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КОЗАЦЬКА СЛАВА

ЖИТИМЕ В ВІКАХ

Реєстровці та науковці біля пам’ятника Івану Виговському під час козацької конференції в селі Руда, почесним громадянином якого є Гетьман УРК Анатолій Шевченко

30 червня 2019 року з ініціативи
Львівського обласного козацького
товариства ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», за підтримки Львівської
облдержадміністрації, Львівської
обласної ради, Жидачівської
районної ради, Жидачівської
райдержадміністрації, Гніздичівської
об’єднаної територіальної громади
у селі Руда відбулося величне свято
«Козацька слава житиме в віках!»,
присвячене 625-річчю села Руда –
родинної резиденції гетьмана Івана
Виговського, 360-річчю перемоги
козацького війська в Конотопській
битві, 125-річчю українського футболу
та 50-річчю козацького футболу.
З листом-вітанням до учасників
козацького свята, в рамках якого
відбулася II Всеукраїнська
наукова конференція «Витоки та
встановлення козацького руху
н а е т н і ч н и х з е м л я х Ук р а ї н и » ,
присвячена 360-й річниці перемоги
козацького війська в Конотопській
б и т в і , з в е р н у в с я Ге т ь м а н
Українського Реєстрового Козацтва
Анатолій Шевченко.

Вельмишановні галичани!
Учасники та гості козацького свята!
Дорогі брати-козаки та
сестри-берегині!
В і д ус ь о г о о с о б о в о г о с к л а д у
Українського Реєстрового Козацтва
щиросердно вітаю вас зі справжнім
козацьким святом!
Звертаючись, у першу чергу, до
реєстрових козаків Львівщини, хочу
наголосити, що вся ваша діяльність
у складі Українського Реєстрового
Козацтва спрямована на пошук
ефективних шляхів зміцнення
духовності і моралі нашого народу,
збереження та відродження історичних
і національних пам’яток, формування
нового покоління, вихованого на
славних патріотичних традиціях
у к р а ї н ц і в . Т і з ус и л л я , я к и х в и
докладаєте до процесу формування
національної еліти, здатної позитивно
впливати на духовний стан суспільства,
викликають справжню повагу.
Символічно, що ця святкова
подія відбувається на теренах села
Руда, що стало колискою славного
гетьмана України Івана Виговського,

який здобув чимало перемог на
чолі козацького війська, одну з
найвеличніших яких ми відзначаємо
цими днями – 360-річчя перемоги у
Конотопській битві. Видатний гетьман
Іван Виговський – зразок козацького
лицарства – і сьогодні залишається
для нас величною, непереможною і
непересічною особистістю.
Приємно, що земляки славного
гетьмана сьогодні активно підтримують
Українське Реєстрове Козацтво, яке є
продовжувачем ідейних, духовних і
моральних засад козацтва України, його
культурних, організаційних, військовопатріотичних і господарських традицій
і докладають усіх зусиль, щоб вивести
козацтво й весь український народ
із напівзабуття до величної нації,
визнаної в усьому світі. Адже народ,
який витворив одну з найдосконаліших
армій світу – козацьку, вже має право
бути великим і насправді самостійним.
Ми пишаємося тим, що у лавах
Українського Реєстрового Козацтва
є багато гідних людей, які і словом,
і справою, і невтомною працею, з
любов’ю, добротою і жертовністю

закладають підґрунтя для формування
справді цивілізованого і національно
свідомого суспільства.
Розуміючи високу ступінь
відповідальності українських
реєстровців перед суспільством, хочу
побажати вам, шановні браття-козаки
та сестри-берегині, щастя, здоров’я,
достатку, вірних і щирих друзів, успіхів
у вашій нелегкій, але такій необхідній
праці, натхнення до служіння своєму
народові та ствердження миром
Української держави з вірою у Божу
справедливість і всеперемагаюче добро.
Слава Україні! Слава Українському
Реєстровому Козацтву!
Зі щирою повагою,
Гетьман УРК,
член-кореспондент НАН України,
доктор богослов’я,
доктор технічних наук,
професор
Анатолій ШЕВЧЕНКО
Продовження теми відзначення свята
«Козацька слава житиме в віках»
читайте на стор. 7, 8,9.

У чому сенс життя?
Служити іншим і робити добро.
Арістотель

№ 3-4 (291-292) травень-червень 2019 р.

2
Актуально

Гетьман Анатолій Шевченко:

ЖИВЕМО В ЧАСИ ЗМІН

З останні менш ніж чотири місяці
ми з вами обирали своє майбутнє і
майбутнє своєї країни на найближчі
5 років. Обрали нового Президента
України, потім представників до
Верховної та місцевих рад. Чого
чекають люди від майбутньої влади?
Перш за все, змін у своєму житті на
краще, покращеного матеріального
забезпечення, збереження гідності
людини, особистого щастя та щастя

своїм близьким. А ще хотілося б, щоб
люди, які приймають закони – самі їх
виконували й вимагали цього від усіх…
Щоб у світі стало менше зла й більше
любові, щоб представники влади мали
досвід, інтелект і бажання служити
людям та вирішувати проблеми між
людьми й державами не лише зброєю,
а дипломатичними шляхами і любов’ю.
Виникає питання: де взяти
таку владу? Ми розуміємо, що її
потрібно виховувати, але це довгий
шлях самовідданої праці багатьох
людей. Однак іншого шляху не
існує. Влада у будь-якій країні
віддзеркалює духовний і моральний
рівень її громадян. Обрати владу з
високим рівнем духовності керівників
с п р о м о ж н е л и ш е с ус п і л ь с т в о з

високим рівнем духовності. І лише при
наявності вибору, чесної конкуренції.
Сьогодні рівень технократичного
р о з в и т к у с ус п і л ь с т в а в Ук р а ї н і
переважає його духовний рівень. При
такому розкладі, наша цивілізація
прямує до своєї загибелі.
Ми розуміємо, що для того, щоб
терміново змінити ситуацію на кращу,
потрібно значно посилити духовну
роботу з молоддю. Хочу зауважити,
що більшість наших людей помилково
пов’язують зростання духовності
людини тільки з церквою, а тому
такий підхід значно обмежує право
учителів впроваджувати духовне
виховання в навчальний процес.
Церква - лише один із багатьох шляхів
до духовності.

Науковці й освітяни Українського
Реєстрового Козацтва взяли на
себе відповідальність за створення
методичних рекомендацій для
шкіл і закладів вищої освіти щодо
визначення шляхів впливу учителя
на духовний рівень людини. Для
цього вже проведено ряд міжнародних
наукових конференцій з питань
духовності, в багатьох школах Сходу
та Заходу України створено «Дитячі
козацькі республіки», де виховний та
навчальний процеси ґрунтуються на
засадах козацької гуманної педагогіки,
духовності й патріотизму.
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
голова ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво»

НАКАЗ

НАКАЗ

НАКАЗ

№ 373/025
від «03» травня 2019 року

№ 373/040
від «01» липня 2019 року

№ 373/015
від «23» березня 2019 року

Про впорядкування роботи
козацьких підрозділів ВГО УРК
у Приазовському регіоні України
З метою упорядкування 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,
НАКАЗУЮ:
1. У зв’язку з реорганізацією та оптимізацією
штатної структури ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» Приазовського регіону Донецької
області України, призначити на посаду Отамана
Маріупольського міського козацького товариства
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», Генерала
Козацтва Ліпатова Михайла Васильовича.
2. Звільнити підполковника Українського
Р е є с т р о в о г о К о з а ц т в ау з а п а с і К н и ш е н к а
Володимира Архиповича з посади Отамана
Маріупольського міського козацького товариства
ВГО УРК.
3. Підполковнику Українського Реєстрового
К о з а ц т в ау з а п а с і К н и ш е н к у В о л о д и м и р у
Архиповичу передати офіційні реєстраційні
документи, печатку, прапор та інше майно
Маріупольського міського козацького товариства
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» Отаману
Маріупольського міського козацького товариства
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», Генералу
Козацтва Ліпатову Михайлу Васильовичу, згідно
з актом прийому-передачі (копію акта, після
підписання, надіслати до Генерального штабу
Всеукраїнської громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» на адресу: urk.ukraine@gmail.
com).
4. Отаману Маріупольського міського
к о з а ц ь к о г о т о в а р и с т в а В Г О « Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво», Генералу Козацтва Ліпатову
Михайлу Васильовичу в термін до 25.05.2019 року
необхідно:
- провести перереєстрацію Маріупольського
міського козацького товариства ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво», згідно чинного
законодавства та Статуту ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво»;
- розробити план роботи Маріупольського
міського козацького товариства ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» на друге півріччя 2019 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
Р е є с т р о в о г о К о з а ц т в а , Ге н е р а л а К о з а ц т в а
Польовика Сергія Володимировича.
ГЕТЬМАН УРК
АНАТОЛІЙ ШЕВЧЕНКО

Про призначення на посаду
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво»,
рішенням Ради Генеральної старшини та Генерального
штабу ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»,
НАКАЗУЮ:
1.Призначити на посаду Генерального
інспектора Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво»,
Генерала Козацтва Мотренка Олега Петровича.
2.Генеральному інспектору Всеукраїнської
громадської організації «Українське Реєстрове
Козацтво», Генералу Козацтва Мотренку
Олегу Петровичу розробити та подати на
узгодження до Генерального штабу ВГО УРК
план діяльності на ІІ півріччя 2019 року.
3.Наказ довести до членів Ради Генеральної
старшини ВГО УРК, отаманів обласних
козацьких організацій ВГО УРК та козаків і
берегинь Українського Реєстрового Козацтва.
4.Наказ набуває чинності після його
реєстрації в електронній базі ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво».
5.Контроль за виконанням наказу
покласти на Начальника Генерального штабу
Українського Реєстрового Козацтва, Генерала
Козацтва Польовика Сергія Володимировича.
ГЕТЬМАН УРК
АНАТОЛІЙ ШЕВЧЕНКО

Про нагородження орденом Українського Реєстрового
Козацтва «Герой Козацтва»
За значні досягнення в розбудові української держави,
сумлінне виконання обов’язків, участь у відродженні
духовних і патріотичних традицій українського козацтва,
особистий приклад жертовності служіння українському
народу, керуючись Статутом Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво», рішенням
Генерального штабу УРК, на підставі подання Героя
козацтва, Голови Адміністрації Гетьмана УРК у
Прикарпатському регіоні України, Головного отамана
Івано Франківської обласної козацької організації
ВГО УРК, Генерала Козацтва Смачила Михайла
Васильовича, та з нагоди 50 річчя від Дня народження,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити капелана Південно-Західного регіону
України, Генерала Козацтва Бубніва Михайла Івановича
вищою відзнакою ВГО УРК – орденом Українського
Реєстрового Козацтва «Герой Козацтва» (№ 42).
2. Наказ набуває чинності після його реєстрації в
електронній базі УРК.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на
Героя козацтва, Голову Адміністрації Гетьмана УРК у
Прикарпатському регіоні України, Головного отамана
Івано Франківської обласної козацької організації
ВГО УРК, Генерала Козацтва Смачила Михайла
Васильовича.
ГЕТЬМАН УРК
АНАТОЛІЙ ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ

НАКАЗ

№ 373/041
від «01» липня 2019 року

№ 373/042
від «01» липня 2019 року

Про виведення з офіційного реєстру
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво»,
рішенням Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва та на підставі подання
Головного отамана Українського Реєстрового
Козацтва у Приазовському регіоні, Генерала
Козацтва Нехаєвського Сергія Костянтиновича,
НАКАЗУЮ:
1. Згідно поданого рапорту, вивести з
офіційного реєстру ВГО УРК Головного
обозного Приазовського регіону, Полковника
Козацтва Перевозова Володимира
Олександровича та включити його до діючого
резерву ВГО УРК.
2. Наказ набуває чинності після його
реєстрації в електронній базі Українського
Реєстрового Козацтва.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на
Начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, Генерала Козацтва
Польовика Сергія Володимировича.
ГЕТЬМАН УРК
АНАТОЛІЙ ШЕВЧЕНКО

Про переведення на нову посаду
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво», рішенням
Генерального штабу Українського Реєстрового Козацтва
та на підставі подання Головного отамана Українського
Реєстрового Козацтва у Приазовському регіоні, Генерала
Козацтва Нехаєвського Сергія Костянтиновича,
НАКАЗУЮ:
1. Отамана Миколаївського полку УРК у
Приазовському регіоні, Полковника Козацтва
Портаса Сергія Васильовича перевести на посаду
радника Отамана Миколаївського полку УРК з
загальних питань.
2. Звільнити Полковника Козацтва Портаса Сергія
Васильовича з посади Отамана Миколаївського
полку УРК у Приазовському регіоні.
3. Наказ набуває чинності після його реєстрації
в електронній базі УРК.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на
Начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва Генерала Козацтва Польовика
Сергія Володимировича.
ГЕТЬМАН УРК
АНАТОЛІЙ ШЕВЧЕНКО

Побачу – повірю, сказала людина.
Повіриш – побачиш, відповів Бог.
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Конституція Пилипа Орлика: ДУХОВНІСТЬ – ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОСТІ
ЗНАЧЕННЯ І НАСЛІДКИ

Гетьман Пилип Орлик

На початку квітня в Краматорську
на базі Антикризового медіацентру
(АКМЦ) під егідою Академії наук
вищої школи України за сприяння
Всеукраїнської громадської організації
“Українське Реєстрове Козацтво”
(голова – Анатолій Шевченко),
Донецького обласного козацького
товариства Українського Реєстрового
Козацтва (отаман – генерал козацтва
Сергій Міхальков), Краматорського
Центру духовно-морального та
патріотичного виховання ГО «Юнацький
технопарк» (голова правління –
професор С. В. Ковалевський) відбулися
Перші козацькі читання, присвячені
Конституції Пилипа Орлика.

Про «Постать Пилипа Орлика
через призму подій українського
державотворення ХVІІІ ст.» доповіла
методист відділу суспільних дисциплін
Донецького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти Л.І.
Салагуб. Бібліографічний огляд джерел
щодо конституції Пилипа Орлика
та українського козацтва зробила
бібліограф науково-технічної бібліотеки
Донбаської державної машинобудівної
академії О. Б. Беседіна.
Тему «Відродження та збереження
історичної пам’яті про козацьке минуле
Донеччини як складову виховання
ціннісного ставлення до Батьківщини»
на конференції розкрили завідувач
кафедри історії, суспільно-гуманітарних
наук та методики їх викладання
Донецького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
О.В. Кондратенко і методист відділу
національного виховання Л.Д. Рибалка.
Доповідь про «Містечко Ямпіль
у складі Ізюмського слобідського
полку» зробив юрист, магістр історії,
член Національної спілки краєзнавців
України, член спілки археологів України
М.В. Меценко.
Завідувач кафедри філософії ДНМУ,
доктор філософських наук, професор
І.С. Алексейчук представив доповідь
«Системний аналіз і нелінійне
прогнозування генезису великих систем
в контексті історичних подій».
Про становлення осередків
реєстрового козацтва в Донецькій
області доповів отаман Донецького
обласного козацького товариства

На початку квітня в Харкові за активної участі членів ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» та за сприяння Харківської обласної державної
адміністрації відбулася унікальна подія в науковому житті України – перша
Міжнародна конференція «Духовність як складова Української державності».

Члени організаційного комітету наукової конференції «Духовність як складова
Української державності» за роботою. Місто Харків

Серед засновників – Всеукраїнська
громадська організація «Українське
Реєстрове Козацтво», Харківський
національний університет
будівництва та архітектури,
Харківський національний
педагогічний університет імені
Г.С. Сковороди, Інститут проблем
штучного інтелекту МОН і НАН
України, Харківський національний
технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний
інститут», Національний
аерокосмічний університет
імені М. Є. Жуковського «ХАІ»,
Громадська організація ГШ СКВ
«Академія військово-історичних наук
і козацтва», Громадська організація
«Окремий науково-освітній центр
Українського козацтва імені Г.С.
Сковороди» та Громадська наукова
організація «Харківський науководослідний інститут козацтва».
На першу Міжнародну конференцію
«Духовність як складова Української
державності», що проходила в
стінах Харківського національного
університету будівництва та
архітектури, зібралися науковці,

Анатолій Шевченко. – Коренем слова
духовність є Дух, а Дух асоціюється
у нас із поняттям Бог, а оскільки, за
Святим Письмом, Бог є Любов, то і
Дух є Любов.
Прийнято вважати, що всі відомі
й невідомі нам органи відчуття
людини спроможні сприймати лише
матеріальні фактори. Тож ми, у
першу чергу, шукали відповідь на
питання: «Як людина сприймає
Любов, що сама по собі є субстанцією
нематеріальною, як інформація
чи знання?» Хоча, для передачі
Любові потрібен матеріальний носій,
як, скажімо, для нематеріального
зображення на екрані телевізора є
матеріальна радіохвиля.
Ми схиляємося до думки, що
носієм Любові може бути енергія
Духа, яка є матеріальною, тобто
Дух Бога є матеріальним. Він
сприймається нашими органами
відчуття за допомогою невідомого
науці фізичного духовного поля.
На конференції переконливо
звучала теза, що відчути любов
людина може лише за наявності Духа.
Тож, духовність можна виразити за
допомогою формули: «Духовність =
Дух + Любов».

Гетьман УРК Анатолій Шевченко (праворуч) та отаман Донецького обласного козацього
товариства УРК Сергій Міхальков (в центрі) під час конференції в м. Краматорську

Учасників конференції привітав
Гетьман реєстрового козацтва, директор
Інституту штучного інтелекту НАН і
МОН України, член-кореспондент
НАН України, доктор богослов’я, доктор
технічних наук, професор Анатолій
Шевченко. Очільник реєстрових
козаків України прочитав доповідь на
тему «Духовність і патріотизм – гасло
сучасних реєстровців».
Про «Основні правові і політичні
ідеї конституції Пилипа Орлика 1710
року та ії історичне значення» доповіла
представник Горлівського інституту
іноземних мов Державного вищого
навчального закладу «Донбаський
державний педагогічний університет»
Ю.С. Стоцька. Ще один представник
Горлівського інституту іноземних
мов Державного вищого навчального
закладу «Донбаський державний
педагогічний університет» М.Г. Безмен
зробив доповідь на тему «Запорізька Січ
– фундатор української національної
ідеї державотворення».

Українського Реєстрового Козацтва,
генерал козацтва Сергій Міхальков.
Тему «Духовно-патріотичне виховання
дітей і молоді на засадах козацької
педагогіки. Козацька Республіка
«Молода Січ» розкрила завідувач
комунальним дошкільним закладом
№166 «Діоскурія», отаман козацького
Сартанського полку освітньо-виховного
округу №8 (Маріуполь, смт Сартана),
генерал козацтва Євгенія Єрмоленко.З
практичною роботою дитячо-юнацького
козацького клубу «Дружко» учасників
конференції ознайомив учитель
предмету «Захист Вітчизни», керівник
гуртка «Дружко» А.М. Татарченко.
В рамках конференції було проведено
круглий стіл на тему: «Історичні нариси,
обмін думками і досвідом» (модератор
- голова правління ГО «Юнацький
технопарк», доктор технічних наук,
професор С.В. Ковалевський).
З ініціативи організаторів, матеріали
конференції будуть надруковані
окремим збірником наукових праць.

Члени організаційного та програмного комітетів конференції «Духовність як
складова Української державності»

професорсько-викладацький склад
технічних і гуманітарних закладів
вищої освіти України й зарубіжжя,
відомі вітчизняні богослови й
релігієзнавці.
Протягом роботи конференції її
учасники розглянули 280 наукових
доповідей.
«Чи не вперше в світовій практиці
поняття «Духовність» розглядалося
не з позицій його характерних
ознак, а як об’єкт дослідження,
– розповідає директор Інституту
проблем штучного інтелекту НАН
і МОН України, доктор технічних
наук, доктор богослов’я, професор

Поєднання сучасних наукових
досліджень з історії еволюції людства
та досягнень богословської науки,
що базуються на вірі, дозволить
розв’язати складні проблеми
позитивного впливу на рівень
духовності конкретної людини під
час виховного процесу, вважають
учасники конференції.
Основною метою міжнародної
конференції є створення методичних
рекомендацій, надалі затверджених
Міністерством освіти і науки України,
для учителів шкіл, ліцеїв, коледжів,
професійних училищ тощо щодо
підвищення духовного рівня молоді.

Сторінку підготував Дмитро ГРИГОРЕНКО, власний кореспондент «УК»
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Життя занадто коротке,
щоб бути маленьким.
Бенджамін Дізраелі
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Всеперемагаюча сила віри ШЛЯХИ КОЗАКІВ ВЕДУТЬ НА СІЧ!
До Дня захисту дітей

В осередках УРК

Вже майже три місяці військовий капелан, Головний отаман Тернопільського обласного
козацького товариства УРК Вячеслав Кізілов служить в зоні проведення ООС на Луганщині.
Духовний захист і підтримка Словом Божим захисників України, відкриття капличок в зоні
ООС – завдання, які перед собою ставить отець Вячеслав.

«Відкриття капличок у зоні бойових дій, там де невіруючих обмаль, де кожна людина гостро
потребує захисту Творця, без перебільшення, це богоугодна справа, – вважає Гетьман УРК
Анатолій Шевченко. – Вже очевидно, що поєднання посади старшого військового капелана
і отамана Українського Реєстрового Козацтва дозволяє отримати дивовижні результати з
підвищення духовного рівня людини. Упевнений, що досвід нашого козацького отамана й
священика на війні будуть вивчати не тільки в Україні, але й за її межами.
Від усіх реєстровців України хочу подякувати Вячеславу Кізілову, як духовній особі і як
справжньому воїну-патріоту, за його жертовність і високу духовність, за віддану службу людям,
зокрема військовим. І прошу для нього в Господа Божої ласки. Нехай Божа мати береже отця
Вячеслава у зоні бойових дій, там, де віра в Господа і в перемогу надихає його на богоугодні справи».

З Батьківщиною і Богом в серці!

Наприкінці квітня у
житті Загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів села
Яблунів Гусятинського району
на Тернопільщині відбулася
посвята в козаки та берегині
членів шкільної козацької
організації «Сокіл-Джура»,
яку очолює заступник
директора школи з навчальнов и х о в н о ї р о б о т и Н ат а л і я
Сигіль.

місцевих парафій – отці
Роман, Михайло і капелан 44-ї
артбригади отець Володимир
Андрухів.
Церемонія посвяти пройшла
в урочисто-святковій
атмосфері, юнаки та юнки з
відповідальністю готувалися
до першого в їхньому житті
самостійного волевиявлення.
Ритуал посвяти в козаки
та берегині провів отаман

Священики і козацька старшина реєстровців Тернопільщини з
новопосвяченими козаками і берегинями Яблунівської школи

На свято до школярів
з а в і т а л и
о т а м а н
Тернопільського обласного
козацького товариства УРК
Вячеслав Кізілов, отаман
Тернопільського міського
козацького товариства УРК
Юрій Семенюк, священики

Тернопільського обласного
козацького товариства
УРК Вячеслав Кізілов,
новопосвячені козачата та
всі присутні на святі гості
отримали благословення
всечесних отців Романа,
Володимира та Михайла.

На завершення свята отаман
Тернопільського міського
козацького товариства УРК
Юрій Семенюк розповів
учасникам заходу цікаві
історії про козацькі символи
й атрибути, продемонстрував
козацькі шаблі, перначі тощо.
Розповідь козацького отамана
викликала жвавий інтерес не
лише в дітей, а й у дорослих,
які того дня дізналися чимало
цікавих фактів з історії
козацтва та рідного краю.
Закінчилося урочисте
дійство врученням козакам і
берегиням почесних козацьких
грамот та куштуванням
смачної козацької юшки.
І вже юні реєстровці Яблунева
разом зі своїми старшими
наставниками конкретними
справами доводять свій
патріотизм і любов до
Батьківщини, допомагаючи
бійцям стримувати натиск
російсько-сепаратистських зайд.
Так за короткий проміжок часу
вони сплели маскувальну сітку
й через свого отамана передали
бійцям Зведеної роти охорони,
яка наразі перебуває в зоні ООС
на Луганщині.
Бійці роти охорони вдячні
молодим реєстровцям за
необхідну і вчасну допомогу,
адже маскувальна сітка
допоможе вберегти військову
техніку, а можливо й житті
з а х и с н и к і в Ук р а ї н и в і д
ворожих куль і снарядів.

В День захисту дітей козачата Окремого козацького
полку ім. Степана Разіна Харківського міського козацького
товариства УРК на чолі з начальником штабу цього козацького
осередку, капітаном УРК Вадимом Шатовим були запрошені
на традиційне козацьке коло на легендарний острів Хортицю.

На священній для всіх
українців землі, на місці
розташування легендарної
Запорізької Січі священики
відслужили панахиду за
загиблими захисниками
України, а потім відбувся
урочистий прийом козаків
і берегинь до лав козацьких
організацій.

побачили визначні історичні
місця і пам’ятки: музей зброї,
музей техніки «Фаетон», музей
«Мотор Січ», музей козацтва
тощо.
Харківські козачата були
вражені цікавою прогулянкою
Запоріжжям, красою
архітектури і, звичайно ж,
міццю «Дніпрогесу».

Посвяту в берегині УРК проводить отаман Харківського обласного
козацького товариства УРК Олександр Федоряка

Делегацію харківських
реєстровців очолювали отаман
Харківського обласного
козацького товариства УРК,
генерал козацтва Олександр
Федоряка, його заступник,
генерал козацтва Борис
Бабинкин і заступник отамана
Харківського міського
козацького товариства УРК,
підполковник УРК Сергій
Шатов.
Харківські реєстровці
висловлюють подяку МСК
«Запорізька Січ», особливо
голові Ради отаманів, генералу

Незабутнє враження і море
позитиву в серцях наших
козачат залишив «Кінний
театр «Запорізькі козаки».
В музеї судноплавства
нащадки славних козаків
побачили старовинні кораблі,
легендарну козацьку «Чайку»,
останки «Бригантини».
А ще козачата занурилися
в прохолодні води Дніпра,
зарядилися енергією сивого
Славутича.
Керівництво Харківського
обласного козацького
товариства УРК висловлює

Де витає дух свободи!
Із благословення
Архієпископа Тернопільського,
Кременецького і Бучацького
Нестора та з-за підтримки
голови Тернопільської ОДА
С т е п а н а Б а р н и в і д б ул а с ь
паломницька поїздка реєстрових
козаків Тернопільщини та бійців
44 артбригади, які перебувають
на ротації до джерела Праведної
Анни в село Лішня та до музеюштабу “Волинь-Південь” в село
Антонівці.
На могилах героїв УПА
капелани відслужили
панихиду за всіх, хто віддав
своє життя за майбутнє
України, в тому числі й за
сучасних героїв, які полягли в
зоні проведення АТО та ООС.
Символічно, що саме
там священики освятили
козацький прапор

Реєстровці козаки і берегині Харківщини з козачатами на
легендарному острові Хортиця – колисці Запорозької Січі
Воїни ЗСУ – козаки Тернопільського обласного козацького товариства
УРК під час паломницької поїздки історичними місцями краю

Тернопільського обласного
козацького товариства
Українського Реєстрового
Козацтва, там, де до сих
пір витає дух свободи.
Козаки та бійці-артилеристи
також відвідали районний

краєзнавчий музеї в селі
Стіжок. Учасники подорожі
щиро вдячні Господу Богу
і всім тим, хто допоміг
звершити паломництво
на святі для всіх українців
місця.

Підготував Дмитро ГРИГОРЕНКО, власний кореспондент «УК»
Фото прес-служби Тернопільського ОКТ УРК

козацтва Володимиру
Миколайовичу Лютому за
теплий прийом і чудову
організацію дозвілля.
Маленьких спортсменівкозачат занурили в атмосферу
козацтва, українських
традицій, вони відчули
справжній дух тих часів,
силу, мужність і непохитну
волю козаків. «Завдяки
нашим друзям із Запоріжжя,
ми відвідали багато музеїв,

величезну подяку колективу
м’ясокомбінату «М’ясний»
в особі О. О. Скорика та
ФГ «Калина» в особі О. О.
Кулінічева, завдяки яким стала
можливою подорож на славну
Запорізьку Січ!
Вадим ШАТОВ,
начальник штабу Окремого
козацького полку ім. С. Разіна
Харківського МКТ УРК,
капітан УРК

Вітчизна – це не хтось і десь,
Я – теж Вітчизна.
І. Світличний
В осередках УРК
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Козаки у «Дикому полі» ерегиня флагман освіти та науки

На початку червня представники Головного штабу УРК
у Приазовському регіоні України та Окремої дивізії УРК ім.
гетьмана П. Сагайдачного, на чолі з Головним отаманом УРК
Приазовського регіону, генералом козацтва Сергієм Нехаєвським
взяли участь у проведенні традиційного, історико-культурного
фестивалю-реконструкції «Дике поле. Шлях до Європи!», який
щорічно проводиться в заповіднику «Кам’яні могили” поблизу
селища Назарівка на Донеччині.
Р о з п о ч а в с я ф е с т и в а л ь став справжньою окрасою
т р а д и ц і й н о з м о л е б н ю і культурно-просвітницького
літії за загиблими воїнами заходу.
на місці історичної битви на
Протягом фестивального
річці Калка, що відбулася 31 дня на великій сцені проходила
травня 1223 року між військом велика концертна програма
князя Мстислава Романовича за участю самодіяльних та
і м о н г о л о - т а т а р с ь к о ю професійних колективів
ордою. Службу Божу провів Приазов’я.
Архієпископ Донецький і
Вечірню програму
Маріупольський Сергій.
фестивалю продовжив

Директор ДНЗ «Ясла-садочок
№ 160 «Джерельце», берегиня
УРК Ганна Варламова

Колона реєстровців Приазов’я, на чолі з генералом козацтва
Сергієм Нехаєвським, прямує до місця проведення фестивалю
«Дике поле. Шлях до Європи»

Учасники та гості заходу
стали свідками виступів
членів клубів реконструкторів,
які продемонстрували
реконструкції фрагментів з
історії України різних періодів
її існування.
У програмі свята були
традиційні козацькі змагання
для дорослих та різноманітні
конкурсно-розважальні
програми для дітей.
На центральній локації
фестивалю можна було
познайомитися зі зразками
народної творчості, де
секретами майстерності

показ сучасних українських
фільмів під відкритим небом.
А завершилась культурна
програма файєр-шоу.
«Програма свята задовольнила всіх присутніх, адже
організатори зробили все
належне, щоб було цікаво
як дорослим, так і дітям, –
ділиться враженнями Головний
отаман УРК в Приазовському
регіоні України, генерал
козацтва Сергій Нехаєвський.
– І звичайно ж, за доброю
козацькою традицією, не
обійшлося без частування,
а воно було на всі смаки й

Б е р е г и н я У Р К Га н н а
Варламова все своє життя
присвятила вихованню дітей.
Сотні, тисячі її вихованців
сьогодні серед тих, хто
своєю працею і розумом
розбудовують нашу молоду
державу. І те, що багаторічну
педагогічну діяльність Ганни
Олександрівни відзначено
високими державними
нагородами, то справедлива
оцінка її роботи.
За сумлінну працю в ім’я
розквіту незалежної України,
за любов до рідного краю
та українського народу
Га н н а О л е к с а н д р і в н а
удостоєна Почесної грамоти,
нагороджена орденом

Генеральна старшина і отамани осередків УРК, всі козаки і
берегині Українського Реєстрового Козацтва Приазовського
регіону щиро вітають отамана Окремого дитячого козацького
куреня УРК «Джерельце», майора УРК Ганну Варламову з
заслуженими нагородами, які вона отримала з рук першого
Президента України Леоніда Кравчука.

«Берегиня України». Крім того,
за значний внесок у розвиток
освіти та науки України, вона
була нагороджена медаллю
«Флагман освіти та науки
України» і дипломом ГО
«Спілка освітян України».
В і т а ю ч и с л а в н у ж і н к у,
талановитого педагога
й організатора, берегиню
Українського Реєстрового
Козацтва з черговими
заслуженими нагородами,
Го л о в н и й о т а м а н У Р К
в Приазовському регіоні,
Ге н е р а л к о з а ц т в а С е р г і й
Нехаєвський сказав:
« В е л ь м и ш а н о в н а Га н н о
Олександрівно! Ми
висловлюємо Вам пошану
за обраний Вами шлях
духовності й патріотизму,
шлях, який сповідує
Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво.
Бажаємо Вам нових
здобутків і невичерпного
запалу в реалізації наших
спільних завдань. Нехай
Ваш величезний досвід,
відданість справі, патріотизм
і непохитна віра в квітуче
майбутнє рідного Приазов’я
та Неньки-України завжди
будуть взірцем для молоді.

бажання. Варто сказати і про
чуттєве, цікаве спілкування
з представниками різних
козацьких організацій, які
з ус т р і ч а ю т ь с я н а ц ь о м у
фестивалі за великим
козацьким столом».
Також хочеться наголосити,
що заповідник «Кам’яні
Могили» і через 90 років
(заснований 1923 року) є
г о р д і с т ю Ук р а ї н и ! Н а м ,
українським реєстровцям,
приємно, що в його
благополучне функціонування
роблять свій значний внесок
козаки й берегині Українського
Реєстрового Козацтва
Приазовського регіону.

Нехай Ваша добра вдача та
людяність знайдуть відгук
у душах Ваших вихованців,
а праця приносить радість
і гордість за її результати.
Особовий склад УРК
Приазовського регіону
України щиро зичить Вам,
Га н н о О л е к с а н д р і в н о ,
міцного козацького здоров’я,
родинного щастя, здійснення
мрій, оптимізму та подальших
успіхів у Вашій діяльності на
благо України! Нехай і далі по
життю веде Вас незрима рука
Всевишнього!

НА ЧАТАХ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

У середині червня, у Краматорську, в Головному управлінні
національної поліції в Донецькій області підбито підсумки
діяльності громадських формувань по охороні громадського
порядку в населених пунктах Донеччини. Очільник поліцейських
Донецької області Микола Семенишин багато гарних слів сказав
про Громадське формування по охороні громадського порядку
«Українське Реєстрове Козацтво» в місті Маріуполі, яке очолює
отаман Окремої дивізії УРК ім. гетьмана П. Сагайдачного в
Приазовському регіоні, генерал козацтва Сергій Коваленко.
Грамоти з рук керівника і б е р е г и н я н а г о р о д ж е н і
обласної поліції отримали з а о с о б и с т у і н і ц і а т и в у,
заступник отамана Окремої активну громадську позицію
дивізії УРК ім. гетьмана та допомогу у зміцненні
П е т р а С а г а й д а ч н о г о , правопорядку на території
майор УРК В.О. Олійник міста Маріуполя.

дивізії: полковнику
У Р К Є . В . З а с т а в н о м у,
підполковникам УРК О.І.
Беляковичу та О.П. Толмачову,
майорам УРК М.А. Ярковому,
С . Г. Н а з а р е н к о ,
О.Л. Босанець та А.Г. Флорі,
капітану УРК О.О. Лазареву
та молодшому лейтенанту
УРК В.Є. Голдобину.
Козаки Окремої дивізії УРК
ім. гетьмана П. Сагайдачного
користуються заслуженою
повагою в керівництва
національної поліції в
Маріуполі та в мешканців
цього портового міста.

Козаки і берегині Приазовського регіону біля пам’ятного Хреста
на честь захисників Вітчизни в заповіднику «Кам’яні могили»

ділилися професійні гончарі,
ковалі, вишивальниці. В
рамках фестивалю відбулася
презентація старовинних та
національних страв.
Для любителів екстріму було
облаштоване містечко для
пейнтболу, де кожен бажаючий
міг показати своє уміння в
тактичних навичках ведення
бою та стрільбі. Для учасників
заходу демонструвалися
зразки військової техніки.
Нікого не залишило байдужим
кінне шоу у виконанні акторів
професійного кінного
театру. Як дорослих, так і
малечу вразило різноманіття
повітряних зміїв, показ яких

Загальний вигляд ордену
«Берегиня України»

На марші - реєстрові козаки Приазовського регіону в Маріуполі

та помічник начальника
штабу Лівобережного полку
УРК дивізії, лейтенант УРК
Н.О. Мельникова. Козак

П о д я к и Го л о в н о г о
управління національної
поліції в Донецькій
області оголошені козакам

Сторінку підготувала
Ніна НЕХАЄВСЬКА,
полковник УРК
м. Маріуполь
Фото автора

Дзвін щабель, пісні, походи, воля соколина,
тихі зорі, ясні води – моя Україна.
В. Сосюра
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Азовська перлина-2019
У травні в Маріуполі
пройшов 28-й Міжнародний
фестиваль дитячої і
м ол о д і ж н о ї т в о р ч о с т і і
краси «Азовська перлина».
Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво Приазов’я на ньому
представляли козаки УРК
Приморського кінологічного
полку УРК в Приазовському
регіоні (отаман – генерал
козацтва Ірина Красюк) Іван
Самара та Максим Гангур.
В конкурсі читців молоді
реєстровці посіли почесне II
місце.
Реєстрові козаки Приазов’я
вітають своїх молодших
товаришів з перемогою!
А Головний отаман УРК
в Приазовському регіоні,
Генерал козацтва Сергій
Нехаєвський оголосив

талановитим юнакам
козацьку подяку, яка буде
занесена в їхні особисті
картки реєстровців.

ПОЛКУ КОЗАЦЬКОГО ПРИБУЛО
Під час квітневого робочого візиту до Маріуполя Гетьман
УРК Анатолій Шевченко взяв участь в козацькому святі в
Загальноосвітній школі № 20. В стінах закладу відбулася
посвята в козаки і берегині УРК козацьких роїв ЗОШ №20,
ЗОШ №32 та Маріупольського технологічного ліцею –
переможців районних змагань «Всеукраїнської військовопатріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл (Джура) – 2019».

Гетьмана УРК і реєстровців
Приазов’я радо зустрічали
учні школи, вчителі, батьки
дітей. Головний отаман УРК в
Приазовському регіоні Генерал
козацтва Сергій Нехаєвський
доповів Гетьману УРК про
готовність до складання
присяги. У вітальному слові
Гетьман нагадав присутнім
їхні обов’язки і наголосив

Всі новопосвячені
козачата та лелі отримали
Реєстрові грамоти і шеврони
Українського Реєстрового
Козацтва.
Важливим підсумком
цього заходу стало створення
дитячих козацьких осередків
УРК ще в трьох навчальних
закладах Маріуполя, адже
реєстрові козаки особливу

Розіллється з «Джерельця» ріка

Останній день травня в
Українському Реєстровому
Козацтві Приазовському регіону
ознаменувався народженням
ще одного козацького осередку
в прифронтовому Маріуполі.
В комунальному дошкільному
навчальному закладі «Ясласадок №160 «Джерельце», яке
очолює берегиня УРК Ганна
Олександрівна Варламова,
було засновано Окремий
дитячий козацький курінь УРК
«Джерельце».
Більше пів сотні вихованців
дитячого закладу, а саме
33-є дівчаток і 29 хлопчиків
урочисто присягнули вірно
с л у ж и т и Го с п о д у Б о г у й
народу України, влившись
до багатотисячної сім’ї
Українського Реєстрового
Козацтва. Лелі і козачата,
очолювані своїми педагогамивихователями створили
Окремий дитячий козацький
курінь УРК «Джерельце»,
який діятиме під егідою УРК
в Приазовському регіоні.
Ритуал посвяти провели
Го л о в н и й о т а м а н У Р К в
Приазовському регіоні,
Ге н е р а л к о з а ц т в а С е р г і й
Нехаєвський і його перший
заступник – отаман Окремої
дивізії УРК імені гетьмана

Петра Сагайдачного, Генерал
козацтва Сергій Коваленко.
Новопосвячених козачат
благословив і окропив
свяченою водою настоятель

присутніх козаків і берегинь
Окремої дивізії УРК ім.
гетьмана П.Сагайдачного та
своїх батьків, які прийшли з
ними на козацьке свято.

Реєстрові грамоти та шеврони вручають генерали козацтва Сергій
Коваленко (ліворуч) та Сергій Нехаєвський

Свято-Покровського храму
протоієрей Вадим Чепель.
Козачатам були вручені
Реєстрові грамоти та
шеврони, а їхнім наставникамберегиням ще й відповідні
Накази Головного отамана
УРК в Приазовському регіоні.
Передував ритуалу посвяти
невеликий, але змістовний
концерт випускників дитячого
закладу. Дітки привітали

«Окремий дитячий
козацький курінь УРК
«Джерельце» увійде до
складу Окремої дивізії УРК
ім.гетьмана П. Сагайдачного.
Наші козаки й берегині будуть
постійно піклуватися закладом,
вести роботу з духовного та
патріотичного виховання
діточок», – запевнив отаман
козацької дивізії, Генерал
козацтва Сергій Коваленко.

ДИТЯЧА КОЗАЦЬКА РЕСПУБЛІКА

В середині травня Маріупольське міське козацьке товариство УРК поповнилося черговим козацьким
осередком. Посвяту в реєстровці пройшли учні третіх класів Загальноосвітньої школи №5, що в
Лівобережному районі Маріуполя. Загалом козачатами УРК стали 50 учнів і учениць цієї школи.
Перед початком урочистого
В присутності досвідчених с к л а д у М а р і у п о л ь с ь к о г о
дійства з привітанням до реєстрових козаків і берегинь м і с ь к о г о к о з а ц ь к о г о
майбутніх козачат звернулися юні козачата і лелі урочисто товариства УРК.
перший заступник Головного присягнули служити Господу
Слід зазначити, що отаман
отамана УРК Приазовського Богу і українському народу, цього козацького осередку,
регіону – отаман Окремої цілували шаблю, козацький генерал козацтва Михайло
дивізії УРК ім. гетьмана п р а п о р , і к о н у т а х р е с т. Ліпатов почав активно залучати
П. Сагайдачного, генерал Протоієрей Вадим Чепель до лав УРК нових членів. В його
козацтва Сергій Коваленко і о к р о п и в у с і х с в я ч е н о ю планах – створення Дитячої
директор школи №5 Світлана водою.
козацької республіки УРК в
Олександрівна Кальсина.
За традицією, всі козачата Маріуполі, аналогічної Дитячій
Захід благословив настоятель і лелі отримали Реєстрові козацькій республіці УРК
Свято-Покровського храму, г р а м о т и т а ш е в р о н и «Молода Січ» Сартанського
священик козацької дивізії «Українського Реєстрового полку УРК ім. Генерала В.Є.
протоієрей Вадим Чепель.
Козацтва». Вітаючи маленьких Муравйова.

Гетьман УРК Анатолій Шевченко проводить посвяту в реєстровці

на відповідальністі особисто
кожного перед Господом
Богом. Захід благословив
настоятель Собору Петра
Могили ПЦУ отець Уар.
Церемонію посвяти
провели Голова адміністрації
Гетьмана УРК в Донецькій
і Запорізькій областях,
Генерал козацтва Віктор
Чебанов, Головний суддя
УРК в Приазовському
регіоні Генерал козацтва
Михайло Логутов, начальник
Го л о в н о г о ш т а б у У Р К
в Приазовському регіоні,
Генерал козацтва Михайло
Ліпатов і Головний отаман
УРК в Приазовському
регіоні, Генерал козацтва
Сергій Нехаєвський.

увагу приділяють духовнопатріотичному вихованню
підростаючого покоління.
Ге н е р а л ь н а с т а р ш и н а ,
козаки і берегині УРК в
Приазовському регіоні вдячні
директору Методичноконсалтінгового Центру
Маріупольської міської ради
Ірині Святченко і директору
ЗОШ №20 Валентині
Волковій та її помічникам
за підготовку й проведення
цього свята, а також за
співпрацю з Українським
Реєстровим Козацтвом.
Маємо надію, що співпраця
і в подальшому приноситиме
добрі плоди, піде на користь
всім і, в першу чергу, нашим
діточкам.

Козачата і їх старші наставники після посвяти в реєстровці в ЗОШ I-III ступенів м. Маріуполя

Ритуал посвяти провели
отаман окремої дивізії УРК
ім. гетьмана П. Сагайдачного
Сергій Коваленко і отаман
Маріупольського міського
козацького товариства УРК
Михайло Ліпатов.

козачат зі знаменною подією
в їхньому житті, генерал
козацтва Михайло Ліпатов
запевнив, що найближчим
часом в школі буде створено
Окрему дитячу козацьку
сотню, яка входитиме до

Сторінку підготувала
Ніна НЕХАЄВСЬКА,
головний писар УРК
у Приазовському регіоні,
полковник УРК,
Фото автора

Не можна жити ідеями,
з ними потрібно щось робити.
А. Уайтхед

(Продовження. Початок на стор. 1)
В останню неділю червня із самого
рання село Руда, що розкинулося на
живописних теренах Жидачівщини,
зодягнулося у святкові барви і його
мешканці приготувалися зустрічати
в и с о к о п о в а ж н и х г о с т е й з ус і є ї
України. В цей день, тут, з ініціативи
реєстрових козаків Львівщини, яких
очолює отаман Львівського обласного
козацького товариства УРК, генерал
козацтва Роман Колодій, вшанували
пам’ять їхнього великого земляка
гетьмана Івана Виговського.
Символічно, що свято збіглося ще
з однією славною подією в історії
України, до якої безпосередньо був
причетний гетьман Виговський –
360-ою річницею перемоги козацького
війська над московським військом в
Конотопській битві.
Також в той день мешканці Руди
відзначали 625-річчя заснування свого
рідного поселення.

створення у селі Руда Національного
заповідника «Садиба – музей Івана
Виговського».
У рамках конференції організатори
провели конкурс серед школярів на
знання життєпису Івана Виговського.
Поважне журі з відомих науковцівісториків визначало переможців
к о н к у р с у, я к и х н а г о р о д ж у в а л и
представники Наукового товариства
імені Тараса Шевченка.
Організатори дійства частували
гостей козацьким кулішем, звареним
за місцевим рецептом.
Паралельно науковій програмі
проводилася святкова спортивна
програма, присвячена 125-річчю
українського футболу та 50-річчю
козацького футболу. Зранку у Музеї
гетьмана України Івана Виговського
відбулося жеребкування фінальної
частини Кубка України з козацького
футболу серед футбольних команд
козацьких товариств, яке провів
голова Федерації козацького футболу
України, заслужений тренер України
Роман Мелех.
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Козацьку делегацію (ліворуч отаман Львівського обласного козацького товариства
УРК Роман Колодій) біля пам’ятника гетьману України Івану Виговському з хлібомсіллю зустрічають козацькі джури села Руда

КОЗАЦЬКА СЛАВА ЖИТИМЕ В ВІКАХ
Козацькі фестивалі

Після святкової літургії у місцевому
парафіяльному храмі відбулася
урочиста церемонія посвяти місцевої
молоді в реєстрові козаки.
А потім організатори свята
запросили поважних гостей в Будинок
«Центру культури і дозвілля» на II
Всеукраїнську наукову конференцію
«Витоки та встановлення козацького
руху на етнічних землях України»,
присвячену 360-й річниці перемоги
козацького війська в Конотопській
битві. Варто зазначити, що науковий
захід викликав значний інтерес як
серед козацького товариства, так
і серед науковців. Більше 20-ти
докторів та кандидатів історичних
наук взяли участь в цьому науковому
форумі.
Цікаві доповіді, жваві обговорення,
презентація наукового збірника,
присвяченого 360-річчю Конотопської
битви та життєпису гетьмана України
Івана Виговського не залишили
байдужими жодного з учасників
форуму.
Детально обговоривши доповіді,
учасники наукової конференції
прийняли рішення щодо життєпису
Івана Виговського. Також поважне
зібрання прийняло звернення до
Кабінету Міністрів України про

Три покоління реєстрових козаків Львівського обласного козацького товариства УРК
з козацьким прапором під час проведення свята в селі Руда Жидачівського району

Фішкою турніру стало те, що
футболісти-козаки грали в справжніх
козацьких шароварах.Півфінальні
та фінальні матчі серед футбольних
команд козацьких товариств
проводилися на стадіонах селища

Футбольна команда Кульчицького коша УРК: Задорожний Назар (воротар), Резнік
Тарас, Кульчицький Віталій, Коркішко Василь, Шабелько Андрій, Волосянський
Роман, Колток Ігор, Смуж Богдан, Лизан Павло, Степан Мількович – тренер

Гніздичів та села Руда.Володарем
Кубка України з козацького футболу
стала команда «Гніздичів» із села
Руда. Друге місце посіла команда
реєстрових козаків «Кульчиці». Третє
місце виборола команда «Міжнародне
козацтво» і четвертими стали
футболісти команди «Бойовий гопак».
А тим часом на відкритій концертній
сцені біля дуба Івана Виговського у
Руді до уваги місцян та гостей була
представлена концертна програма,
приурочена 625-річчю села Руда та
360-річчю Конотопської битви. В
ній взяли участь Капела бандуристів
«Галичанка», Народна хорова капела
«Мрія» Львівського торговельноекономічного університету, Народний
чоловічий вокальний ансамбль
«Передзвін», гурт «Зоряні Мальви»
та самодіяльні художні колективи
Гніздичівської ОТГ. Свою авторську
пісню презентував слухачам заслужений
артист України, композитор та поет
Ярослав Музика.
Під час концертної програми з
вітальними словами до присутніх
звернулися голова Гніздичівської
ОТГ Іван Оліяр, голова Жидачівської
районної ради Ігор Кос, Головний
отаман Львівського обласного
козацького товариства УРК, генерал
козацтва Роман Колодій.

За збереження та примноження
історичних і культурних надбань
краю, активну життєву позицію і
патріотизм, група науковців та активні
учасники заходу були відзначені
подяками Гніздичівської об’єднаної
територіальної громади, а Голові Ради
старійшин Львівського обласного
козацького товариства УРК, генералу
козацтва Михайлові Секелі присвоєно
звання «Почесного громадянина міста
Руда» з врученням йому відповідного
диплома.
У свою чергу, козацька делегація
Львівських реєстровців та науковців
подарували землякам Івана
Виговського книжки. Нові видання
поповнили книжкові фонди бібліотеки
Гніздичівської ОТГ та Рудянської
загальноосвітньої школи.
Го л о в а о р г к о м і т е т у I I
Всеукраїнської наукової конференції
«Витоки та встановлення козацького
руху на етнічних землях України»,
присвячену 360-ій річниці перемоги
козацького війська в Конотопській
б и т в і д о к т о р і с т о р и ч н и х н ау к ,
професор, проректор Львівського
торговельно-економічного
університету Степан Гелей виголосив
рішення конференції та Звернення
до Кабінету Міністрів України щодо
створення у селі Руда Національного
заповідника «Садиба – музей Івана
Виговського».
Також в рамках святкових заходів
було підписано угоду про ділове
партнерство між Гніздичівською ОТГ
Львівської області та Барською ОТГ
Вінницької області.
У святкових заходах в Руді взяли
участь представники Українського
Реєстрового Козацтва з Тернопільської,
Івано-Франківської, Вінницької,
Волинської областей, а також
Галицького козацтва, Міжнародного
козацтва, Прикарпатської Січі та
«Чорні козаки» з Волині.
Інформаційну підтримку заходу
здійснювало Львівське обласне
козацьке товариство УРК: http://www.
lvkozatstvo.org.ua/ та у Facebook: https://
www.facebook.com/groups/lokt.urk/.
Саврадим СОНЬКО,
власний кореспондент «УК»
м. Львів
Фото прес-служби Львівського
ОКТ УРК

Все гине – слава не поляже.
Т. Шевченко
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Гордість України

СЛАВА ЙОГО НЕ ВМРЕ, НЕ ПОЛЯЖЕ!
РУДА – КОЛИСКА РОДИНИ
ВИГОВСЬКИХ

У селі Руда, поряд із Гніздичевом
на Жидачівщині, знаходиться
колишня вотчина гетьмана України
Івана Виговського. Тут, 2007 року
з нагоди 350-ої річниці початку
його гетьманування було відкрито
п а м ’ я т н и к « Ге т ь м а н у Ук р а ї н и
Івану Виговському», а 2011 року
на фасаді музею Івана Виговського
встановлено меморіальну дошку на
честь 350-річчя перемоги козацького
війська у Конотопській битві (1659
р.). Власне, музей Івана Виговського
(відділення Львівської картинної
галереї) у с. Руда був відкритий 2004
року за сприяння голови Жидачівської
райдержадміністрації Ігоря Костирка
та краєзнавця Степана Ревуцького.
На краю Старого Гніздичева, на березі
ріки Стрий встановлено пам’ятний
камінь з надписом, що в першій
половині ХVІІ століття цим селом
володів шляхтич Євстафій Виговський
(батько гетьмана), який майже 30
років був на службі у Петра Могили.
Саме місто Руда із тодішнім присілком
Гніздичів, як вважають місцеві історики
та краєзнавці, було батьківщиною
Виговських. Із цим погоджується
і частина істориків Львівського
національного університету ім. Івана
Франка та Наукового товариства ім.
Т.Г. Шевченка.
Межі галицького міста Руда
часів Івана Виговського частково
охоплюють територію сьогоднішнього
села Йосиповичі, що розташоване
на відстані 3 км від Руди. У час
гетьманування Івана Виговського
територія Юсіпчиців (Йосиповичів)
була околицею міста Руда, яке 1623
року отримало статус міста з правом
самоврядування – «Магдебурзьке
право». Тодішня територія міста Руда
охоплювала територію сучасних сіл:
Волиця, Лівчиці, Кохавино, Руда,
Ганнівці, Йосиповичі.
Центр міста Руда у ХVІІ столітті
знаходився південніше на два
кілометри від теперішніх околиць
села Йосиповичі. У наш час на місці
центру Руди розкинувся мішаний
ліс. Назва міста Руда походить від
того, що місцеві жителі добували там
залізну руду, з якої виплавляли залізо,
а з нього виробляли знаряддя праці
та зброю. Недалеко від Йосиповичів
знаходиться урочище Рудки і там добре
видно поверхневі пласти залізної руди.
Сучасне село Руда Жидачівського
району розташоване недалеко від
центру старого міського поселення
Руда, а об’єднує їх сьогодні лише назва.

ЗАПОВІТ ЛИЦАРЯ
З історичних джерел відомо, що
Руда з монастирем від 1663 року
належала шляхтичам Виговським.
При монастирі була збудована церква,
про що свідчать консисторські записи
від 1665 року. Досі збереглися дубові
двері від цієї церкви, які знаходяться
в музеї гетьмана Івана Виговського, а
також три ікони, які були реставровані
фахівцями Львівської галереї мистецтв.
Ще за життя Виговський встиг
скласти заповіт, щоб його поховали …
«у Скиті церкви Воздвиження Чесного
Хреста, у склепі мурованім». Монастирі
колись називали скитами. Тобто
заповів поховати у мурованому склепі
(гробівець) на території монастиря,
де знаходилась церква Воздвиження
Чесного Хреста. Потрібно взяти до

уваги і те, що Іван Виговський був
членом Ставропігійського братства
(1662 р.) у Львові і тому бажав поховати
своє грішне тіло у церкві Воздвиження
Чесного Хреста (Ставропігія). У записах,
які знаходились у Жидачівському
архіві до 1927 року (подальша доля їх
невідома), жінка Виговського Олена
пише, що тіло її чоловіка з допомогою
підкупу було перевезено до Руди її
рідним братом і друзями та поховано у
церкві Воздвиження Чесного Хреста,
що при монастирі. Вчені-історики у
30-х роках XX століття приїжджали
в Руду і після проведеного вивчення
колишньої території міста прийшли до
висновку, що прах Івана Виговського
знаходиться на місці, де колись стояв
монастир. Але проводити розкопки
перешкодила Друга світова війна. Є й
інше твердження, що Івана Виговського
поховано у Скиті Манявському на
цвинтарі церкви Воздвиження Чесного
Хреста, хоч у заповіті ясно мовиться,
що … поховати мене в склепі мурованім
церкви Воздвиження Чесного Хреста…
Відомий український історик
Михайло Грушевський видав заповіт
Виговського (з архіву ПівденноЗахідної Росії, ч.8, т.2, 1894 р).

великім Скиті у склепі мурованім, у
церкві Воздвижения Чесного Хреста
… (Заповіт написано власноручно
польською мовою).
За 200-річну історію дослідження
життєпису гетьмана України Івана
Виговського дослідники натворили
цілу гору «теорій» у його біографії,
проте конкретних відповідей про дату,
місце народження та смерті гетьмана,
а також місце його поховання досі
немає. Тож на ці проблемні питання
спробували відповісти делегати Другої
Всеукраїнської наукової конференції
«Витоки та становлення козацького
руху на етнічних землях України»,
присвяченої 360-річчю битви під
Конотопом, яка відбулася 30 червня
2019 року в селі Руда, на батьківщині
Виговських.

ДЕ Ж ПОКОЇТЬСЯ ПРАХ
ГЕТЬМАНА?
Сучасник Івана Виговського –
польський історик-хроніст Миколай
Емйоловський (1620-1693) першим
в європейській історіографії вказав
на місце поховання гетьмана Івана
Виговського у його родовому маєтку в
місті Руда біля Стрия.

Музей гетьмана України Івана Виговського у Руді

У заповіті гетьман Виговський
пише, що є наклепом те, що ніби він
спричинив бунт і що це вигадка його
ворогів: полковника Маховського
та інших; що його не представили
королівському суду, а зважаючи на
якісь хлопські байки, зробили винним
і засудили на смерть. Виговський
просить, щоб жінка, діти ні від кого не
мали кривди, і звертається до єпископа
Луцького та інших знатних осіб взяти
опіку над родиною, а при потребі,
щоб й оборонили їх. Далі Виговський
заповідає маєток рідним: жінці – Руду у
Львівськім краю, решту – малолітньому
сину Євстахію, на виховання і науку,
котрого доходи належать мати з маєтку
Любомльської і Рудаської землі, а
також із Барського староства, – як
і тому потомку, що має народитись,
котрого через несподівану смерть не
побачить. Піклування Виговського,
заповідання багатства на церкву,
родину, друзів, визначення опіки на
матір, тобто на вагітну дружину Олену
і сина Євстахія характеризує його як
благородну людину, уважного батька,
чоловіка, як главу родини, як лицаря.
А далі в заповіті написано: тіло моє,
згідно з порядком християнським,
землі віддати, котре має лежати в

Галицький історик, професор Йосип
Пеленський (старший науковий
співробітник Львівського інституту
археології АН УРСР (1945-1957
рр.) у часописі «Нова зоря» (ч. 66,
21.08.1937р.) наголошує: щоб розвіяти
раз і на все ті сумніви, дозвольте
навести на сторінках вашого печатного
органу місце зі «Зводної літописи» отця
Антонія Петрушевича, де читаємо: в
городку Руда на Галичині находився
на болотах построєний замок, где
пребивал козацкий гетьман Іван
Виговский со своєю женою … Миколай
Емйоловский у своїх пам’ятках пишет:
годиться зазначити, що давня боярська
родина Виговських жила в Галичині
і здибаємо її на ріжних становищах
світських і духовних за давньої Польщі.
А щодо версії про могилу Івана
Виговського у Скиті Манявському,
Богородчанського району ІваноФранківської області, то тут
було проведено чимало тривалих
пошуків упродовж ХІХ-ХХ століття.
Перекопали вздовж та впоперек увесь
Скит, але нічого не знайшли. Науковий
співробітник Івано-Франківського
історично-краєзнавчого музею
Роман Скрипник тривалий час шукав
поховання Івана Виговського і старався

Пам’ятник Іванові Виговському у с. Руда
довести, що гетьман похований лишень
у Маняві, проте так і не знайшов
тлінних кісток гетьмана.
Відомий галицький історик і архівіст
русинського походження Юліан
Целевич одним із перших розпочав
досліджувати місце поховання Івана
Виговського. Він разом із іншими
галицькими істориками твердив,
що Іван Виговський похований у
Скиті Манявському. Юліану Целевичу
пощастило першим віднайти заповіт
гетьмана Івана Виговського у міських
актах Жидачева. Він у 1887 році уперше
опублікував власне дослідження
«Історія Скиту Манявського враз з
Збірником грамот, листів і деяких
судових документів, дотичних того
монастиря». Переважна більшість
істориків того часу його твердження про
поховання Івана Виговського у Скиті
Манявському вважає тенденційним
через його станіславівське походження.
Колишній директор Центрального
державного історичного архіву
України у Львові, професор Орест
Мацюк, колишній директор Львівської
національної галереї мистецтв, Герой
України Борис Возницький, а також
кандидат історичних наук, доцент
історичного факультету ЛНУ ім. Івана
Франка, відомий археолог Василь
Рудий стверджують, що прах гетьмана
Івана Виговського покоїться на
території родинного поселення Руда у
Хресто-Воздвиженській церкві.
Письменник Іван Нечуй-Левицький
про поховання Івана Виговського
писав, що тіло Виговського видали
поляки, і Юрій привіз його до Руди,
і поховали його у скиті (монастирі)
коло Гніздичівської Руди, в склепі
Хресто-Воздвиженської церкви.
Іван Нечуй-Левицький у 1898 році
завершив історичний роман «Гетьман
Іван Виговський», який став першим
твором в українській літературі
про життєпис Івана Виговського,
наступника Богдана Хмельницького.
Отже, Іван Нечуй-Левицький теж
був впевнений в тому, що Виговський
похований на території міста Руда.
Галицький політик, публіцист,
видавець та історик В’ячеслав
Будзиновський (30.01.1868 –
14.02.1935) писав: «…у заповіті,
знайденім у Барських актах стоїть: …
тіло моє після християнського порядку
віддати земли, котре лежати має в Скиті
Великім, в мурованім склепі, в церкві
Воздвижения Чесного Хреста. Як
завіщане виконано, то Іван Виговський
лежить або лежав в Маняві, бо тільки
Манявський Скит називали великим.
Одна стара записка каже, що тіло Івана
Виговського спровадила його жінка до
Руди на Галичині (де був приватний
дім Івана Виговського) і поховала його
в скиті коло Руди Гніздичівської, в
склепі Хресто-Воздвиженської церкви.
Висновок дослідження проведеного
В. Будзиновським:

У тебе є вороги? Добре. Значить, у своєму житті
ти щось колись відстоював.
В. Черчілль
«У селах, біля Руди Гніздичівської,
котрі належали Виговським, лише в
Юсиптичах є церква Воздвижения
Чесного Хреста і має копії записів
Виговського на церков з року 1663. У
тім селі є місце в лісі, де, за переказами,
колись був монастир. Антоній
Прохаска у статті «Виговський, творець
унії Гадяцької та його родина» (1920 р.)
пише: «Тіло Виговського знайдено на
місці страти (вийняте із могили) через
швагра Юрія Стеткевича, перевезене
до спадкового маєтку Руди, звідки
разом із тілом жінки його Олени
Стеткевичевої перевезено до Скиту
Манявського і тут, як у місці святім,
поховане…»
Про жінку Виговського ходила
звістка, що, ніби, вона на повідомлення
про смерть чоловіка, впала мертвою.
Але Олена померла в Руді на початку
липня. В міських актах Жидачева
знаходиться реєстр речей, взятих
від Костянтина Виговського після
померлої, датований 5 липня 1664 року.
Долю її оповідав польськоукраїнський історик та письменник
Юзеф Антоній Ролле (26.09.1829
– 21.01.1894), член-кореспондент
Краківської академії наук, який
відшукав тестамент Олени та інші
міські акти. «…А положення її дуже
сумне, бо то жінка зрадника, до того ж
вагітна; маєток був сконфіскований,
з Бару і Любомлю треба було втікати,
ховатися… Брат її стриєчний Юрій з
великими труднощами випровадив її
до Руди, а потім повернувся на Україну,
віднайшов тіло її чоловіка-небіжчика,
привіз до Руди, а звідти тіла зразкового
подружжя поховано в Скиті. Очевидно,
що труднощі життя призвели вагітну
жінку до смертельної хвороби… І так
після воєводші залишився син-одинак
Євстахій, якого згідно звичаєвого
права назвати на честь діда Євстафія
(Остапа)».
Антоній Ролле одним із перших
розпочав досліджувати місце поховання
Івана Виговського. У своїй статті «З
історії українського жіноцтва. Жінки
при чигиринському дворі» (1893 р.),
він описує обставини трагічної смерті
Івана Виговського: «…позбувшись
гетьманської булави, Виговський став
сенатором Речі Посполитої, одержав
два старостівства: Любомль і Бар… Але
найбезпечнішим від усіляких тривог
і нападів був для Виговських маєток
на Львівщині, поблизу Жидачева:
Руда біля Стрия, Волиця і Кохавина.
Подружжя осіло в Руді… Тепер,
здавалось, могли відпочити від усіх
випробувань, але Виговському важко
було відійти від українських справ, і
його тягнуло в Бар, ближче до арени
боротьби… В Україні сталися великі
переміни: у січні 1663 року Юрій
Хмельницький постригся в ченці, і його
місце невдовзі посів Тетеря. Спроби
останнього замирити край не дали
успіху. Невдачі свої Тетеря пояснював
підступами ворогів, серед яких перше
місце відводилось Виговському…
На нещастя воєводи, приятелем
Тетері був полковник Себастьян
Маховський, якому король доручив
нещадно придушити заворушення в
краї. Здичавілий Маховський не був
перебірливий у засобах і відзначався
надмірною жорстокістю. Він легко
погодився на пропозицію Тетері
покінчити з бунтівником. А сам уявний
бунтівник протестував проти підозр.
Він, Виговський, поспішив до Білої
Церкви, аби домовитися з Маховським,
але не застав там його. Маховський
же передав Виговському, щоб той
приїхав для переговорів до Корсуня.
Виговський погодився, не підозрюючи
зради. Виявилось, що в Корсуні був і
його кум Тетеря. Колишнього гетьмана
негайно судили і винесли йому вирок
– розстріляти. Вирок, не зволікаючи,
виконали удосвіта, 9 березня 1664
року…».

Отже, опираючись на дослідження
сучасника Івана Виговського,
польського історика-хроніста Миколая
Ємйоловського та інших відомих
істориків, можемо констатувати,
що днем страти Івана Виговського
є 9 березня 1664 року, а місцем
розстрілу стала околиця села
Вільховець (нині Звенигородського
району на Черкащині). Місцем
перепоховання Івана Виговського,
згідно гетьманського заповіту та волі
дружини Олени, є місто Руда. Миколай
Ємйоловський у своїх історичних
пам’ятках зазначає, що давня боярська
родина Виговських жила саме у
Галичині, а не на Поліссі. Родину
Виговських у давній Польщі, пише
М. Ємйоловський, часто зустрічаємо
на різних світських і духовних
становищах. Підтвердженням витоків
роду Виговських з Галичини є також
наявність у династії гербу Абданк (із
1228 року). Документи свідчать, що
на початку ХVІІ століття поселення
Гніздичів належало батьку гетьмана
України Івана Виговського – Євстафію
(Остафій, Остап), який майже 30 років
служив у Петра Могили, українського
церковного й освітнього діяча,
митрополита Київського, Галицького
і всієї Русі (1633 – 1647), архімандрита
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колегіуму. У Львівському єзуїтському
колегіумі сім вільних наук викладали
з 1608 року.
Після завершення навчання у
Львівському єзуїтському колегіумі
Іван Виговський розпочинає військову
кар’єру зі служби у польському
квартяному війську, яке було основою
армії Речі Посполитої (Народної
держави). Виговський відзначився
у боротьбі проти османськоногайсько-татарської орди і 1638 року
був призначений писарем комісара
Речі Посполитої для інспектування
Війська Запорозького (1638-1648). У
цей час Виговський познайомився з
Богданом Хмельницьким – тодішнім
генеральним писарем Війська
Запорозького.
Іван Виговський був спочатку
ротмістром квартяного війська Речі
Посполитої (конфедерація трьох
держав – Польщі, Литви та Русі)
і у складі авангарду брав участь у
битві під Жовтими Водами проти
війська Богдана Хмельницького. У
вирішальний момент бою біля Княжих
Байраків, 16 травня 1648 року, він,
втративши коня, далі продовжив
хоробро битися як піший воїн, але
був поранений і непритомленим
потрапив у полон до татар. Тричі

Колишній панський маєток у селі Руда

Києво-Печерського монастиря,
похованого в Успенському соборі
Києво-Печерської лаври.
Пізніше, у роки Національновизвольної війни українського народу
1648-1654 рр., батько Виговського осів
у Києві, де став намісником Київського
замку. Остап Виговський мав двох братів
– полковника Василя і сотника Самійла
Виговських. Василя Виговського 1658
року було призначено Овруцьким
полковником. Після гетьманування
Івана Виговського більшість його
прямих родичів було відправлено до
Сибіру. Остап Виговський мав трьох
синів: Івана, Данила, Костянтина і двох
доньок – Федору й Тетяну.

ВІД СОЮЗІВ – ДО
НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ!
Відомо, що гетьман Виговський
чудово володів, крім рідної української,
ще й церковнослов’янською,
польською, латинською, слабше
знав мову московитів та був умілим
каліграфом. Самійло Величко
стверджує, що він був «вивчений
вільним наукам, славився за дотепного
і вправного у писарських справах».
Після повернення батька з Хотинської
війни, Іван спочатку здобув освіту
у Львівській братській школі (16231627), а потім у Львівському єзуїтському
колегіумі (1627-1632). Сім вільних наук
(програми – тривіум та квадривіум) у
Київській братській школі розпочали
викладати тільки з жовтня місяця
1632 року, після утворення Петром
Могилою Києво-Могилянського

спробував втікти, але невдало, опісля
татари прикували його до гармати.
Бранця Івана Виговського врятував
Богдан Хмельницький, котрий
викупив його у хана Іслама III Ґерея
за коня. Тоді Виговський заприсягнув
Хмельницькому вірно служити до кінця
життя і додержав клятви упродовж
подальшого гетьманування Богдана
Хмельницького.
Офіційно, 26 жовтня (6 листопада)
1657 року у місті Корсуні Велика
козацька рада, що складалася
із генеральної старшини, обраних
делегатів від рядового козацтва та
духівництва, обрала Івана Виговського
г е т ь м а н о м Ук р а ї н и . П р и т о м у
були присутні посли Швеції, Речі
Посполитої, Австрії, Османської
імперії, Кримського ханства,
Семиграддя, Молдови та Валахії. На
раді було ратифіковано Корсунський
договір про українсько-шведський
військово-політичний союз, за
умовами якого шведський король Карл
Х Густав мав домогтися визнання Річчю
Посполитою незалежності України, а
західноукраїнські землі, Берестейське
і Полоцьке воєводства мали увійти
до складу України-Гетьманщини.
Корсунська рада вирішила
переорієнтувати зовнішньополітичний
курс козацької держави на укладання
воєнно-політичних угод з іншими
європейськими державами та розірвати
договір з Московією.
О т о ж , г е т ь м а н Ук р а ї н и І в а н
Виговський увійшов в історію України
як перший проєвропейський очільник

Козацької держави на Наддніпрянщині.
Він став і першим гетьманом України,
якого було страчено за участь у боротьбі
за її незалежність. Втративши владу, він
жив спочатку у Барі, потім у Дубно
та Львові, де його політичні погляди
еволюціонували від автономізму до
незалежної держави. Восени 1663
року він очолив старшинську раду з
метою усунення від влади Павла Тетері,
щоб далі політично порвати з Річчю
Посполитою і домогтися возз’єднання
Правобережної та Лівобережної
України в складі незалежної держави.
У березні 1658 року соціальнополітична
боротьба
у
козацько-гетьманській державі
переросла у громадянську війну.
Військо Виговського 31 травня 1658
року ущент розгромило повстанське
військо під Полтавою. Загалом, з
обох сторін, загинуло понад 50 тисяч
козаків. Смерть Мартина Пушкаря та
жорстокі репресії проти Полтавського
полку й опозиційно налаштованої
старшини Запорозької Січі, не
привели до припинення внутрішньої
боротьби. Опозиція звернулася за
допомогою до Московії, яка розпочала
готувати військо до наступу. В умовах
початку війни з Московщиною Іван
Виговський 1658 року змушений був
укласти Гадяцький договір з Річчю
Посполитою, який істотно обмежив
внутрішній суверенітет Української
козацької держави. Війна з військом
Московського царства розпочалася
21 квітня 1659 року з облоги останніми
Конотопа. Козацьке військо Івана
Виговського за воєнної допомоги
кримського хана Мехмеда IV Герея
(40-а тисячна кіннота) у середу 9
червня 1659 року ущент розгромило
100-тисячну московську армію поблизу
міста Конотоп на березі річки Куколка
(притока річки Сейм, яка впадає
у Дніпро). Згідно з джерелами, у
битві загинуло понад 30 тисяч вояків
московського царства, а ще 15 тисяч, в
тому числі півсотні воєвод, потрапили
у полон. Втрати козаків та найманців
становили 4 тисячі, а татар – 6 тисяч.
Результати Конотопської битви
стривожили Москву і мали широкий
резонанс у Європі.
Та с к о р и с т а т и с я б л и с к у ч о ю
перемогою Виговський не спромігся, бо
наштовхнувся на стійкий опір старшин
і козаків, які були невдоволені умовами
Гадяцького договору, де Українська
козацька держава перетворювалася на
Велике князівство Руське. 11 вересня
1659 року Іван Виговський змушений
був зректися булави на користь Юрія
Хмельницького.

«СТОЯТИМЕ В СЕЛІ РУДА…»
З нагоди відзначення 360-річчя
обрання гетьманом України Івана
Виговського, реєстрові козаки
Львівського обласного козацького
товариства УРК разом із депутатами
Львівської обласної ради у жовтні 2017
року створили організаційний комітет
для втілення в життя, розпочатого
Борисом Возницьким, ще у 2005 році,
проекту створення Національного
заповідника «Садиба гетьмана
України Івана Виговського». Згідно
проекту, до складу Національного
заповідника у Руді повинні увійти:
пам’ятник, дендропарк, 360-річний
дуб Виговського, греко-католицька
церква з монастирем, історикокраєзнавчий музей Івана Виговського,
палац Виговських, адміністративний
будинок та господарський двір.
Роман КОЛОДІЙ,
кандидат технічних наук,
доцент Львівської політехніки,
отаман Львівського ОКТ УРК
Роман МЕЛЕХ,
публіцист,
Відмінник освіти України,
заслужений тренер України

Хто сумнівом битий,
той не може вести.
І. Драч
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Звитяга козацької Лисянки Із прапором – до перемоги!
До козацької читальні

Завдяки реєстровим козакам
Лисянського козацького полку
Черкаського обласного козацького
товариства УРК, у липні побачила
світ нова книга наказного отамана
Черкаського ОКТ УРК, генерала
козацтва Олександра Гаврилюка.
«Звитяга козацької Лисянки» це вже третя книга краєзнавця і
відомого волонтера, судді спікера
КАГС, кандидата юридичних
наук, викладача О.М. Гаврилюка.
Загальний тираж усіх його книг
про козацьку Лисянку становить
5 тисяч екземплярів. За перші
дні вже сотні екземплярів нової
книги знайшли свого читача.
Реєстровці через депутатів
Лисянської районної та селищної
рад безкоштовно передали їх до
сільських і шкільних бібліотек
району, навчальних закладів,
наукових установ і, звісно, воїнам
ООС.
Книга на документальній
основі відтворює історичне
минуле славетного козацького
міста-фортеці Лисянка кінця
ХVІ – початку ХVІІІ століть
з моменту його утворення та
становлення через видатні імена
та козацькі роди такі, як осадчий
міста Михайло Хмельницький,
його син – гетьман України
Богдан Хмельницький,
рід Лисенків, полковників
Лисянського полку: Максима
Кривоноса, Демка Якимовича
та Семена Височана.
Простежено бібліографії
Андрія Безштанька та Івана
Поповича, а також розглянуто
зв’язок гетьмана Пилипа Орлика
з Лисянським краєм. Значний
інтерес має інформація про час,
коли Лисянка була головним
містом з утримання, а за часів
гетьмана Павла Тетері також
із постою, обслуговування
та оновлення генеральної
армати правобережного
Війська Запорізького. Через ці

Витоки

Реєстрові козаки Лисянського козацького полку Черкаського ОКТ УРК розуміють, що сьогодні,
як ніколи, потрібно відстоювати незалежність, державний суверенітет та соборність України,
допомагати тим, хто боронить нашу державу. Вісім козаків та берегинь Лисянського полку УРК,
а також восьмеро дітей з родин реєстровців стали на захист України в зоні проведення бойових
дій на Сході України, а переважна більшість козаків стали волонтерами.

Обкладинка книги О. Гаврилюка
«Звитяга козацької Лисянки»

к у л ьт у р н о г о з а п о в і д н и к а ,
кандидат історичних наук С.Ю.
Степенькін.
Наприкінці квітня у
столичному Музеї Гетьманства
Інституту української археології
та джерелознавства ім. М.С.
Грушевського НАН України
відбулась Всеукраїнська наукова
конференція на тему: «Богдан
Хмельницький – творець
держави та «переяславські міти»
в джерелах, історіографії та
ідеології». В заході взяли участь
відомі вітчизняні науковці,
доктори історичних наук Тарас
Чухліб, Федір Медвідь, Сергій
Пивовар, Віктор Мельник,
Ірина Кривошея, Володимир
Сергійчук, отець Юрій Мицик,
Євген Луняк, Ольга Ковалевська,
а також багато інших науковців,
істориків та краєзнавців з різних
регіонів України.
Доповідь на тему «Рід
Хмельницьких і Лисянка» зробив
наказний отаман Черкаського
обласного козацького товариства
УРК, генерал козацтва, відомий
краєзнавець і волонтер Олександр
Гаврилюк.

Черкаські козаки Геннадій Шевченко, Олег Ганжа, Анатолій Бондаренко,
Василь Шкляр, Борис Марченко та Олександр Гаврилюк (зліва праворуч)

особи та події доби козацтва
простежується роль цього
регіону у складному процесі
державотворення України.
Видання розраховане на
науковців, викладачів середньої
та вищої школи, краєзнавців і
всіх тих, хто цікавиться історією
козацтва й рідного краю.
Рецензентами книги
стали: професор Київського
національного університету
і м . Т. Ш е в ч е н к а , д о к т о р
історичних наук В.І. Сергійчук
та завідувач історичного музею
Корсунь-Шевченківського
державного
історико-

Спираючись на історичні
джерела, козак-краєзнавець
звернув увагу науковців на те, що
саме Лисянка є вірогідним місцем
народження та перепоховання
г е т ь м а н а Ук р а ї н и Б о г д а н а
Хмельницького.
«Не лише для істориків
і к р а є з н а в ц і в , а д л я ус і х
патріотичних українців діяльність
Б. Хмельницького, як творця
української козацької держави,
була, є і буде актуальною завжди»,
вважає Олександр Гаврилюк.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»

Завдяки волонтерському
проекту «Народний бойовий
прапор» та «Український
прапор – прапор Перемоги»,
який ініціювали та активно
втілюють в життя козаки
Лисянського полку ЧОКТ
УРК Олег Ганжа, Олександр
Гаврилюк та Олег Хрипун, за
період із 2014-го по 2019-й
роки, 49 (!) військових
частин та військових
підрозділів Збройних сил
Ук р а ї н и о т р и м а л и в і д
козацтва бойові прапори
та близько тисячі їх копій,
а також сотні почесних
відзнак військових частин,
військових шевронів,
вимпелів, наліпок на
військову техніку тощо.
Копії військових прапорів
бойових частин і підрозділів,
створених реєстровими
козаками Лисянського
козацького полку УРК з
автографами воїнів ЗСУ
зберігаються в Лисянському
районному історичному
музеї ім. Т. Шевченка. А
в художній галереї музею
розміщені, також передані
реєстровими козаками,
64 художні полотна та 128
фотознімків в рамках,
які висвітлюють акцію
«Козацький прапор навколо
світу», що побував на всіх
континентах, в 65 країнах
світу, двічі в Антарктиді та
сотні експонатів із зони АТО
і ООС.

вишневого саду ім. Т.Г.
Шевченка в Лисянці (200
дерев на 37000 кв.м землі);
приєднання (включення)
території саду до складу
історико-етнографічного
к о м п л е к с у « Та р а с о в а
криниця» з перспективою
будівництва там «Хати-мрії
Т.Г. Шевченка»; будівництво
вздовж річки Гнилий Тікич
(від автовокзалу до історикоетнографічного комплексу
« Та р а с о в а к р и н и ц я » )
пішохідної паркової дороги
з освітленням, яка поєднає
новостворену «Алею героїв
Лисянщини» (сьогодні
– «Алея слави ВВВ»),

звернулися до Черкаських
облдержадміністрації та
обласної ради, Лисянських
райдержадміністрації і
районної ради та Лисянської
ОТГ з клопотанням до
Інституту археології
України для проведення
а р х е о л о г і ч н и х р о б і т,
пов’язаних з родиною
Хмельницьких у Лисянці,
а також про внесення змін
до туристичного маршруту
«Золота підкова Черкащини»
для ознайомлення з історією
родини Хмельницьких в
Лисянці.
Ось такі першочергові
завдання ставлять реєстрові

КОЗАК – ЛЮДИНА НЕ
БАЙДУЖА!
Лисянка, як земля Богдана
і Тараса, є духовною величчю
України! А тому реєстрові
козаки Лисянщини
завжди будуть в авангарді
позитивних перетворень на
цій славній козацькій землі.
За останнє десятиліття
ми були ініціаторами і
безпосередньо виконавцями
багатьох історичних і
к у л ьт у р н и х п р о е к т і в з
популяризації Лисянщини,
як невід’ємної культурнодуховної спадщини України.
Козаки Лисянського полку
УРК внесли пропозиції
виконавчим органам
місцевої влади і самі готові
підтримати такі проекти:
будівництво в Лисянці
пам’ятника гетьману
України Б. Хмельницькому;
реконструкція площі
Миру; будівництво
а с ф а л ьт н о ї д о р о г и з
освітленням до родинного
маєтку Хмельницьких в
Монастирку, що знаходиться
в районі вул. Нагірної в
смт Лисянка. Ініціюємо:
прийняття місцевою
владою на баланс (майже
через 13 років) історикоетнографічного комплексу
« Та р а с о в а к р и н и ц я » ;
прийняття місцевою
владою на баланс (майже
через 5 років) висадженого
реєстровими козаками

Відомий козак-волонтер УРК Олег Ганжа вручає прапор бойовому
підрозділу ЗСУ в зоні проведення операції об’єднаних сил

окультурені мінеральні
джерела урочища Калізбад з
Богдановими та Тарасовими
місцями; збереження,
реконструкцію та надання
статусу пам’ятника історії,
що охороняється державою,
найстарішій будівлі Лисянки
«Будинку ксьондза» епохи
Коліївщини 1768 року
по вул. Санаторній, 6-А
(як варіант, під художню
галерею); створення
художньої галереї (філіалу в окремому приміщенні)
при Лисянському
районному історичному
музеї; установку художнього
знаку на в’їзді в Лисянку з
боку Києва «Лисянка: земля
Богдана і Тараса – духовна
велич України»; створення
пам’ятного знаку на честь
Героїв небесної сотні та воїнів
АТО і ООС; будівництво
церкви «Покрови Пресвятої
Богородиці» ПЦУ в Лисянці
по вул. Тракторній, 54 та
інші.
Та к о ж
к о з а к и
Лисянського полку
Черкаського обласного
козацького товариства УРК

козаки Лисянщини перед
владою, громадою і
козацтвом, як невід’ємною
частиною громадського
суспільства.
На переконання
реєстровців, саме
виконання цих завдань
дозволить відродити
історичну справедливість
щодо славного минулого
козацької Лисянки і зробити
її привабливою туристичною
перлиною України.
Для всіх козаків нашого
полку любов до рідного
краю, до усього сущого
на цій землі була і завжди
буде головним джерелом
патріотизму й духовності,
основою набуття величі
нашої нації, нашої країни.
А тому козаки Лисянського
козацького полку ЧОКТ
УРК продовжують творити
славну історію свого рідного
краю.
Віктор КОЛОДЯЖНИЙ,
отаман Лисянського
козацького полку ЧОКТ
ВГО УРК,
полковник УРК

Ми не маємо права споживати щастя,
не роблячи його.
Б. Шоу
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В осередках УРК

УКРАЇНА – БІЛЬШЕ ЗА ЖИТТЯ
Таку назву має одна з музейних кімнат, що входить до музейного
комплексу історичного краєзнавства, створеного в Льотній академії
Національного авіаційного університету (м. Кропивницький).
Активну участь у його діяльності беруть курсанти – козаки і берегині
Українського Реєстрового Козацтва.

Площа музейної експозиції
умовно поділена на оглядові
зони: 1) козацтво на теренах
краю; 2) загиблі воїни-земляки
– учасники антитерористичної
операції. Ця частина виставки
складається з історій життя
героїв, полеглих за Україну.
Тут експонуються стенди з
портретами та біографічними
довідками загиблих воїнівземляків, артефакти з місця

літературні вітальні, конкурси
світлин, плакатів і малюнків,
бесіди та дискусії тощо.
Ку р с а н т и - р е є с т р о в ц і
започаткували добру
традицію – відвідувати
пацієнтів обласного шпиталю
для ветеранів війни. Так,
напередодні Дня українського
козацтва та Захисника України
першокурсники підготували
для бійців АТО святковий

ЗАСНОВНИК:
Всеукраїнська
громадська організація

«Українське Реєстрове
Козацтво»
Свідоцтво про реєстрацію
серія КВ № 8398,
видане Державним
комітетом телебачення
і☻радіомовлення
4 лютого 2004 року
Головний редактор

Реєстровці-курсанти Льотної академії Національного авіаційного
університету в музейному комплексі історичного краєзнавства

та кожного із нас. Судячи з
того, як привітно зустрічали
їх ці мужні чоловіки – вдалося
створити святковий настрій
та поділитися з ними теплом
своїх сердець.
Ку р с а н т и є а к т и в н и м и
учасниками Студії історичної
реконструкції. Її робота
ведеться за кількома
напрямками: встановлення
імен та дослідження біографій
військових льотчиків-героїв

курсантів є складовою
національно-патріотичного
виховання, краєзнавчої
дослідної та пошукової роботи,
що здійснюється науковопедагогічними працівниками
Льотної академії, серед яких
є члени обласного осередку
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» на чолі з його
отаманом – завідувачем
кафедри інформаційних
технологій, кандидатом

Дмитро Григоренко
e-mail: uk2004@ukr.net
096-383-75-15
Заступник головного
редактора
Людмила Огнєва
099-153-63-15
Відповідальний секретар
Валентина Фурманюк
Дизайн і верстка
Дмитро Бобир

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01001, м. Київ, вул. Мала

Отаман Кіровоградського обласного товариства УРК Віталій
Неділько представник Гетьмана УРК в Кіровоградській області
Сергій Неділько та бергеня УРК Ірина Романько (зліва праворуч)

бойових дій, особисті речі
бійців, їхні однострої, частини
обмундирування, різноманітні
світлини, посвідчення,
грамоти, нагороди тощо.
За ініціативи курсантівреєстровців експозиція
постійно оновлюється.
Вона використовується
як простір для дискусій,
різноманітних заходів, що
мають на меті допомогти
у п о д о л а н н і с ус п і л ь н и х
суперечностей, побудові
порозуміння та у спільному
т в о р е н н і н о в о ї Ук р а ї н и .
Тут проводяться зустрічі з
учасниками АТО та ООС,
родинами загиблих героїв,
краєзнавчі конференції, круглі
столи, конкурси, фестивалі,
пересувні виставки, заходи
до знаменних дат у житті
країни та Кіровоградщини,

концерт та вручили власноруч
написані листи. З нагоди
Дня Збройних сил України
майбутні пілоти зібрали та
передали книги для бібліотеки
шпиталю, а пораненим героям
– подарунки.
До Дня Святого Валентина
курсанти академії заздалегідь
підготували святково
оформлені «валентинки».
Реєстрові козаки –
курсанти факультетів
льотної експлуатації та
обслуговування повітряного
руху поздоровили зі святом
медичних сестер закладу, які
своєю сумлінною працею
повертають здоров’я нашим
воїнам. Ну, а дівчата-берегині,
– майбутні менеджери, пілоти,
диспетчери говорили слова
вдячності, поваги, любові
героям, які захищають Україну

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. Глушкова 40,
корп 4. оф. 245
Тел.: (044) 526-69-23

Курсанти-козаки Льотної академії – віддають данину пам’яті
воїнам-землякам, полеглим в боях за Батьківщину на Сході України

Другої світової війни, а
також збирання інформації
про загиблих воїнів-земляків
– учасників АТО та ООС,
опікування могилами героїв.
Проводяться заходи-реквієми
з вшанування краян, які
віддали життя за Україну.
Формування активної
громадянської позиції

технічних наук, доцентом
Віталієм Миколайовичем
Неділько.
Ірина РОМАНЬКО,
кандидат історичних наук,
доцент Льотної академії
Національного авіаційного
університету,
м. Кропивницький

м. Івано-Франківськ
Завідувач корпункту
Богдан Кузів
Тел.: 097-595-64-68
м. Маріуполь
Завідувач корпункту
Катерина Карабен-Фортун
Тел.: 098- 300-64-78

Сфера розповсюдження:
загальнодержавна
Газета виходить один раз
на місяць. Ціна договірна.
Газету віддруковано в друкарні
«ВІД і ДО»
Адреса: м.Чернівці,
вул. Завадська, 37 В
Тел. : (0372) 57-37-30
Наклад 3000
Замовлення № 818 від 19.07.2019

Газета «Україна
козацька»
розповсюджується
в осередках ВГО
«Українське Реєстрове
Козацтво»
Курсанти-реєстровці Льотної акдемії Національного авіаційного університету під час відвідин ветеранів війни в обласному шпиталі

Досконалість – це не тоді, коли не має чого додати,
а тоді, коли нема чого забрати.
Антуан де Сент-Екзюпері
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«Молитва за Україну»
Гордість УРК

У Черкаському обласному художньому музеї відкрилася персональна виставка
полковника Українського Реєстрового Козацтва Івана Фізера – заслуженого художника
України, голови Черкаської обласної організації Національної спілки художників України,
доцента кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького. Мистецька подія є своєрідним
звітом з нагоди 65-річчя автора, яке він відзначив 17 червня.

«Страж Всесвіту»

Іван
Васильович
Фізер – учасник понад
сотні всеукраїнських та
міжнародних виставок. Провів
16 персональних художніх
виставок. Автор 4 наукових
статей у фахових виданнях
та 3 навчально-методичних
посібників. Лауреат обласної
премії імені Данила Нарбута
та Всеукраїнської премії
«Смарагдова ліра» у номінації
«Образотворче мистецтво».
Автор близько 10 меморіальних
дошок та десятка відомих
пам’ятників.
Іван Фізер стояв біля витоків
кафедри образотворчого та
декоративно-прикладного
мистецтва ННІ педагогічної
освіти, соціальної роботи і
мистецтва і працює там від дня
її заснування – з 2002 року.
Назву виставці «Молитва
за Україну» дала центральна
частина експозиції, яка
складається з 28 графічних і
15 пластичних робіт.
«З огляду на неоголошену
війну та інші драматичні події
в новітній історії України,
патріотична тематика
упродовж останніх 5 років
стала визначальною у моїй

творчості. Переконаний, що
нормальна людина, а тим
більше митець, не може такі
драматичні події, як революція
чи війна, не пропускати

– розповів Іван Васильович
Фізер кореспонденту «України
козацької».
Він митець дійсно
багатогранний. Вміє
виконувати все: і розписи,
і різьблення, і кераміку.
Зокрема, ним створені
іконостаси в Іллінській
церкві села Суботів
Чигиринського району, а
також у селах Стеблеві та
Пастирському на Черкащині,
в місті Біла Церква та в
інших селах і містах України.
Іконостаси вражають
філігранністю різьблення,
відчуттям масштабу і є
воістину мистецькими
звершеннями. Іван Фізер
пишається тим, що виховав
плеяду майстрів-різьбярів,
які зараз затребувані не лише
в Україні.

Заслужений художник України, професор, полковник
Українського Реєстрового Козацтва Іван Фізер

говорить про ювіляра отаман
Черкаського обласного
козацького товариства УРК
Борис Марченко. – Як
козак і митець він вносить
величезний внесок у розвиток

Серед «великих творчих
задумів» козака-митця –
створення в Черкасах, де
вже близько 40 років мешкає
художник, черкаського
«Андріївського узвозу», з

«Лицарі Холодного Яру»

н а ц і о н а л ь н о ї к у л ьт у р и
Ук р а ї н и , п о п у л я р и з у є
національну козацьку ідею,
своєю творчістю примножує
набутки козацької культури».
Про друзів і колег пан Іван
розповідає стримано, мовляв,
це далеко не завжди одні й ті
самі. «Хоча ось Віктор Крючков
(заслужений художник
України, заступник отамана

лавочками, фонтанчиками і
неодмінно пам’ятником його
«черкаському батькові» –
Данилу Нарбуту.
Реєстрові козаки і берегині
Черкаського обласного
козацького товариства УРК
вітають свого славного
побратима з ювілеєм і
відкриттям виставки. Зичать
багато років життя і втілення

«Дніпро»

через своє серце, душу
і свідомість. Тому роботи,
виконані за кілька останніх
років, характеризуються моїм
особистим відношенням як
людини і художника до того, що
зараз хвилює всіх українців»,

Реєстровці Черкащини на відкритті виставки Івана Фізера

Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.net.ua.

«А ще гордий із того,
що ніколи не доводилося
торгуватися із власною
совістю. «Пощастило, що
ніколи не робив того, до
чого душа не лежала. Якось
минулося без ідеологічного
навантаження», – розповідає
митець.
Загалом, же на виставці
Іван Фізер представив понад
1 0 0 р о б і т. Ц е п л а с т и к а ,
графіка, а також доробок
монументальної пластики
автора, презентований на
фотографіях – пам’ятники,
погруддя, меморіали,
садово-паркова скульптура
та церковне різьблення. Є
також кілька творів минулих
років, які є знаковими для
автора: «Оранта», «Слава
роду козацькому», «Подвиг»,
«Місячна соната».
« Та к і л ю д и , я к І в а н
Васильович Фізер є гордістю
нашої козацької організації, –

«Човен кохання»

Черкаського обласного
козацького товариства УРК,
полковник Українського
Реєстрового Козацтва – Ред.)
– він для мене в усіх іпостасях,
- розповідає Іван Фізар. –
Нас колись навіть вусатими
братами назвали. Це чоловік
мудрий, безмежно щедрий і
відвертий. Вже роки й роки
– побратими».
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творчих задумів в життя, в ім’я
України, на славу козацтва!
До привітань на адресу пана
Івана приєднується творчий
колектив газети «Україна
козацька».
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
член НСЖУ
м. Черкаси
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