обласного козацького товариства
УРК. Дякуючи козакам,
колись славне сотенне містечко Лисянка змінюється
на очах, стає культурно-освітнім осередком, єднає навколо
себе справжніх патріотів
краю, вихідців району. Ще
задовго до введення закону
України про декомунізацію,
реєстрові козаки ініціювали
перейменування вулиць містечка і, дякуючи співпраці з
органами місцевого самоврядування, в цьому напрямку
вдалося зробити багато. Це
може слугувати гарним прикладом співпраці козаків та
місцевої влади. Тож імена,
які сьогодні символізують
славну історію Лисянського
козацького краю, оспіваного
Шевченком в «Гайдамаках»,
не лише не затираються
в історії, а й оживають з
кожним новим поколінням
українців, нагадуючи про
знакову роль в історії України
Лисянки. У цьому аспекті
величезна роль невтомного
краєзнавця і громадського

діяча, активіста, козака
Українського Реєстрового
Козацтва Олександра
Гаврилюка, який розкрив
роль містечка та його мешканців в історії України в книгах
«Таємниці минулого козацької Лисянки» та «За волю
України».
Тв о р ч о - д і л о в и м з в і т о м
діяльності козацького товариства за останні роки є
документальний фільмтрилогія «Прогулянка з
задоволенням і не без моралі»,
знята на студії «Укртелефільм»
знаменитим режисером,
лауреатом Шевченківської
премії Олегом Біймою, який
у цьому році вступив до лав
Українського Реєстрового
Козацтва. Кінострічка, що
відображає діяльність коза-

Тривають наші козацькі
проекти. У рамках проекту «Родинний маєток
Хмельницьких — Монастирок»
цього року на центральній
площі Лисянки встановлено
пам’ятник осадчому Лисянки,
батьку гетьмана Богдана
Хмельницького — Михайлу.
Продовжується акція
«Козацький прапор навколо
світу», що побував у 51 країні
світу та в Антарктиді.
Пам’ятним знаком на могилі
увіковічено пам’ять нашого
земляка, незламного борця
з а в о л ю Ук р а ї н и ч а с і в
національної революції
1917–1920-х років, козакабандуриста Антіна Митяя,
з нагоди 200-річчя від дня
народження Тараса Шевченка
козаками було висаджено

Гетьман УРК Анатолій Шевченко (ліворуч) вітає козаків Черкаського
обласного козацького товариства УРК. Поруч – голова Лисянської
ОДА Володимир Павличук

Тож, на козацькій раді
Черкаського обласного козацького товариства УРК було
вирішено, що традиційний
фестиваль «Край козацький,
Богданів», що проводиться
до Дня народження фундатора Української козацької
держави, гетьмана України
Богдана Хмельницького та
ХІ-ої річниці з дня створення

На головному майдані Лисянки Генеральна старшина УРК та старшина Лисянського козацького полку
ЧОКТ УРК під час відкриття пам’ятника осадчому цього містечка Михайлові Хмельницькому

ків і берегинь Лисянського
козацького полку ЧОКТ
УРК на цьогорічному
Всеукраїнському фестивалі
телевізійних документальних фільмів і радіопрограм
«Кобзар єднає Україну» стала
переможцем у номінації
«Тарасовими шляхами».

Козацькі капелани Лисянського козацького полку ЧОКТ УРК отці
Ярослав, Миколай, Володимир і Роман під час проведення молебню

200 вишень у рамках акції
«Вишневий сад». Не полишаємо анонсованого нами
раніше проекту будівництва
«Хати-мрії Т. Г. Шевченка»
за його власним ескізом, яка б
увійшла до історико-етнографічного комплексу «Тарасова
криниця», а згодом стала би
родзинкою туристичного
маршруту «Золота підкова
Черкащини».
Ми розуміємо, що сьогодні українцям, як ніколи,
потрібно згуртуватися навколо
боротьби з зовнішнім ворогом і відстояти незалежність,
державний суверенітет та
соборність України, всіма
засобами допомагати тим,
хто боронить нашу державу
на Сході України. Нині 8 наших
козацьких побратимів, а також
8 дітей наших козаків захищають Україну в зоні АТО, два
козацькі священики-капелани
Лисянського полку УРК несуть
духовну вахту на передовій, всі
інші члени товариства зайняті
у волонтерському русі.

Лисянського козацького полку
ЧОКТ УРК, слід приурочити
героям різних поколінь, які
віддали життя за незалежність
України та боронять її сьогодні.
Участь у заході братимуть усі
козацькі підрозділи (сотні)
полку, а також — воїни АТО,
волонтери, ветерани козацтва.
Почесними гостями та
учасниками акції будуть:
письменник, громадський
діяч, лауреат Шевченківської
премії, почесний громадянин Лисянки Василь Шкляр,
голова ВГО «Поступи жінокмироносиць», заступник
гол ови МГО «Земляцтво
Придніпров’я», член правління Національної Ради
жінок України, почесний громадянин смт Шевченкове,
Заслужений працівник культури, жінка року в номінації
«Громадський діяч України»,
берегиня УРК Зоя Ружин,
письменник, реєстровий козак
В. П. Шевченко; Заслужений
артист України, співак-бандурист Тарас Силенко, Герой

Козацтва, заступник Глави
Адміністрації Гетьмана УРК
у Центральному регіоні
України, Генерал Козацтва
Василь Вовченко, завідувач історичним музеєм
Корсунь-Шевченківського
державного історико-культурного заповідника, кандидат
історичних наук Станіслав
Степенькін, кінорежисер,
лауреат Національної премії
ім. Т. Г. Шевченка, реєстровий
козак Олег Бійма, поет, автор і
виконавець пісень, реєстровий
козак Валерій Мартишко, громадський діяч, краєзнавець,
волонтер, Генерал Козацтва
Олександр Гаврилюк, знані
в Україні митці. Запрошуємо
місцеві органи влади взяти
активну участь у наших
козацьких заходах.
Черкаське обласне
козацьке товариство УРК
пишається тим, що в його
лавах є такі чудові митціпатріоти як Віктор Крючков,
Іван Фізар, Микола Лютенко,
Олег Ганжа. За пропозицією
реєстрових козаків-художників, козаки й берегині
Лисянського козацького полку
ЧОКТ УРК, за координації
наказного отамана ЧОКТ
УРК Олександра Гаврилюка,
в рамках Фестивалю
«Земля Богдана і Тараса —
духовна велич України!»
ініціюють створення мистецької галереї при Лисянському
районному історичному
музеї ім. Т. Г. Шевченка. Адже
відомо, що саме Лисянка була
першим населеним пунктом,
де малий Тарас Шевченко
на шляху до висот малярства
шукав собі учителя-маляра…
До речі, в козацькому реєстрі
Лисянської козацької сотні
1649 року вперше фіксується
прізвище Шевченко. Також
Лисянка є батьківщиною
видатного українського живописця, педагога, Академіка
мистецтв І. С. Макушенка
(1867–1955). На наш погляд,
усі ці чинники дають право
Лисянщині мати свою мистецьку галерею, щоб через
мистецтво підкреслювати та
доносити громадськості духовну і культурну велич нашого
краю!
Черкаське обласне козацьке
товариство УРК вже отримало
згоду від членів Національної
спілки художників України,
черкащан Юрія Іщенка, Івана
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твоя мовчанка може стать ганьбою!
Д. Павличко
Фізара, Віктора Крючкова,
Миколи Лютенка, прикарпатця Богдана Гладкого, киян
Анатолія Родзихівського
та Олександра Охапкіна,
Миколи Крижанівського з
Вінничини, О. П. Малька з
села Моринці, В. В. Гелетка з
Ватутіного Звенигородського
району взяти участь у нашому
козацькому фестивалі й стати
засновниками мистецької
галереї, передавши у власність Лисянського районного
історичного музею ім.
Т. Г. Шевченка свої роботи.
Крім того, козак-художник
Олег Ганжа передасть до музею
10 копій бойових прапорів
військових частин ЗСУ з автографами учасників бойових дій
на Сході України та військові
шеврони, виготовлені для воїнів АТО за кошти Лисянського
козацького полку ЧОКТ УРК.
Під час заходів, козаком
Лисянського полку ЧОКТ
УРК, кінорежисером
Олегом Біймою та студією
« Ук р т е л е ф і л ь м » б у д у т ь
продовжені зйомки документального фільму про
діяльність ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» на теренах Черкащини. Фільм буде
представлений для участі
у Всеукраїнському фестивалі
телевізійних документальних фільмів і радіопрограм
«Кобзар єднає Україну», що
відбудеться у травні 2017 року
в Черкасах.
Напередодні проведення
козацького фестивалю ми
звертаємося до очільників
Лисянських райдержадміністрації, районної та селищної
рад із проханням надати приміщення для урочистих заходів,
а також просимо районний
відділ освіти рекомендувати
навчальним закладам району
провести відкриті уроки
«Козацька рада», присвячені
історії України, українському
козацтву та започаткувати
шкільне козацьке свято:
«Ми — Молода Січ», мета
якого — вивчення школярами
історії козацтва, звичаїв українських козаків, пісень та віршів,
проведення виставок малюнків на теми «Лисянка — земля
Богдана і Тараса — духовна
велич України», «Захисник
Вітчизни», «Моя Україна»,
вікторин, параду вишиванок та козацьких одностроїв.
Усі творчі роботи школярів
(малюнки, обереги, листи
воїнам) рекомендуємо розмістити для загального огляду
в фойє під час проведення
Фестивалю, а потім направити
їх воїнам в зону АТО. Вважаємо
за необхідне долучити дітей
до цієї патріотичної акції, тому
закликаємо відділ освіти ЛРДА
посприяти козакам у проведенні заходу.
Також ініціюємо зустріч
керівництва Черкаської
області, району та селища
зі старшинами Черкаського
обласного козацького товариства УРК і митцями для
вирішення питань щодо
встановлення в Лисянці
пам’ятника гетьману
України Б. Хмельницькому,
а також обговорення звернення-клопотання Лисянської
райдержадміністрації
до Інституту археології України
щодо проведення археологічних робіт, пов’язаних

із діяльністю родини
Хмельницьких в Лисянці; відкриття мистецької галереї при
Лисянському районному історичному музеї Т. Шевченка;
внесення змін до туристичного маршруту «Золота підкова
Черкащини». А також прийняття на баланс місцевої влади
історико-етнографічного
комплексу «Тарасова криниця»; вишневого саду
(200 дерев на 37000 кв. м.
землі) з приєднанням його
до історико-етнографічного комплексу «Тарасова
криниця» та в перспективі
будівництва там «Хати мрії
Т. Г. Шевченка». Також будемо
піднімати питання збереження
та реконструкції найстарішої
будівлі в Лисянці — «Будинку
ксьондза» епохи Коліївщини,
розташованої по вулиці
Санаторній та створення там
філії Лисянського районного
історичного музею.
На рівні обласної, районної та місцевої влад будемо
вирішувати питання увіковічення заслуг Богдана
Хмельницького шляхом
встановлення в Лисянці
пам’ятника місцевого значення видатному гетьманові.
Виходячи з цього, Черкаське
обласне козацьке товариство
УРК у відповідності до вимог
п. 2 Порядку спорудження
(створення) пам’ятників і
монументів, затвердженого
спільним наказом Державного
комітету України з будівництва
та архітектури, Міністерства
культури і мистецтв України
від 30.11.2004 р. № 231/806,
в липні 2016 року звернулося
до Лисянської селищної ради з
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(монумента) за рахунок
Черкаського обласного
козацького товариства УРК
чи бюджету селищної ради.

висновок управління культури
Черкаської обласної державної
адміністрації, якого до цього
часу немає.

Відзнаку райдержадміністрації козаку-землякові, Генералу
Козацтва Олександру Гаврилюку вручає голова Лисянської ОДА
Володимир Павличук

Місцем встановлення
пам’ятника з урахуванням
генерального плану Лисянки,
іншої містобудівної документації, планування та забудови,
реєстрові козаки ЧОКТ
УРК, за висновками к. м.н.,
скульптора, викладача ІваноФранківського державного
університету Богдана Гладкого,
Заслуженого скульптора
України Віктора Крючкова та
відомого на Черкащині художника-живописця Миколи
Лютенка пропонується кругове
перехрестя на стику вулиць
Гетьманський шлях, Поштової,
Київської, Незалежності та
площі Миру в смт Лисянка.
Сесією Лисянської селищної ради в серпні 2016 року
цей проект було підтримано,
однак, з’ясувалося, що роз-

Щодо питання фінансово-економічного
обґрунтування вартості спорудження пам’ятника гетьману
України Б. Хмельницькому
в Лисянці, з зазначенням
відповідних джерел фінансування, то Черкаське обласне
козацьке товариство УРК
відповідально заявляє, що
готове передати Лисянській
селищній раді частину коштів
або безпосередньо оплатити
якусь частку робіт. Також
надіємося на часткове фінансування проекту з місцевого
бюджету.
З цих підстав, просимо
Голову Черкаської облдержадміністрації Юрія Ткаченка
підтримати нашу громадську ініціативу й виступити
координатором проекту

Козаки-волонтери Лисянського козацького полку ЧОКТ УРК з початку проведення АТО
і до сьогоднішнього дня активно допомагають нашим воїнам на Сході України

клопотанням про спорудження
(створення) пам’ятника
(монумента) місцевого значення уродженцю Лисянки,
видатному Гетьману України
Богдану Хмельницькому.
Від селищної ради ми чекаємо виділення земельної
ділянки, оголошення конкурсу на проект будівництва
пам’ятника в порядку, встановленому законом. Також,
просимо селищного голову
О. Ф. Короленка взяти на себе
ініціативу щодо оформлення
відповідної проектної документації на спорудження
(створення) пам’ятника

порядником даної ділянки
землі є Черкаський облавтодор. Для вирішення цього
питання Лисянський селищний голова О. Ф. Короленко
в жовтні 2016 року звернувся
до Черкаського облавтодору з
відповідним прохання надати
селищній раді цю земельну
ділянку.
Також, відповідно до абз.
2 підп. 2.3. п. 2 зазначеного
вище Порядку, обґрунтуванням доцільності спорудження
(створення) пам’ятника
(монумента) гетьману
України Б. Хмельницькому
у Лисянці може служити лише

будівництва пам’ятника місцевого значення видатному
гетьману України Богдану
Хмельницькому в Лисянці
та долучитися до вирішення
нерозв’язаних з цього приводу
питань.
Як Глава Адміністрації
Гетьмана УРК у Центральному
р е г і о н і Ук р а ї н и , о т а м а н
Черкаського обласного
козацького товариства
УРК запрошую козацьких
побратимів взяти участь у традиційному фестивалі «Земля
Богдана і Тараса — духовна
велич України!», який відбудеться в Лисянці 9 грудня.

У програмі фестивалю:
молебень за участі козацьких капеланів отців Миколая
(Боднарчука), Романа
(Косіва), Михайла (Бубніва),
посвята в козаки та берегині Лисянського полку
ЧОКТ УРК, покладання квітів до пам’ятника Михайлу
Хмельницькому на площі
Миру та до пам’ятного знаку
на честь гетьмана України
Богдана Хмельницького
на місці родинного маєтку його
батька Михайла у Монастирку.
У фойє Лисянської
райдержадміністрації демонструватимуться роботи відомих
художників, які будуть передані в новостворену мистецьку
галерею музею, а також —
виставка дитячих малюнків,
оберегів, листів воїнам АТО і
військових прапорів та шевронів військових частин із зони
АТО, виготовлених за сприяння козаків Лисянського
козацького полку ЧОКТ УРК.
Відбудеться святковий
концерт за участі творчих колективів Лисянського козацького
полку ЧОКТ УРК, а також
відомих в Україні митців —
Заслуженого артиста України,
співака-бандуриста Тараса
Силенка; дуету «Music Bomb»,
Заслужених артисток України,
берегинь УРК Іванни Котяш
та Наталки Садовської, самодіяльних артистів Лисянського
районного Будинку культури.
Під час урочистостей відбудеться нагородження
відзнаками Українського
Реєстрового Козацтва найактивніших козаків Лисянського
полку УРК та урочиста передача музею творчих робіт
козаків-художників.
Завершить фестивальну
програму презентація студією «Укртелефільм» нового
документального фільму
«Козацький щоденник»
(режисер Олег Бійма),
у якому йдеться про діяльність Черкаського обласного
козацького товариства УРК.
Віримо, що запропоновані
нами заходи вкотре привернуть увагу до козацької
Черкащини, підтвердять
її славну історію не тільки
за доби Козацтва, а й в інші
періоди історії України. Від
влади чекаємо конструктивної відповіді, а головне — дій,
оскільки через громадську
роботу, спрямовану на виховання духовності й патріотизму,
через усвідомлення кожним
козаком і кожною берегинею
свого призначення на землі,
ми не тільки захистимо
Україну, а й, співпрацюючи
з органами влади, побудуємо
правову, демократичну, вільну
й багату європейську Україну,
омріяну багатьма поколіннями героїв.
Черкаські реєстровці йдуть
в авангарді суспільно-політичного життя краю і своїми
діями подають приклад іншим.
Робимо козацьку справу й
порох тримаємо сухим!
Слава Україні!
Борис МАРЧЕНКО,
Глава Адміністрації
Гетьмана УРК у Центральному
регіоні України,
отаман Черкаського обласного
козацького товариства УРК,
Генерал Козацтва
м. Черкаси

Живе той, хто не живе для себе,
хто для других виборює життя
В. Симоненко
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Велика Рада Українського
Реєстрового Козацтва
Козацька рада

У середині вересня у Києві відбулася
Велика Рада Українського Реєстрового
Козацтва, в якій взяли участь понад
50 делегатів, представники козацьких товариств УРК із різних регіонів
України та з-за кордону.
Традиційно щороку на найвищому козацькому форумі УРК
розглядаються основні питання
життєдіяльності козацтва. Перш
за все, учасники заслухали звіт
Гетьмана УРК Анатолія Шевченка
про підсумки роботи очолюваної

Тернопільського обласного товариства УРК у зоні АТО, на передовій,
несуть капеланську службу священики, серед них  багато козаків УРК.
За словами отця Вячеслава, вони
перебувають на передовій 1–2 місяці,
потім їх змінюють інші. Таким чином,
у зоні АТО постійно звучить молитва,
тривають служби Божі. Досвідом
організації капеланської служби
тернопільчани готові поділитися
з представниками інших областей, аби там теж взялися за цю

Генеральна старшина УРК, Гетьман УРК Анатолій Шевченко (в центрі)
під час відкриття Великої Ради УРК у Києві

Російської та інших помісних церков.
Свого представництва на Афоні
Українська Православна Церква
Київського Патріархату не має. Адже
ні Вселенський Патріарх Варфоломій
І, ні жодна помісна православна
церква не визнали Київський
Патріархат. Це ускладнить переговорний процес, підготовка до якого зараз
триває», — зазначає Гетьман УРК

цей храм, а після революції 1917 року
про цю святиню взагалі забули.
До участі у переговорному процесі,
щодо відновлення та повернення
к о з а ц ь к о г о х р а м у, Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво запросило
Міністерство закордонних справ,
адже фахівці цього відомства мають
належний досвід у вирішенні складних, спірних міжнародних питань.

Учасники Великої Ради УРК під час виконання Державного Гімну України

ним ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» за минулий рік та затвердили план роботи на рік наступний.
Потім прозвучали звіти отаманів
обласних козацьких товариств.
Зокрема, отаман Тернопільського
обласного козацького товариства
УРК, Генерал Козацтва, військовий
капелан Вячеслав Кізілов розповідав
про відродження капеланської
служби у військах. Саме за ініціативи

роботу. «Невіруючих на війні немає
і їм потрібна духовна допомога», —
зазначив отаман Тернопільських
реєстровців Вячеслав Кізілов.
Варто відзначити, що ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво»
має намір відродити козацьку церкву,
побудовану козаками на Афоні
декілька століть тому. «Нині на цій
Святій горі діє 20 монастирів  Грецької
Православної церкви, Болгарської,

У роботі Великої Ради УРК взяли участь представники усіх козацьких товариств УРК,
що діють в Україні та за кордоном

До козацького товариства звертається отаман Тернопільського обласного
козацького товариства УРК, Генерал Козацтва Вячеслав Кізілов

Анатолій Шевченко. Представники
української делегації, зокрема УРК,
висловлюють бажання зустрітися з
настоятелем монастиря Сербської
Православної церкви, на території
якого знаходяться залишки старовинного храму, що колись належав
українському козацтву.
Вітчизняні науковці спільно з
директором Інституту Афонського
надбання Сергієм Шумилом документально довели, що на Афоні
Запорозькі козаки звели церкву.
Згідно з архівними даними, після
1830 року останні козаки залишили

Отамани обласних козацьких товариств УРК у своїх доповідях акцентували увагу також на іншій актуальній
темі, а саме  волонтерській допомозі
бійцям АТО, воїнам Збройних Сил
України, Національної гвардії та МВС
України, які наразі захищають східні
рубежі нашої країни. Реєстровці в усіх
регіонах допомагають своїм побратимам, відправляючи на передову
бійцям одяг, продукти харчування,
тепловізори, автомобілі тощо.
Цікавими були виступи отаманів
закордонних козацьких товариств
УРК. Зокрема, про діяльність

Терпи, терпи – терпець тебе шліфує
В. Стус
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щодо спільних проектів зі школами
і вищими навчальними закладами,
зважаючи на необхідність виховання
духовності та патріотизму серед
молоді.
Одним з основних напрямків роботи
УРК залишається допомога воїнам
АТО. Оскільки серед реєстрових
козаків є чимало науковців, вони
запропонували унікальну систему
пристроїв, які вже пройшли випробу-

неї час, чому відсиджувалися?.. Тож,
реєстрові козаки прийняли рішення
також брати участь у виборах до владних структур, аби мати можливість
впливати на хід подій в країні загалом
та на місцях — в селах і містах».
На думку Голови «Всеукраїнської
партії духовності і патріотизму»
Анатолія Шевченка, духовність —
це велика зброя. «Не секрет, що
коли до влади приходить бездуховна

У президії Великої Ради Гетьман УРК Анатолій Шевченко (другий зліва)
і начальник Генерального штабу УРК Сергій Польовик (ліворуч)

реєстровців у США розповів предс т а в н и к Ге т ь м а н а У Р К у С Ш А ,
етнічний американець Керол
Бейлі.
Надзвичайно активну діяльність
з підтримки України проводить
Представник Гетьмана УРК в Японії,

Велика Рада УРК розглянула
та схвалила зміни й доповнення
до Статуту ВГО УРК, чого вимагає
чинне законодавство України.
Наприкінці роботи Великої Ради
УРК було обрано Раду Генеральної
старшини ВГО «Українське Реєстрове
Почесний гість козацького зібрання, екс-командувач ВМС України,
адмірал Борис Кожин

вання на передовій і добре себе зарекомендували. Йдеться, перш за все,
про розробку науковців Інституту
проблем штучного інтелекту –
«Шолом для психофізіологічної
реабілітації людини». Вже з’явилася
друга версія «Шолому», яка готується
до запуску в малосерійний випуск.
Після Великої Ради УКР, що тривала
впродовж 5 годин, відбулася партійна
конференція «Всеукраїнської
партії духовності і патріотизму».
Партійці вже зараз готуються взяти
участь у виборах до місцевих рад та

людина, то вона буде працювати
на власне збагачення, а не на розвиток і процвітання країни, і це вже
ми бачили на прикладі попередньої
влади. Саме духовна складова
залишає людину — людиною. Ми
провели дослідження і можемо
стверджувати, що без високого
рівня духовності людина стане
злодієм. Лише в поєднанні двох
важливих складових,  духовності
і п а т р і о т и з м у,  м о ж л и в і з м і н и
на краще і в державі, і в особистому
житті кожної людини.

Робочий момент Великої Ради УРК

Генерал Козацтва Йошіхіко Окабе,
до речі, барон – нащадок древнього
самурайського роду.
П р е д с т а в н и к Ге т ь м а н а У Р К
в Естонії Михайло Кот розмірковував
над тим, як допомогти Україні в такій
вкрай складній ситуації, розуміючи,
що нам потрібна і моральна, і
матеріальна допомога.

Козацтво», – орган, що діє та приймає
рішення в період між Великими козацькими радами УРК. Цей вищий орган
УРК упродовж зазначеного періоду
керує всіма обласними організаціями
і Генеральним штабом УРК.
Велика Рада УРК також прийняла
рішення про підписання угоди з
Міністерством освіти і науки України

Делегати від обласних козацьких товариств УРК уважно слухали доповіді козацьких
отаманів

Про козацьку роботу звітує отаман Донецького обласного козацького товариства
УРК, полковник УРК Сергій Міхальков

до Верховної Ради України. Зокрема,
йшлося про те, що кожен отаман
обласного козацького товариства
має очолити обласний осередок
«Всеукраїнської партії духовності і
патріотизму» та підготувати електорат.
Ге т ь м а н У Р К і Го л о в а
«Всеукраїнської партії духовності
і патріотизму», доктор технічних
наук і доктор богослов’я, професор
Анатолій Шевченко переконаний:
«Якщо зараз ми будемо стояти осторонь ситуації в країні, то згодом
почуємо нарікання: козаки, а що ви
зробили для країни в скрутний для

То м у « В с е у к р а ї н с ь к а п а р т і я
духовності і патріотизму» буде й
надалі працювати в цьому напрямку»,
 запевнив очільник партії Анатолій
Шевченко.
Конференція Всеукраїнської партії
духовності й патріотизму розглянула
та прийняла зміни і доповнення
до Статуту ВПДВ відповідно до вимог
чинного законодавства та політичних
реалій сьогодення.
Неля Грабовська,
власний кореспондент «УК»,
м. Київ
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Обіймись, Україно! Кличуть піснею Крим і Карпати.
Обіймись, Україно! Нас вітають безкраї донецькі степи!

Обіймись, Україно, зі світом!
Козацькі акції

Нещодавно, в Українському Домі, за підтримки ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», відбувся Міжнародний Фестиваль-Форум єдності «Обіймись,
Україно, зі світом! Україна – Світ», присвячений 25-річчю Незалежності України.
Автор проекту – Заступник Гетьмана УРК з суспільно-політичних питань, Глава
Адміністрації Гетьмана УРК у Київській області, Генерал Козацтва Олександр
Карпенко.

Фестиваль-Форум відбувся
з благословення Патріарха
Київського і всієї РусиУкраїни Святійшого Філарета
та ієрархів християнських
конфесій, а також за підтримки
Адміністрації Президента
України, Міністерства оборони

УРК у Київській області,
Генерал Козацтва Олександр
Карпенко. — Переконаний,
що в цей дуже складний для
України час, коли країна
знаходиться в стані війни
з сильним і підступним
ворогом, ми робимо велику

На сцені Українського Дому – автор і головний натхненник мистецького Фестивалю-Форуму «Обіймись,
Україно, зі світом! Україна світ», поет-пісняр, Генерал Козацтва Олександр Карпенко (в центрі)

Вітання героям – учасникам Майдану та АТО від вдячних молодих
артистів

Реєстрові козаки – учасники Революції Гідності, АТО і волонтери

України, Міністерства культури України, Товариства
« Ук р а ї н а - С в і т » т а б а г а тьох інших громадських
патріотичних організацій
України.
«До
оргкомітету
традиційного, вже
сьомого, Фестивалю були
залучені відомі в країні
митці, які, не рахуючись з
часом, проявили високий
професіоналізм і відданість
національно-патріотичним
засадам, — говорить
автор проекту, заступник
Гетьмана УРК з суспільнополітичних питань, Глава
А д м і н і с т р а ц і ї Ге т ь м а н а

справу: гуртуємо, єднаємо
націю, зміцнюємо в наших
земляків силу духу, вселяємо
в їхні душі віру в перемогу, виховуємо духовні й
патріотичні почуття, тобто,
втілюємо в життя основні
п о с т у л а т и Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва».
У рамках Фестивалю
відбулося вшанування славних захисників Вітчизни, які
із зброєю в руках захищають східні кордони України,
реєстрових козаків Андрія
Іванова (батальйон «Донбас»),
батька й сина — Василя та
Андрія Вовченків, командира
батальйону Євгена Лисенка.

Обіймись, Україно!Тільки разом ми зможемо все подолати.
Братайся, народе, єднаймось брати!
О. Карпенко
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«ЗОЛОТА ОСІНЬ ПРИАЗОВ’Я»

Протягом трьох останніх років у Маріуполі успішно працює Маріупольське ГО
«БЕСТ» Асоціації кінологів України. Незважаючи на те, що в даний час наша країна
переживає великі потрясіння й зміни, Асоціація кінологів України продовжує
працювати в звичайному режимі, зберігаючи раніше встановлені партнерські
відносини з усіма країнами – членами Міжнародної Кінологічної Федерації.

У фойє Українського Дому, уквітчаного чудовими хустками із
унікальної колекції Людмили Грабовенко, організатори ФестивалюФоруму – козаки й берегині Українського Реєстрового Козацтва

Відзначено й волонтерів:
Генерала Козацтва Василя
Вовченка та голову Громадської
організації «Страус» Людмилу
Герасименко. Від Українського
Реєстрового Козацтва воїнамкозакам високі нагороди
та грамоти вручали Глава
Адміністрації Гетьмана УРК

Заслужені артистки України
Іванна Котяш та Наталія
Садовська.
Єдиною родиною, разом із
Народним артистом України
Олександром Василенком,
ус і п р и с у т н і в и к о н а л и
пісню-славень «Обіймись,
Ук р а ї н о ! » . Гр а н д і о з н и й

Робочий момент кінологічної виставки «Золота осінь Приазов’я – 2016»

25 вересня 2016 року під
час закриття сезону виставок у Маріуполі відбулася
2-а сертифікатна виставка
собак усіх порід «Золота осінь
Приазов’я 2016», з присудженням рангу САС (кандидат
в чемпіони України).
Захід організовано міським
в і д д і л е н н я м ГО « Б Е С Т »
Асоціації кінологів України,
яким керує суддя-експерт
міжнародної категорії,
суддя зі спорту з собаками, заслужений тренер
України, кандидат у майстри
спорту з воєнізованого
багатоборства зі службовими собаками, заступник
отамана Окремої дивізії УРК
ім. П. Сагайдачного, полковник УРК Ірина Красюк.
Експертизу в рангах
здійснювала кваліфікована
суддівська бригада:
головний суддя виставки —
експерт міжнародної
категорії Валерій Креньов
та експерт міжнародної
категорії Олександр Шикін,
помічники судді — Оксана
Сокольникова та Ольга
Лукашевич, суддя-коментатор — Світлана Макарова.
Спонсорами заходу виступили: Окрема козацька
дивізія УРК ім. Петра

Сагайдачного, отаман —
Генерал Козацтва Сергій
Коваленко та ветеринарна
клініка «Ветдопомога»,
керівник — кандидат ветеринарних наук Галина Сергеєва.

Переможців виставки нагороджує суддя-експерт міжнародної
категорії, Заслужений тренер України, полковник УРК Ірина Красюк

Подію висвітлював кращий
провайдер Маріуполя —
компанія «ФОРМАТ», яку
очолює Андрій Андрейко.
У рамках проведеного
з о о т е х н і ч н о г о з а х о д у,
експертизу пройшли собаки

Один із банерів – творчий звіт козаків і берегинь УРК Київщини
та Глави Адміністрації Гетьмана УРК у Київській області, Генерала
Козацтва Олександра Карпенка

у Східному регіоні України,
Ге н е р а л К о з а ц т в а Ю р і й
Пісковацький, начальник
штабу Житомирського обласного козацького товариства
УРК, Генерал Козацтва Юрій
Вербилюк.
Серед артистів були й
представники Українського
Реєстрового Козацтва —
віртуозні скрипальки
й співачки, офіцери
Національної гвардії України,
б е р е г и н і Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва,

захід, ініційований митцемкозаком Олександром
Карпенком, пройшов
успішно!
Організаторам ФестивалюФоруму вдалося висвітлили
н а ц і о н а л ь н у, д у х о в н у й
патріотичну ідею, закладену
в основу цього грандіозного
дійства.
Зоя РУЖИН,
Заслужений працівник
культури України
Фото Дмитра Григоренка

наступних порід: німецька
вівчарка, середньоазіатська
в і в ч а р к а , р і з е н ш н ау ц е р ,
російський чорний тер’єр,
кане корсо, ердельтер’єр,
доберман, шит цу, пекінес,
такса, йоркширський тер’єр,
а м е р и к а н с ь к и й б у л ь д о г,
американський стаффордширський тер’єр, сибірські
хаскі, аляскинський маламут, російський спанієль,
джек рассел тер’єр, мопс,
лабрадор, акіта іну, ротвейлер, російський той тер’єр.
Завдяки спонсорам, всі
учасники виставки були
нагороджені дипломами,
медалями, нагородними
яскравими розетками,
а кращі з кращих в номінації
«BEST» отримали ще й кубки
та сертифікати на пільгове
обслуговування в клініці
«Ветдопомога».
Заключною яскравою
ноткою заходу стало частування козацьким кулішем

Учасників кінологічної виставки «Золота осінь Приазов’я – 2016»
козацьким кулешем частували реєстрові козаки Окремої дивізії
УРК імені Петра Сагайдачного

усіх учасників і гостей свята,
який приготували козаки й
берегині Окремої козацької
дивізії УРК ім. Петра
Сагайдачного.
«Загалом, реєстровці
Приазов’я беруть активну
участь у громадськополітичному та культурному
житті прифронтового
Маріуполя, на нашому
рахунку багато добрих
справ. Натхненниками
цього кінологічного заходу
стали також реєстровці. Ми
щиро ними пишаємося і
дякуємо їм за цікаву роботу
та турботу про наших
четвероногих друзів», –
підсумував отаман
Приазовського регіону
У Р К , Ге н е р а л К о з а ц т в а
Володимир Книшенко
Катерина КАРАБЕН-ФОРТУН,
майор УРК,
власний кореспондент «УК»
м. Маріуполь
Фото Лілії Силенко

Вивченого пса нічим не підкупиш
Народне прислів’я
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Слава наших козаків
Козацький гарт

Слава наших козаків з глибини іде віків. І примножує цю славу вже молоде покоління українців!
Всі, хто спостерігав за подією, що відбувалася в міському скейтпарку міста Славутича 4 жовтня,
не могли не захоплюватися нашими школярами: патріотичними, сильними, відважними, розумними,
дружелюбними. Саме такі учні 7-8 класів представляли команди всіх загальноосвітніх шкіл та ліцею в
фінальній частині 5-ої міської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Джура-2016», присвяченої
Дню захисника України.

Учасники гри «Джура» демонстрували навички в користуванні протигазом

Команди-фіналісти в складі
10 чоловік (7 хлопців та 3
дівчини) стали переможницями в своїх загальноосвітніх
закладах. Кожну команду
супроводжували вчителі
фізичного виховання та
педагоги-організатори.
Головний суддя змагань,
начальник відділу з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення виконавчого комітету
Славутицької міської ради,
к а п і т а н Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва Вадим
Зуй оголосив про початок
змагань і під звуки козацького
маршу відбулося шикування
команд-фіналістів гри «Джура2016». У цікавій обстановці
пройшов переклик команд,
козачата з честю озвучили
командні патріотичні девізи.
Потім отаман Славутицького
міського козацького товариства УРК, полковник УРК
Олександр Ступа доповів
міському голові Юрію
Фомічову про готовність до
початку змагань. Пан Юрій
привітав активних школярів,
які з честю і пошаною став-

ляться до славних козацьких
традицій, бережуть їх та,
завдяки участі в іграх, загартовують в собі дух славних
своїх предків – козаків, які
завжди прагнули до волі та
незалежності.

досвідчених воїнів, козацької
старшини.
Учасники та гості змагань
вшанували пам’ять патріотів
країни і Славутича, які
віддали своє життя за волю та
незалежність України.
Близько чотирьох годин
змагалися команди на 9 етапах
програми Дитячо-юнацької
військово-спортивної гри
«Джура -2016». Дух суперництва не завадив зберегти
дружню атмосферу змагань,
хоча треба було бачити, з
яким натхненням і дійсно
козацьким духом козачата
намагалися утримувати свої
позиції! До того ж і завдання
були зовсім не прості. Не
кожен дорослий зможе витримати «козацьку бійку» чи дати
правильну відповідь з історії
українського козацтва. А яку
фізичну підготовку треба
мати, щоб показати найкращий командний результат
зі стрибків у довжину, пере-

чи перемогти в перетягуванні
канату. Тут учасники проявляли не тільки силу, але й
хитрощі, винахідливість,
спритність, хоробрість, силу
волі тощо.
У дитячому патріотичному
святі активну участь взяли
воїни Збройних Сил України
– військовослужбовці
військової частини 3041.
Вони ознайомили учасників
змагань із порядком розбирання та збирання автомата
Калашникова, у показових
виступах продемонстрували
свою відмінну військову
підготовку.

працівник фізичної культ у р и і с п о р т у Ук р а ї н и ,
Заслужений тренер України,
р а д н и к Ге т ь м а н а У Р К ,
генерал-полковник УРК
Петро Павлович Лобас. Він
відзначив хорошу підготовку
всіх команд і подякував членам оргкомітету,
адміністрації закладів освіти,

Досконале володіння холодною зброєю продемонстрували
військовослужбовці ЗСУ

Всі учасники змагань
працювали як злагоджений механізм і, власне,
змагання пройшли «на одному
диханні». Нелегко довелося
членам суддівської колегії
виявити переможця дитячої
військово-спортивної гри,
однак сильніші були виявлені
в чесній і безкомпромісній
боротьбі.

спорту, культури, особливо
Славутицькому міському
козацькому товариству
УРК, військовослужбовцям
військової частини 3041 за
популяризацію серед шкільної
молоді дитячих національних
ігор, пропаганду змістовного
дозвілля та здорового способу
життя на засадах козацького
світогляду.

Дитячо-юнацьку патріотичну гру «Джура» відкривають міський
голова Славутича Юрій Фомічов, радник Гетьмана УРК Петро Лобас,
головний суддя змагань, капітан УРК Вадим Зуй і отаман
Славутицького міського козацького товариства УРК Олександр Ступа

З історії ми знаємо, що
джурами були молоді хлопці,
які разом із козаками ходили
в походи, були помічниками

правитися по паралельних
мотузках, підтягуватися на
перекладині, за лічені секунди
правильно одягнути протигаз

Розбирання та збирання пістолета та автоматів – для козачат завжди
цікава вправа

Переможці та призери дитячої військово-спортивної гри «Джура» м. Славутича разом із організаторами
заходу – козаками Славутицького міського козацького товариства УРК

Переможцем 5-ої міської
дитячо-юнацької військовоспортивної гри «Джура-2016»
стала команда ЗОШ №1,
друге місце посіла команда
ліцею, на третій сходинці –
команда ЗОШ №3. Четверте й
п’яте місця посіли відповідно
команди ЗОШ №2 та ЗОШ №4.
Ці колективи були відзначені
кубками й грамотами відділу
молоді та спорту виконавчого
комітету Славутицької міської
ради.
Своїми враженнями
поділився почесний гість
змагань – Заслужений

А після спортивних змагань
та нагородження переможців і
призерів стомлені, але щасливі
козачата з апетитом куштували смачний козацький
куліш, який для учасників
Дитячо-юнацької, військовоспортивної патріотичної гри
«Джура» приготували реєстрові
козаки Славутича.
Людмила ЛЮБИВА,
прес-секретар Славутицького
міського козацького
товариства УРК,
Київська область
Фото автора

Пізнай свій край, себе, свій рід, свій нарід,
свою землю – і ти побачиш шлях у життя
Г. Сковорода
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Дорогами Василя Гордієнка
Цікавим і водночас
трагічним є його життя.
У вісімнадцять років він брав
участь у штурмі турецької
фортеці Азов. Відомо також,
що Василь Гордієнко разом
із козацьким військом брав
участь у придушенні селянсько-козацького повстання
у Московському царстві
під керівництвом Кіндрата
Булавіна. Та, незважаючи
на всі заслуги перед державою, за наказом царя Петра
І, Василя Гордієнка було
кинуто до в язниці. Головна
його провина була в тому, що

він був сином кошового отамана Війська
Запорозького низового Костя Гордієнка,
який разом зі своїми
козаками перейшов на бік гетьмана
Івана Мазепи, коли
той уклав союз зі
шведським королем
Карлом XII проти
Московії. Після
жорстокого катування
Василь повернувся
д о д о м у, а л е ч е р е з
декілька днів козак помер.
Та навіть після його смерті
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Л. А. Письменюк провела
цікаву екскурсію залами
музею. Роздивляючись

Реєстрові козаки Слобожанщини – бажані гості у Вовчанській гімназії №1

Протягом багатьох років учні
Вовчанської гімназії № 1 мали
змогу доторкнутися до історії українського козацтва,
прийняти присягу і стати його
частиною. Запорозька Січ,
Чигирин, Батурин, Глухів — це
місця, які мріє відвідати кожний
справжній нащадок козацької
звитяги, пройти стежками
славетного лицарства. У цьому
році напередодні Дня захисника
України, Українського козацтва та великого православного
свята Покрови Пресвятої
Богородиці, учні 10 класу відвідали село Верхній Салтів, одне
з найдивовижніших, насичених
багатьма історичними подіями
місць Слобожанщини.
Саме тут, на могилі салтівського отамана Василя
Гордієнка відбулася їх посвята
в джури, а дівчат — у лелі
Українського Реєстрового
Козацтва. Урочисту посвяту
проводила козацька старшина Харківського обласного
козацького товариства УРК
п і д к е р і в н и ц т в о м Гл а в и

Адміністрації Гетьмана УРК
у Східному регіоні України,
Генерала Козацтва Юрія
Пісковацького, отамана
Харківського обласного
козацького товариства УРК,
Генерала Козацтва Олександра
Федоряки, начальника штабу
ХОКТ УРК, полковника УРК
Тараса Зайка, полковника УРК
Юрія Єгорова. Настоятель
Рубіжненського храму отець
Ігор благословив молодих
козаків і козачок, майбутніх захисників рідної землі,
які присягнули на вірність
Господу Богу, народу України
та реєстровому козацтву.
Перед цим відповідальним
кроком у житті кожного учня
відбулося ретельне вивчення
Статуту Всеукраїнської
громадської організації «Українське Реєстрове
Козацтво» (УРК), а також
знайомство з життям і
діяльністю славного сина
українського народу, славетного козацького ватажка
Василя Гордієнка.

Посвяту в берегині УРК проводить Глава Адміністрації Гетьмана УРК у Східному регіоні України, Генерал
Козацтва Юрій Пісковацький

Щемливі миттєвості життя. Священики, сивочолі козаки, молоді козаки і берегині УРК біля могили свого
легендарного земляка – салтівського отамана Василя Гордієнка

поплічники Петра І не заспокоїлися, по-дикунськи
поглумилися над могилою
справжнього сина рідної
землі: його тіло викопали
з могили, обезглавили й
повісили на маслині, яка
й сьогодні є німим свідком тих жахливих подій.
Про трагічну долю одного
з помічників гетьмана
Івана Мазепи 2010 року,
за сприяння Вовчанського
районного козацького товариства УРК та його отамана
Олександра Кулінічева, було
видано книгу «Салтівський
отаман Василь Гордієнко і
український гетьман Іван
Мазепа».
І цього разу хочемо подякувати нашому отаману
за організацію поїздки
учнів гімназії до святого для
кожного козака місця.
Та к о ж г і м н а з и с т и козачата відвідали
Верхньо-Салтівський
історико-археологічний
музей-заповідник, який є
гордістю та окрасою нашого
рідного Слобожанського
краю. Директор музею

експонати багатовікової історії Вовчанщини,
учні ніби здійснили дивовижну подорож у часі від
скіфів, аланів та протоболгар до часів Другої світової
війни та сучасності.
На завершення цього святкового дійства гімназисти
посмакували головну страву
козаків — куліш.
Давно вже відійшла в історію славетна Запорозька
Січ, відгомоніли козацькі
битви, загинули мужні
герої. Але пам’ять про
ці часи не вмерла. Вона
житиме в нащадках допоки
не заростуть бур’янами
стежки, якими ходили
відважні герої, допоки ми,
українці, будемо пишатися
сторінками минулого.
Л. Ю. ЛІХАЧОВА,
учитель української мови
та літератури Вовчанської
гімназії № 1,
берегиня УРК
м. Вовчанськ
Харківська область
Фото автора
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О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха,
Виєднай у Бога для мене ласку,
щоб я залишив цей світ без гріха
Молитва у День Різдва Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці ПОСВЯТА ПІД АКОМПАНЕМЕНТ ГАРМАТ
Свята козацькі

Різдво Пресвятої Богородиці — двунадесяте свято православної церкви,
в день якого згадується народження Діви Марії, майбутньої Богоматері. Це
велике для православних християн свято урочисто відзначили реєстрові козаки
й берегині Приазовського округу Українського Реєстрового Козацтва в храмі
Пресвятої Богородиці селища Талаківка 21 вересня 2016 року. Під передзвін
церковних дзвонів біля входу в храм зустрічали настоятелів храмів міста
Маріуполя представники Українського Реєстрового Козацтва на чолі з отаманом
Приазовського регіону УРК, Генералом Козацтва Володимиром Книшенком.

Головний отаман Приазовського регіону УРК, Генерал Козацтва Володимир
Книшенко та начальник штабу Приазовського регіону УРК Георгій Цвєтов
з козачатами дитячого садка №93 «Зернятко» після церемонії посвяти

У почесній варті біля храму Різдва Пресвятої Богородиці – козаки і берегині
Приазовського козацького округу УРК

Саме в цей день священики та
прихожани Талаківської церкви
Різдва Пресвятої Богородиці
відзначали 20-річний ювілей храму.
То м у ц е й д е н ь д л я м е ш к а н ц і в
Талаківки ще є храмовим святом.
Святих отців та талаківчан
прийшли привітати секретар
міської ради міста Маріуполя,
полковник УРК Степан Махсма,

«Свято Різдва Пресвятої
Богородиці — це символ чистоти
людського духу, приклад христия н с ь к о г о с л у ж і н н я Го с п о д у
Б о г у, — г о в о р и т ь о т а м а н
Приазовського округу УРК,
Ге н е р а л К о з а ц т в а В о л о д и м и р
Книшенко. — Багато людей мені
зізнавалося, що після цього святкового дійства їхні душі огортало

Під звуки пострілів відбувся урочистий
прийом до лав Українського Реєстрового
Козацтва вихованців дитячого садка
№ 93 «Зернятко» та учнів 1–4 класів
Маріупольської ЗОШ № 58.
Дуже довго готувалися хлопчики
й дівчатка, щоб показати свою силу,
спритність, вправність, ретельно тренувалися в різних видах спорту, а також
вивчали вірші й пісні, готували веселі
українські танці, своїми руками робили
аплікацію на подарунок реєстровим
козакам в День Покрови Пресвятої
Богородиці.
12 жовтня, напередодні Дня
Українського козацтва, в шкільному
спортивному залі зібралося багато
гостей. Чекали приходу маленьких кандидатів в козачата. Коли
пролунали перші гучні постріли,
навіть подумалось, що прийом
не відбудеться. Але, не дивлячись
на обстановку за вікном, ніхто
не збирався йти. Зі зрозумілих причин
дітки старшої групи дитячого садочку
не змогли прийти в школу.
В актовому залі дошкільного закладу
зібралися всі, хто хотів підтримати
хлопчиків і дівчаток і привітати їх
з вступом до лав УРК. За вікном

чулися постріли, проте малюки, як
справжнісінькі солдати, не покинули
своїх позицій, і в такій суворій, але
урочистій обстановці давали клятву
служити Господу Богу, народу України
та реєстровому козацтву.
Після прийому в козачата в дитячому
садочку реєстрові козаки повернулися
до актового залу ЗОШ № № 58, де
прийняли до своїх лав більше ста учнів
школи. Теплими словами новопосвячених козачат привітали директор
школи Зоя Михайлівна Семененко,
начальник штабу Приазовського
регіону УРК Георгій Цвєтов, отаман
Талаківского куреня Сартанського
полку загальноосвітнього округу
УРК, підполковник УРК Наталія
Конівченко. Урочисту церемонію
посвяти завершив настоятель храму
Різдва Пресвятої Богородиці селища
Талаківка отець Олександр. Він благословив новачків на добрі та благі
справи, окропив усіх присутніх свяченою водою на щастя, на здоров’я,
на довге і щасливе життя.
Катерина БЕРЕЖНА,
власний кореспондент «УК»,
м. Маріуполь

У Хресній ході – реєстрові козаки

г о л о в а Та л а к і в с ь к о ї с е л и щ н о ї
ради В’ячеслав Салгалов, голова
Сартанського селищної ради
Олександр Куркчі, жителі прилеглих селищ і районів. Після
святкового богослужіння священики з прихожанами здійснили
Хресну ходу з винесенням великого
хреста, ікон і хоругв. Ця щемнозворушлива подія відклала у душах
присутніх теплі враження про
Матір, її покликання народжувати
дітей та виховувати їх в атмосфері
християнських цінностей.

тепло й умиротворення. Я також
сьогодні пережив незабутні
хвилини радості».
Після закінчення служби присутніх
запросили на святкову трапезу, де
всі бажаючі могли скуштувати пісні
страви.
Однак, не хлібом єдиним…
Катерина КАРАБЕН-ФОРТУН,
власний кореспондент «УК»,
смт Талаківка
Донецька область
Фото автора

Маленькі козачата – учні 1-4 класів ЗОШ № 58 міста Маріуполя

Чекає бій. Все інше буде… після.
Життя триває. Точиться війна
А. Лупиніс
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Вшанували героїв України У Львові на Покрову
Свята козацькі

Урочисто, з великим патріотичним піднесенням, відзначили День Покрови Пресвятої
Богородиці, День Українського козацтва, День створення УПА та День захисника України
козаки й берегині Івано-Франківського обласного козацького товариства УРК.

Колона з сотень людей,
серед яких були ветерани
УПА, козаки й берегині
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», військовослужбовці ЗСУ, бійці АТО,
представники інших
громадських організацій
Прикарпаття, керівники міста
та області, пройшлась вулицею Богдана Лепкого. На чолі
колони несли портрет Степана
Бандери.
До меморіального барельєфу Степану Бандері в
центрі міста квіти та вінки
поклали міський голова
Івано-Франківська Руслан
Марцінків, отаман ІваноФранківського обласного
козацького товариства
У Р К , Ге н е р а л К о з а ц т в а
Михайло Смачило, голова
Всеукраїнського Братства
ОУН-УПА Богдан Борович
та інші.

У патріотичній святковій ході – реєстрові козаки Прикарпаття.

Головного отамана ІваноФранківського обласного
козацького товариства УРК,
Генерал Козацтва Володимир
Карман, Голова Ради ветеранів Івано-Франківського
обласного козацького това-

У меморіальному сквері Івано-Франківська лунає Державний Гімн України

Патріотична хода пройшла
до Меморіального скверу, де
священики й численне товариство відслужили панахиду за
загиблими захисниками нашої
країни в різні часи української
історії, після чого очільники
міста та області, під звуки пісні
«Гей, пливе кача…» поклали
квіти до могил загиблих – в тому
числі й у зоні проведення антитерористичної операції. Місію
від реєстровців Прикарпаття
виконали Генеральний суддя
УРК, Генерал Козацтва Василь
Гринів та Голова Ради берегинь
Івано-Франківського обласного козацького товариства
УРК, полковник УРК Інна
Василів.
Потім колона вирушила
вулицею Незалежності на
Вічевий майдан. Там, після
Державного Гімну України та
молитви, розпочався фестиваль патріотичної пісні.
Та к о ж П р и к а р п а т с ь к і
реєстровці вшанували та
поклали квіти до пам’ятних
знаків видатних козацьких
ватажків-полководців часів
Козаччини: гетьманові Богдану
Хмельницькому, козацькому
полковнику Семену Височану,
гетьманам Іванові Мазепі та
Пилипу Орлику.
У патріотичних заходах активну участь взяли
перший заступник

риства УРК, Генерал Козацтва
Василь Гречаник, отаман
Вовчинецького козацького
куреня УРК, полковник УРК
Микола Пашинський, майор
УРК Андрій Гаврилів, берегиня

й будемо пам’ятати і наших
героїв-козаків часів Козаччини
– Петра Сагайдачного,
Богдана Хмельницького
і Семена Височана, Івана
Мазепу й Пилипа Орлика,
згадуємо славних Січових
стрільців і вояків УПА. Також
віддаємо належне сьогоднішнім нашим захисникам,
воїнам АТО, які відстоюють
нашу незалежність на Сході
країни. Хоча у засобах масової
інформації багато говориться
про те, що українське військо
всім забезпечене, проте, наші
воїни ще потребують значної
допомоги від громадських
організацій, волонтерів. Тому
реєстрові козаки Прикарпаття
надавали й надаватимуть допомогу нашим воїнам, будуть
допомагати забезпечувати
всім необхідним для скорішої
перемоги над російсько-сепаратистським агресором.
У цей день і на майбутнє
бажаємо нашим воїнам у зоні
проведення АТО, в першу чергу,
повернутися додому живими і
здоровими, а також повністю
забезпечити безпеку нашої
держави. Слава Україні!», –

Генерали Козацтва Роман Колодій і Михайло Секела (зліва праворуч)
в День Покрови Пресвятої Богородиці покладають квіти до статуї
Пресвятої Богородиці

Цьогорічне свято Покрови
Пресвятої Богородиці реєстрові
козаки Львівського обласного козацького товариства
УРК відзначили кількома
патріотичними заходами.

взяли участь представники
різних козацьких товариств
області.
Реєстрові козаки
Львівщини також взяли
участь в освяченні

Нагороду отаману Сокальського районного козацького товариства
УРК Василю Нізвіцькому вручає отаман реєстровців Львівщини
Роман Колодій

У центрі древнього Львова
реєстровці здійснили молебень
до Пресвятої Богородиці, а потім
їх привітав отаман Львівського
обласного козацького товариства

статуї Матері Божої біля
офісу воїнів-афганців,
там відбулася спільна
молитва та нагородження
волонтерів.

Реєстровці Прикарпаття Надія Бойко, Микола Пашинський, Михайло
Смачило, Василь Гречаник та Інна Василів під час покладання квітів
до меморіальної дошки гетьману України Богдану Хмельницькому

УРК Надія Бойко та багато
інших реєстровців цього славного козацького краю.
«Щороку 14 жовтня в Україні
вшановують пам’ять героїв, що
боролися за свободу та незалежність нашої держави. Це
свято Українського козацтва,
День створення УПА, а віднедавна ще й День захисника
України. Ми, реєстрові козаки
України, завжди пам’ятали

с к а з а в Ге р о й К о з а ц т в а ,
Глава Адміністрації Гетьмана
УРК у Прикарпатському
регіоні, Головний отаман
Івано-Франківського
обласного козацького товариства УРК, Генерал Козацтва
Михайло Смачило.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Івано-Франківськ

Реєстрові козаки Львівщини після відкриття статуї Пресвятої
Богородиці у Львові

УРК Роман Колодій. Отаман
нагородив кращих реєстровців
відзнаками Українського
Реєстрового Козацтва.
Потім, біля пам’ятника
Івану Підкові, було проведено козацьке віче, в якому

Андрій КОСТИШИН,
начальник штабу Львівського
обласного козацького
товариства УРК,
Генерал Козацтва
м. Львів
Фото Ольги Попруженко

Ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи
Іван Багряний
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Жовтень. Черговий виїзд
для капеланського служіння
на фронті, у межах проекту
«Шлях Єднання», разом
із інформаційною групою
«Інфо-Капеланія».

ЧАСТИНА 1
«Ісусе, благослови нас
перемогою»
Побувавши на зборах
деканів КоломийськоЧернівецької єпархії УГКЦ,
коротко відзвітувавши про
план роботи перед архієреєм,
запросив присутніх приєдна-

у єдності духу, спільною українською родиною будувати
«рідну українську хату».
Силою Духу і силою Віри!
Далі дорога повела на Київ.
Для мене свято Покрови
завжди було урочистим.
«Свято партизанської
слави!», — говорили старі
воїни УПА, багатьох із них
я ще пам’ятаю живими, адже
з юнацьких років пам’ятаю
ті незабутні «партизанські ватри». Закарбувалося
в пам’яті, як після святкового Богослужіння та
панахиди за воїнами, які

Чи зберегли ми їхній дух
героїв?
Чи навчились любити
Україну як вони?
Чи готові на жертву любові,
котру принесли вони?
Чи не зрадимо ідеї?
Чи не зламаємось у свій час?
За спільною вечерею
звучало:
— А пам’ятаю під Цаполом…
— От коли ми підходили
до Рушора…
— Це було святої неділеньки,
після служби Божої в лісі,
отець посповідав нас, і стало
так легко, так весело на серці,
ніби ми в себе дома в селі…

День видався по-особливому
насичений: участь в урочистостях з нагоди нагородження
відзнакою «Хрест відродження нації» у храмі
Святих Антонія та Феодосія
Печерських УПЦ КП міста
Києва, спільна, із присутніми
священиками та громадою
храму, молитва «Вервиця
перемоги» та, знову ж таки,
унікальна можливість звернутися до присутніх із словом
науки, наголошуючи на необхідності залишатися вірними
синами церкви Христової та
Матері України, наслідуючи
героїв минулої боротьби та

церковного хору та присутніх
прихожан, торкалися найпотаємніших, найболючіших
ран, розбурхували у свідомості
пам’ять про тих, з ким ще
недавно ділили шмат фронтового хліба, але котрих вже
немає серед нас… Вони, наші
герої-земляки, зараз у небесних дивізіях Українського
воїнства, очолюваних
Архистратигом Михаїлом,
воюють за Україну проти
«духів злоби піднебесної».
На завершення знову вилог
сили «Вервиця перемоги». Із
грудей присутніх священиків
та українських воїнів розлого,

Мандрівка з військовим капеланом
Із перших вуст

Будемо відвертими, адже більшість інформації про діяльність благодійних і волонтерських
організацій, а також про перебіг подій на Сході країни, де йде війна за незалежність України,
ми черпаємо виключно з екранів телевізорів чи чуємо з динаміків радіо. Та й то до нас доходять
лише деякі моменти, в основному інформаційного характеру. А ось священик, капелан Микола
Мединський запрошує читачів «України козацької» на шпальтах газети провести разом із ним та
капеланською службою «Шлях Єднання» мандрівку до прифронтових поселень і військових частин,
що перебувають на передньому краї оборони й відчути подих східного гіркого вітру та пережити
разом із героями-патріотами миттєвості їхнього сьогодення. «У цій мандрівці зустрічалися і веселі,
і повчальні, і трагічні випадки, а також – і фронтові курйози», – говорить пан Микола.
Тож, вирушаємо!

тися до фронтової молитви
«Вервиця перемоги». Вручив
власноручно виготовлені копії
ікони «Богородиця Єднання»
та, отримавши благословення
владики Василія Івасюка і
заручившись молитовною
підтримкою братів-священиків, вирушив у далеку та
нелегку фронтову поїздку.
Перша робоча зупинка
відбулася у колоритній обстановці, де панувала духовна,
молитовна атмосфера та патріотичний дух: військова частина
44-ої Окремої артилерійської
бригади ЗСУ, місто Тернопіль.
Там відбулася урочиста посвята
каплиці єпископом УПЦ КП
Нестором, нагородження
номінантів, представлених до нагород та відзнак
за жертовне служіння українському народу. На завершення
заходу всі разом виголошують
«Вервицю перемоги»:
«Ісусе, благослови нас перемогою, — розлого лунало із
вуст присутніх воїнів та командирів. — О, Ісусе, прийми
цю важку, криваву та болючу
жертву нашого народу, благослови нас на спільну перемогу
та краще майбуття Української
держави під Покровом
Пресвятої Богородиці».
Разом із нами молилися
за Українських воїнів капелани ГО «Спілка військових
священиків» та представники
благодійного фонду «Вірую».
Серед нас витав дух любові
до Бога та України, зігріваючи
наші серця та надихаючи воїнів
на героїчний чин боротьби
за торжество Божої правди
на українській землі.
Я мав чудову нагоду звернутися до присутніх та
закликати ревніше долучатися
до втілення в життя заповіту
великого духовного батька
Української нації Андрея
Шептицького та разом,

загинули у боротьбі за незалежність нашого народу,
часто холодними, а іноді вже
і засніженими вечорами,
на верховинах поблизу села
запалювали «повстанські
вогні». Вони, ніби велетенські свічки, рвалися у холодне
Карпатське небо. Як молитва,
пам’ять і шана від тих, хто
залишився живий та від
прийдешніх поколінь всім
воїнам, що поклали життя
свої на вівтар боротьби
за Україну. Іскри рвалися
вгору немов душі героїв.
Навколо мерехтіли тіні, гомін,
промови… І нам, тоді ще
зовсім юним, здавалося, що
всі вони присутні тут, поряд,
разом із нами… Здавалося, що
ніби, саме в День Покрови
Пресвятої Богородиці, вони
приходять до нас із небес та
приймають свого роду іспит:

А тоді…
А тоді ми думали, що
то просто спогади, спрагло ловлячи кожне слово,
ні, навіть не просто слухали,
серцем вловлювали їхні слова.
Це сьогодні я вже розумію, що то старі, мудрі воїни
УПА прищеплювали у наших
серцях дух любові до свого
народу, мудро, ненав’язливо
формували наш внутрішній
світогляд, сіяли в наші душі
зерна правди про Україну.
Так приєднували нас у Дусі
до «Ордену лицарів української звитяги!»
Сьогорічна Покрова також
стала для мене незабутньою.
Зустрічав я свята Покрови
Пресвятої Богородиці, День
захисника України, День
Ук р а ї н с ь к о г о к о з а ц т в а ,
Торжества українського духу
у м. Києві.

За діловою розмовою військові капелани Вячеслав Кізілов
та Микола Мединський (зліва праворуч)

«сповідників віри», невтомно
сповідувати заповіді Любові
Ісуса Христа: Любити Бога та
Україну!
Опісля, на запрошення
настоятеля храму отця Павла,
взяв участь в освяченні хреста,
на місці побудови майбутнього храму на честь пам’яті
« З а г и б л и х в о ї н і в АТО »
у Дарницькому районі міста
Києва.
Відбувся чин освячення,
панахида за загиблими воїнами.
Пісноспіви, у виконанні

Військові капелани з бійцями 44-ої Окремої артилерійської бригади ЗСУ на території військової частини.
Місто Тернопіль

до самого неба, підносилася
сердечна молитва.
Царство Боже здобувається
силою… силою Духу і силою
Віри!
«Українську державу ми
здобудемо силою: силою нашої
Віри. Силою Воскреслого
Христа. Силою нашого чину
боротьби. Силою безсмертного
козацького духу», — звернувся
я до присутніх братів і сестер.

ЧАСТИНА 2
І знову дорога. Далека дорога
на Луганський напрямок.
Без випробовувань, на жаль,
не обійшлося. На під’їзді
до Харкова, на трасі жахлива
аварія: декілька розбитих
машин. Помолившись над
загиблими за упокій душі,
прошу всіх друзів у мережах
посилити молитву за всіх
подорожуючих…
Прибувши у місто Щастя
Луганської області, вся наша
команда почала підготовку
до встановлення передавача
радіостанції «АРМІЯ FM».
Ця акція — ініціатива волонтерського фонду «МИР і Ко».
Робота була тривалою та копіткою. У процесі монтування
обладнання поспілкувалися
із представниками місцевого
козацтва. Вели духовні та
патріотично-виховні розмови
із бійцями 8-го полку спецназу, цікаві розмови із бійцями
ССО.
Нарешті передавач встановлено. Всі втомлені, але
задоволені тим, що вдалося

Скільки української мовної території,
стільки й української державності
І. Заєць
безперешкодно зробити таку
необхідну як для воїнів, так
і для місцевого населення
справу: дати можливість
нашим захисникам та місцевим жителям щоденно слухати
українське слово.
Гуртом стали на подячну
молитву, освятили встановлену апаратуру.

Кращі діти Матері-України
Винятково приємними
для мене завжди є зустрічі
з бійцями батальйону імені
г е н е р а л а Ку л ь ч и ц ь к о г о .
Цьогомісячна зустріч винятком не стала. Теплі зустрічі,
приємне спілкування, і вже
традиційні особисті розмови,
спільні молитви та слово науки

Військовий капелан Микола Мединський веде духовну розмову
з бійцями 95-ої бригади ЗСУ

Тоді всі спільно виголосили
«Вервицю перемоги».
«Не гул меча, не гнів Перуна
врятує український край,
А слово правди та трибуна…
Про це найбільше дбай,
Коли ти любиш рідний
край!», — цитую присутнім.
І дійсно, передавач донесене
до народу слово Божої та української правди, це — фундамент
для «рідної української хати»,
про котру так мріяв і заповідав
звести наш духовний батько
Андрей Шептицький.
Наступна зупинка сталася
у воїнів 95-ої бригади. Багато
розмов та молитви: у хлопців
болить душа…
У пам’яті закарбувалася одна
із розмов:
— Раніше, коли передавала
розвідка, що заїхала російська установка «Град», було
страшно, а тепер знаємо, що
їх тут сотні… Звикли…
— Єдине, чим переймаємося, куди подінемо ми той,
спалений після бою, ворожий
металобрухт, — жартує, втомлено посміхаючись. боєць.
— Коли 2014 року падали
перші міни, здавалося, що
пекло зовсім поряд, а тепер…
звикли… Навіть коли криють
«градами», то страху вже немає,
просто дратує, що відпочити
знову не вдасться… До всього

із воїнами поблизу містечка
Попасна на Луганщині, передача подарунків воїнам від
волонтерського фонду «МИР
і Ко».
Черговий раз, після спільної молитви, закликавши
їх бути незламними захисниками церкви Христової
т а Ук р а ї н с ь к о г о н а р о д у,
починаю роздавати бійцям
« К а л е н д а р е ц ь Ук р а ї н ц я націоналіста» (унікальне
видання, передрук з оригіналу 1942 року видання. Там
і молитви, і патріотичні пісні,
та, що немаловажно, визначні
дати з історії нашого народу,
підібрані на кожен день року).
Передали їх нашим бійцям
на передню лінію фронту
брати-капелани з Тернополя,
отці Вячеслав Кізілов, Олексій
Левенець та члени «Спілки
військових священиків».
І тут відбулася розмова, що
примусила мене не тільки тепло
посміхнутися, але й глибоко
замислитися. Підійшли
до мене кілька бійців …
— Капелане, підпишіть, будь
ласка, календарик. Для нас це
важливо, — кажуть
— Гаразд. Але чому ви наголошуєте на тому, що це так
важливо для вас? Ви що автографи збираєте? — запитую
жартома.

Подарунки від українців нашим рідним захисникам – молитовники.
Хай береже вас, Господь, хлопці…

звикнути можна, — філософськи підсумовує ще один
воїн. — До бездіяльності та
байдужості не можна звикати..
Та й не хочу…».

— Знаєте, отче, не так вже
багато до нас сюди на передову
приїздить гостей… Я навмисно
не називаю їх волонтерами, бо
ми очікуємо їх: чи з допомогою
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чи без… Просто як дорогих і
очікуваних гостей, — говорить
один.
— Так ось, кожен із подарунків, залишених нам, для
нас — як орден, як відзнака.
Бо вручені нам вдячними
українцями подарунки
є високою оцінкою нашої
військової роботи, додають
наснаги до боротьби з ворогом. Подаровані від щирого
серця та з чистим помислом,
вони надають нам нових сил
до боротьби за правду Божу
на нашій землі, — пояснює
інший.
— Т-а-а-а-к, а відносно
автографа? — посміхаюся…
— Підпис, то у нас як
посвідка до відзнаки. Ну, щоб
з часом не забути: хто, де і коли
саме нас нагородили…
Жартуючи та підштовхуючи
один одного, подавали хлопці
книжечки для підпису, які
стали такими дорогими для
них подарунками.
«Немов діти, — подумалося. — Посивілі, зранені,
пошрамовані… Але все ж
таки діти. Кращі діти
Матері-України».

сюжету, вже підтримувана
своєю подругою, яка встигла
підійти.
— Але ж це ситуацію
не змінить, ворог залишиться.
Більше того, понесе смертоносну руїну далі, в середину
нашої держави, — відповідаю.
— А ані пускай вазвращаютса в Расію, — вже вимушено,
із неохотою, відповідає
опонентка.

Йде встановлення передавальної апаратури в зоні проведення АТО

Тож, хочу звернутися до всіх
українців:
Друзі, не пропускайте
жодної можливості навідатися до них! там, на передовій,
подаруйте їм радість спілкування, привезіть для них
вогник домашнього тепла –
вони того заслужили!
Вранці, після потужного
нічного обстрілу важкою
артилерією, котрою «щедро»
посипав московський агресор наші позиції на околиці
Попасної, направляємося,
щоб поспілкуватися із місцевим населенням: підтримати,
розрадити, та по-можливості,
надати допомогу.
Вирви майже в пояс, від мін
120-го калібру. Зруйновані
будівлі, гаражі. Спалені, покороблені автомобілі.
Починаємо розмову із
людьми, що намагаються
якимсь чином привести
в порядок подвір’я багатоповерхівки, що постраждала
суттєво.
— Ну што ж ви надєлалі?
Візвалітєлі. В-о-о-т, всьо
разбіто…, — намагається
з’язвити жіночка, явно проросійська за духом.
— Перепрошую, але обстрілюють Вас, до речі, і нас також,
саме московитські війська, —
спокійно відповідаю.
— А пачєму б Вам нє сабратса
да вєрнутса на Кієв? — агресивно продовжує «героїня»

Я відповіді дати вже
не встиг...
— Петровна, та що ж ти
таке говориш? Та побійся
Бога! А з Криму? Хіба вони з
Криму пішли? — роздратовано

— А в 33-му? Як же вони
голодомором нищили нас.
А зараз, що творить той
Путін? — навперебій виливають біль, здається, цілого
народу, втомлені жорстокими,
воєнними буднями жінки.
— От саме тому ми і продовжуємо боротьбу наших
предків: за міцну й величну
українську державу, за українську землю, вільну від
усілякого агресора та загарбника, за державу, в котрій
кожен із нас матиме змогу
жити достойно, а не виживати, за державу, в котрій
українські матері будуть виховувати дітей, а бабусі — онуків,
а не вимушено, як Шевченкова
Катерина, тинятися в наймах
по світу аби заробити обмитий солоною сльозою долар
для утримання родини, —
намагаюся простими словами
висвітлити для них суть української ідеї.
— Та , д а й ж е Б о ж е ,
скоріше, — змахуючи сльози
зі втомлених від війни
облич, тихо гомонять мої
співрозмовниці.
— Так давайте прямо тут
помолимося із вами за ваші
родини, за наших воїнів.
Помолімося разом за Україну,
за перемогу, за мир на нашій
українській землі, — запрошую вже доволі численну
нашу громаду.

Ось такі вирви – «подарунки» путінських гуманітарних вантажів

перебивають промосковську
«активістку» сусідки, що починають сходитися на розмову
до нашого гурту.
— Та скільки вже із нашого
народу вони крові пити
будуть? — колоритною місцевою говіркою бідкається пані
Анна, яка, як з’ясувалося
пізніше, виявилася родом із
Рівненщини, але вже понад
тридцять років проживає саме
тут, у Попасній.

Тихо лунає спільна молитва
на фоні недалекої канонади.
Помазую єлеєм, благословляючи всіх присутніх.
— Слава Богу, що здоровий
глузд перемагає радянські
стереотипи, — промайнула
думка вже на зворотному
шляху, на військову базу.
Микола МЕДИНСЬКИЙ,
священик,
військовий капелан

Тарас Шевченко! Досить було однієї людини,
щоб урятувати цілу націю
Остап Вишня
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Про «Музей «Кобзаря»,
який ще називають «Музеєм
однієї книги» розповідає
ініціатор його створення
та завідувач музею Ольга
Михайлівна Шарапа.
В історичному центрі Черкас
на розі вулиць Хрещатик і БайдиВишневецького зберігся один із
небагатьох у місті старовинних

У ХІХ столітті будинок належав знаній
черкаській родині — купцям
Цибульським, у яких 1859 року
жив Тарас Григорович. Про це
свідчить меморіальна дошка, її
автор — київський скульптор
А. В. Кущ. Він же створив і
вісім сюжетних композицій
за творами Т. Г. Шевченка,
що прикрашають вхід
до музею.

Окремий зал присвячений перебуванню поета
в Черкасах. Структурно
експозиція поділена на такі
розділи: прижиттєві та
посмертні видання творів
Тараса Григоровича Шевченка
д о 1 9 1 7 р о к у, р а д я н с ь к а
шевченкіана, «Кобзарі»,
видані в незалежній Україні,
переклади та «Шевченко
в Черкасах».

тектори С. М. Фурсенко та
М. Я. Собчук разом із науковими співробітниками.
Пошукова робота виявилася напруженою, але
надзвичайно цікавою. Було
підготовлено й надіслано
більше 500 листів у бібліотеки
та ВНЗ усіх тодішніх республік
та за кордон, запити у букіністичні магазини з проханням
допомогти шевченківськими

Та к и м ч и н о м , щ е
до відкриття експозиції сформувалася чимала фондова
колекція, яка за роки існування музею збільшилася
майже у десять разів.
Коли до запланованого
відкриття музею залишалося
обмаль часу, наукові працівники закладу підготували
звернення до національносвідомих українців Черкас,

Музей «Кобзаря» Т. Г. Шевченка
в Черкасах
Музеї України

Реєстрові козаки Черкащини мають в області неабиякий
авторитет, оснований на вагомих результатах у вихованні
духовності й патріотизму серед земляків та поширення
козацького руху в краї. Черкаські реєстровці плідно
співпрацюють із духовно-просвітницькими закладами, а деякі
з них є базовими для проведення козацьких патріотичних
заходів. Одним із таких є Музей «Кобзаря». У середині
листопада, саме в цьому музеї, який очолює праправнучка
Тараса Шевченка по його брату Микиті, берегиня Українського
Реєстрового Козацтва Ольга Михайлівна Шарапа, за сприяння
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», Черкаського
обласного козацького товариства УРК та Донецького відділу
Союзу українок, відкривається виставка громадської діячки і
журналістки, члена Національних спілок народних майстрів і
журналістів України Людмили Огнєвої під назвою «Культурний
простір Донеччини: українське вишиття». Інформаційними
партнерами заходу виступили газети «Україна козацька» та
«Черкаський край».

будинків. Ця триповерхова
споруда з елементами неокласичного стилю і модерну стала
ще красивішою і ошатнішою
після останньої реставрації.
Тут розташовано унікальний
заклад — музей однієї книги,
«Кобзаря» Т. Г. Шевченка, —
відкритий у травні 1989 року.

Концепція музею була сформована ще на підготовчому
етапі. Це мав стати музей
однієї книги — «Кобзаря»,
в якому б найповніше була
висвітлена історія написання,
видання, ілюстрування, цензурування книги, переклади
творів Т. Г. Шевченка.

Сучасний вигляд «Музею «Кобзаря»

Будинок купців Цибульских. Кінець XIX століття

Авторами експозиції
стали лауреати Державної
премії України ім. Тараса
Шевченка — черкаські архі-

виданнями новоствореному
музею. І пішли на черкаську
адресу «Кобзарі», книги про
поета, переклади його творів
тощо. Ми одержали більше
200 бандеролей і посилок з
усього світу. Не обійшлося
і без казусів. На прохання
музею Ленінградська бібліотека ім. Салтикова-Щедріна
надіслала посилку з книгами.
Але неправильно вказана
адреса відправила подарунок
замість Черкас аж у місто
Чебоксари. І тільки за поштовим індексом музей таки
о т р и м а в п о с и л к у. Я к е ж
здивування і радість охопили
музейників, коли виявилося,
що в ній дуже цінні і рідкісні
книги. Це — прижиттєвий
«Кобзар» 1860 р., «Кобзар»,
виданий у Празі 1876 р.,
та багато інших вартісних
експонатів.
Завдяки товариству книголюбів, яке було одним з
ініціаторів створення музею,
вдалося закупити колекцію
шевченкіани в сумського
збирача старожитностей
С. М. Арбузова, а з часом
і в харківського колекціонера Є. Г. Артеменка. До речі,
продавши свою книгозбірню
1988 року, він за 20 років
зібрав ще повнішу колекцію,
яка зараз теж знаходиться
у фондах музею.

в якому зазначалось:
«Потрібна твоя допомога!
Просимо всіх, кому небайдужа доля української
культури, взяти участь у суботнику на будівництві музею
«Кобзаря» Т. Г. Шевченка
в Черкасах». Плакат із таким
написом було прикріплено
на паркані біля музею. І вже
першої ж суботи прийшли
добровольці. Серед них —
патріотично налаштовані
студенти, робітники, пенсіонери, школярі, інтелігенція,
які потім щовихідного безкоштовно вкладали свою лепту
у створення нового музею.
Вони розбирали приміщення
старого кінотеатру, колись
прикріпленого до будинку
Цибульських, виносили цеглу
й сміття, впорядковували
дворище. Ця робота згуртувала й подружила багатьох
людей, а згодом поєднала
у культурологічне товариство «Заповіт», що ставило
перед собою завдання
пробудження національної
свідомості черкащан. Статут
товариства як громадської
організації зареєстрований
8 грудня 1989 року. На цей
час «Заповіт» уже налічував
більше 100 членів. Засідання
проходили щочетверга
в підвальному приміщенні
п і д м у з е є м . Ту т ус п і ш н о

Діла добрих оновлюються –
діла злих гинуть
Т. Шевченко
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16 пунктів, через які не можна
збиратись у підвалі під музеєм.
З цього часу напрями роботи
змінились і активність товариства зменшилась. Але музей був
і залишається осередком української культури в Черкасах.
2007 року в підвальному
приміщенні музею «Кобзаря»
зроблена реконструкція і там
було відкрито шевченківську вітальню. З того часу

За останні роки в музеї
сформувалася ціла колекція
портретної шевченкіани, яка
налічує понад 90 робіт, виконаних художниками-аматорами
та професіоналами. Серед
них значна кількість портретів
невідомих майстрів. Часовий
діапазон їх створення — з кінця
ХІХ століття й до наших днів.
Але всі вони однаково цінні
для музею, адже в кожного

ЗАСНОВНИК:
Всеукраїнська
громадська організація

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

У вітальні музею часто проходять цікаві творчі зустрічі з митцями

працював хор, курси традиційної української вишивки.
Як ковток чистого повітря
заповітяни чекали лекції з
історії України, які читав
історик І. В. Бучовський,
лекції з економіки, які читав
професор С. І. Губар. Сюди ж
стікалася вся політична інформація, яка за часів СРСР була
закритою. Вперше в Черкасах
у «Заповіті» почала працювати
українська книгарня.

вання. За власні пожертви
заповітяни купували і відправляли книги для української
школи в Польщі (м. Білий
Бір), передплачували патріотичні газети для шкіл міста,
брали участь у святкуванні
500-річчя Українського козацтва на Хортиці та живому
ланцюгу в Києві, у відзначенні
340-х роковин Берестецької
битви. Пріоритетним у діяльності товариства «Заповіт»

і радіомовлення
4 лютого 2004 року
Головний редактор
Антін Бобир
e-mail: abobyr68@ukr.net
096-383-75-15
Відповідальний секретар

Співробітники «Музею «Кобзаря» завжди раді відвідувачам

розширились можливості для
проведення різноманітних
культурно-просвітницьких
заходів. У розкішних виставкових залах постійно
експонуються мистецькі
колективні та персональні
виставки, проводяться вечори,
літературні читання, зустрічі
з письменниками, презентації нових книг та цілих
видавництв.

митця своє власне бачення
образу Т. Шевченка. Чимало
з них прикрашали сільські
й міські оселі: знаходились
поряд із образами й були ніби
намолені ікони, несучи позитивну енергетику господарям.
Науковці музею підготували
й видали (щоправда маленьким
тиражем) каталог усіх шевченківських видань з фондової
колекції. Постійно йде робота

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

Експонати з маєтку пана Енгельгарда відреставровані художником,
полковником УРК Віктором Крючковим

Десятки й сотні заходів проведено як у стінах
музею, так і за його межами.
Літературні вечори, зустрічі
з відомими українцями,
шевченківські свята та
концерти, відродження
різдвяних колядок та щедрівок — це далеко не повний
перелік заходів, проведених музеєм і товариством
«Заповіт» за роки свого існу-

В одному із залів музею

завжди було вшанування
Т. Г. Шевченка та популяризація його творчості.
Така діяльність громадської
організації, зрозуміло, не могла
задовольнити тодішню компартійну владу. І у грудні 1991 року
руками пожежної інспекції
зібрання в підвальному приміщенні, а відтак і діяльність
товариства, було заборонено. У приписі значилося аж

м. Івано-Франківськ
Завідувач корпункту
Богдан Кузів
Тел.: 097-595-64-68
м. Львів
Завідувач корпункту
Роман Наконечний

Козацька старшина ЧОКТ УРК: Віктор Крючков, Сергій Харечко,
Борис Марченко і Юрій Панчишин (зліва праворуч) - організатори
патріотичних заходів, що проводяться в Музеї «Кобзаря»

Щороку до шевченківських березин музей
організовує виставку
«Черкаські художники
у вінок шани Великому
Кобзареві», на якій свій
творчий доробок експонують митці Черкащини.
А за результатами виставки
видаються кольорові
каталоги.
Музей «Кобзаря» заснував власний номерний
почесний знак «За благодійність», виготовлений із
срібла, емалі з позолотою
(автор Ю. Г. Коваленко), яким
нагороджуються спонсори
за вагомий внесок у розвиток української культури,
розбудову музейної справи,
примноження й збереження
раритетів музею «Кобзаря»
Т. Г. Шевченка.

над підготовкою до видання
окремих груп експонатів. Друком уже вийшов
альбом екслібрисів, каталог
скульптурної шевченкіани,
зображень на декоративному
та вжитковому посуді і т. ін.
Щороку з експозицією
знайомиться близько 50-ти
тисяч відвідувачів з усіх куточків світу.
Завітавши до музею
«Кобзаря», можна зробити
несподівані відкриття, що
спонукають знову і знову
повертатися до творчості
нашого великого земляка.
Ольга ШАРАПА,
завідувач музею «Кобзаря»
Т. Г. Шевченка,
м. Черкаси
Фото з архіву музею
«Кобзаря» Т. Г. Шевченка
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Ікони – портали у поміжсвіти привідшторені,
з ковчегів зазирюють оком в душі глибину
Р. Вірлан
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Козацький вернісаж

КОЗАЦЬКА ПОКРОВА: НАЙВІДОМІШІ КОЗАЦЬКІ ІКОНИ

У Запорозьких козаків був особливий культ Богородиці-Покрови як заступниці та захисниці від ворога. Головна Січова церква завжди
була на честь Покрови. Її ікона була в кожному козацькому курені. Зображували її й на хоругвах, під якими козаки виступали в походи.
Перед кожним походом навколішки ставали на молитву до Пресвятої Богородиці – «Під Твою милість прибігаємо». По завершенні походу –
незалежно від його успішності – козаки відправляли молебень на честь Божої Матері.
Особливе пошанування Покрови Богородиці збереглося, коли козацтво створило свою державу – Гетьманщину. У ній у XVII-XVIII ст. квітне
«козацьке бароко». Виникає й новий тип ікони – «Козацька Покрова». На ній під покровом-омофором Богородиці іконописці розміщують
українських ієрархів, гетьманів, старшину та значних козаків.
Донині в українських музеях ікон типу «Козацька Покрова» вціліло лише трохи більше десятка.

«Покров Богородиці» із зображенням
Богдана Хмельницького і архієпископа
Лазаря Барановича. Перша половина
XVIII ст.
Походить із Покровської церкви села
Дешки, тепер Богуславського району
Київської областi.
Розмір − 88,5х60,5 см. Дошка,
рiзьблення, левкас, темпера, олiя,
с рi бле н н я, з о л о чен н я . І з фо н д ів
Національного художнього музею
України, Київ.

«Покров Богородиці» із зображенням
наказного гетьмана запорозьких
козаків Івана Сулими та його правнука
Семена Сулими, козацької старшини,
царя та цариці. Між 1739-1741 роками
− коли Семен Сулима отримав уряд
переяславського полковника.
Походить із Покровської церкви
села Сулимiвка, тепер Бориспiльського
району Київської областi.
Розмір − 110х78см. Дошка, левкас,
олiя, золочення, на обрамленнi –
сріблення. Із фондів Національного
художнього музею України, Київ.

«Покров Богородиці» із зображенням
у натовпі козацької старшини та їхніх
дружин у вбранні часів Гетьманщини
− в кунтушах і корабликах. XVIII ст.
Походить із с. Мала Бугаївка, нині
− Васильківського району Київської
облас ті. За інш о ю версі єю − і з
Миргорода на Полтавщині.
Розмір − 100х75 см. Дошка, левкас,
темпера, золочення. Дерево, олія. Із
фондів Національного художнього
музею України, Київ.

«Покров Богородиці» із зображеннями
гетьмана Івана Мазепи, переяславського
полковника Івана Мировича, префекта
Києво-Могилянської академії Феофана
Прокоповича та російського царя
Петра I і його дружини Катерини I.
Копія XIX ст. з ікони початку XVIII
ст. Оригінал втрачений.
Походить із Покровської церкви або
Вознесенського собору в ПереяславіХмельницькому на Київщині. Розмір
− 128 х 66 см. Полотно, левкас, олія.
Із фондів Національного художнього
музею України, Київ.

«Покров Богородиці» із зображенням
чернігівського полковника Павла
Полуботка. Перша половина XVIII ст.
Первісно, напевно, була в дерев’яній
Покровській церкві міста НовгородСіверський на Чернігівщині.
Розмір − 115,5х78,3 см. Дерево, левкас,
темпера, олія, золочення.
Із фондів НАІЗ «Чернігів
стародавній»

«Покров Богородиці» із зображенням
невідомого козацького старшини −
ліворуч у гурті. Середина XVII ст.
Походить із села Саварка, тепер
Богуславського району Київської
областi.
Розмір − 101х73 см. Дошка, левкас,
темпера, золочення. Із фондів
Національного художнього музею
України, Київ

«Покров Богородиці» із зображенням
невідомого козацького старшини −
ліворуч у гурті. Кінець XVII ст.
Походить з села Кобижча, колись –
містечко, нині − село Бобровицького
району Чернігівської областi. Розмір
− 134х75 см. Дошка, левкас, ритування,
темпера, олія, сріблення, золочення.
Із фондів Національного художнього
музею України, Київ

Ікона «Покров Богородиці» із
зображенням запорозьких козаків.
Друга половина. XVII ст. Походить із
міста Бахмач на Чернігівщині.
Розмір − 51х38,5 см. Дерево, левкас,
олія, сріблення, тонування під золото,
рельєфне тиснення, різьблення. Із
фондів Чернігівського обласного
художнього музею ім. Григорія
Галагана.
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