
Запорозька козацька старшина прийняла активну участь в організації 
та проведенні урочистих зборів на честь 74-ї річниці з дня створення 55-
ї артбригади. 
 

30 грудня особовий склад розташованої в Запоріжжі, легендарної та героїчної 
55-ї бригади відмітив серйозну дату - 74-ту рік з дня формування. До свята дуже 
ретельно готувалися, запросили ветеранів Збройних сил України, учасників бойових дій. 
колишніх вельмишановних командирів підрозділів , дивізії та бригади, побратимів з 
інших частин.  

Треба підкреслити особливу повагу та любов солдатів та офіцерів до історії 
бригади. Враховуючи, довгих бойовий шлях, багато здобутих у битвах перемог та велику 
кількість воїнів-героїв які захищали нашу землю у важкі часи Другої світової війни 
солдати , офіцери, керівництво області, представники міської влади , великої ради 
отаманів Запорозького козацтва та родин тих сміливих та відважних бійців хто 
служив, виборював незалежність та свободу для народу й тих хто зараз несуть службу, 
виконують бойові завдання, недопускаючи агресорів та окупантів  до нашого дому. Тому 
командир бригади, заслужена й досвічена людина, учасник та керівник військових 
операцій,  , полковник Брусов Сергій Євгенович почав урочистості з відкриття 
пам"ятника генералу Петрову - легендарному командиру, герою - полководцю,який без 
рук . декілька разів важко поранений пройшов всі жахи й труднощі війни, закінчив її 
переможцем, до кінця знаходився на службі народу. Його подвиг й сьогодні надихає 
молодь на звитяжні дії на фронті. Слова шани й дяки сказали голова Запорізької 
державної адміністрації, генерал-майор СБУ Костянтин іванович Бриль та ветерани 
військового підрозділу. Було приємно чути гімн України, який співали всі разом - армія 
та громада бо сьогодні як ніколи важливо розуміння необхідності єдності в суспільстві. 
Далі урочисте засідання проходило в гарно вбранному залі де  малюнки своїм братам. 
батькам, а інколи дідам передали   талановиті та обдаровані діти . Прикраси, ялинка, 
вітання з Новим 2017-м роком виконані яскравими фарбами естетично підкреслювали 
та доповнювали створену теплом багатьох  сердець атмсферу військового свята. 

Полковник Брусов цікаво, на підставі серйозного документального матеріалу 
доповів гостям та особовому складу про героїчний бойовий шлях дивізії. а потім бригади 
в період Другої світової війни та сьогодні, коли доля свободи України вирішується 
фактично на фронті та залежить від нащадків козаків - героїв, які сміливо й чесно 
віддають вйськовий борг Вітчизні. Він також дав фахову характеристику ситуації, 
подякував бійцям за результатавні бойові справи. 

Голова Запорізької ОДА К.І.Бриль в своєї промові високо оцінив той внесок, який 
зробили воїни в забезпечення миру та спокою на нашій землі, щиро подякував 
волонтерам, сказав теплі слова сім"ям загиблих та поранених військовослужбовців. 
Пообіціяв і надалі допомагати та підтримувати солдатів та офіцерів в їх нелегкій 
почесній ратній праці.Костянтин Іванович нагородив кращіх медалями Запорізької 
облдержадміністрації. 

Нам організаторам та учасникам визвольного руху теж було надано слово.  Як 
керівник Запорозького козацького руху я звітував про волонтерську багаторічну працю, 
в бригаді наших козаків дуже гарно знають, від ветеранів подякував за вагомий внесок 
у здобуття права називатися вільними людьми, пригадав початок боротьби, коли чесні 
козаки пішли добровольцями в батальони, бригаду. в козацькі загони на блокпости, 
бойове чергування та охорону стратегічних об"єктів, зірвали плани створення 
бандитських бананових квазі-створень. Полковник Лапін Ілля Євгенович - колишній 
начальник штабу 37-го , першого козацького батальону, колишній командир бригади, 



учасник АТО щиро привітав присутніх, розповів про видатну нелегку,але необхідну 
працю на фронті, закликав всіх бути гідними пам"яті прщурів-героїв, дружинників, 
козаків, бійців та командирів всіх війн де перемагали ворога. Від Великої Ради отаманів 
Запорозького козацтва, координаційної ради з питань козацтва Запорізької 
облдержадміністрації в дар на добру пам"ть про взаємодопомогу у важкі часи 
командиру бригади, вельмишановному Сергію Євгеновичу була вручена картина, 
написана козаком - Святий Георгій Переможець.Нам за допомогу бригаді, на знак 
поваги були вручені Почесні грамоти за підписом командира бригади. 

Також виступили голова районної в місті Запоріжжі адміністрації 
Шевченківського району Федір Миколайович Майер, ветерани ЗСУ, колишні керівники 
дивізії, волонтери. Микола Говоруха - батько загиблого на фронті героя теж виступив 
, слухали його уважно, в залі стояла тиша, всі поминали загиблих.Матері військових, 
волонтери принесли подарунки та звітували про відрядження на передову до своїх синів 
та батьків, яскраво росповідали як годували домашніми  варениками та тістечками. 
Вручені були державні бойові медалі та ордени, Проведений концерт ще раз приємно 
здивував всіх своїми талантами та майстерністю. Впевнений, щовеличезний досвід цієї 
зразкової військової частини знадобиться багатьом в нашій рідній армії. 
 

З повагою, голова Великої ради отаманів  
Запорозького козацтва, генерал козацтва 

Дмитро Сухінін 
 


