
Запорозькі козаки провели Велику Раду в Покровському та допомогли 

пораненим в АТО  
 

4 січня 2017 року в смт Покровське зібралися козаки. старшина, старейшини та 

отамани з Запорізької та Дніпропетровської областей на чергову Велику Раду. Згідно 

стародавньої традиції та Статуту МГО "Міжнародний союз козаків "Запорозька Січ" 

на порядку денному були питання звіту про роботу Покровського осередку, участі в 

операціях "Дозор", "Перехоплення", та "Козацький волонтер", підтримки всеукраїнських 

патріотичних акцій започаткованих Запорозькими козаками, участі козаків в АТО та 

виховної роботі з молоддю.  

Треба підкреслити, що козаки - покровчани на чолі з отаманом Некіпілим 

Миколою Миколайовичем проводять багаторічну системну роботу. Багато побратимів 

на фпонті, літні люди та ветерани руху допомагають армії. Багато про це говорили 

присутні, а ми - керівницто Координаційної ради та нашої організації "МСК 

"Запорозька Січ" неодноразово включалися , відповідали на прохоння спільної праці будь 

то забезпечення продовольчими товарами, доукомлектування військових  теплими 

речами, налагодження теплопостачання та постачання  води до приміщеня де 

розміщені були солдати. Спільно проводили ми й навчання із зброєю, провдили у школі 

уроки мужності . Багато необхідного  у важких умовах фактичної війни проти України 

зробили козаки Покровського. Микола Миколайович зробив змістовну доповідь, а ми з 

задоволенням підтримали його, начальник штабу пан Горб додав необхідні подробиці, 

Анатолій Василенко теж звітував з питань волонтерської діяльності.  

Важливим було питання підвищення рівня самоорганізації, створення коордради 

з питань козацтва при Покровській РДА.  

На урочистому зборі були присутні військовослужбовці, учасники 

антитерористичної операції, поранені. Розповідь старшого солдата Віталія про війну, 

випробування, небезпеку всі слухали уважно, з хвилюванням та повагою, морально 

підтримуючи бійців. За пропозицією Дмитра Сухініна присутні. за звичаєм, на 

козацькому зібранні надали фінансову допомогу героям. 

Володимир Лютий, Володимир Мельниченко, отець Михайло - старший 

козацький священник УПЦ КП, Олександр Кошарін сказали слова щирої дяки за мир та 

спокій, що забезпечіли військові в області. 



Наприкінці заходу Дмитро Валентинович підвів підсумки, розповів про плани на 

наступний рік, пригадав про події останніх трьох років, першу спільно з дніпровцями та 

облуправлінням СБУ в Дніпровській області операцію "Перехоплення" та багато заходів 

де без заохочень та пільг козаки ризикуючи життям рятували життя громадян, а 

кращіх - ветеранів руху було нагороджено Подяками голови Запорізької державної 

адміністрації, генерал-майора СБУ Бриля Костянтина Івановича, який приділяє 

серйозну увагу розбудові нового патріотичного козацтва. Всьому Покровському 

осередку МСК ЗС та раді старійшин були вручені цінні подарунки від керівництва 

Запорізької обласної ради, багато підрозділів якої традиційно допомагають проводити 

заходи всеукраїнського та міжнародного рівня. 

Також помічником отамана Некіпілого М.М. було обрано Володимира 

Мельниченка справжнього патріота, члена Дніпровської громадської коордради. 

За проханням шановної козацької громади ансамбль районного Будинку культури під 

керівництвом пані Галаган Валентини Іванівни зробив чудовий концерт де були й веселі 

танці й українська пісня. Дуже приємно було чуть в стародавньому центрі козацьких 

перемог - Покровському талановитих, обдарованих Богов та гарно обучених дівчат та 

хлопчиків, які яскраво та з високою майстерністю виконували номери програми свята. 

А шановна пані Боярчук , що створює шедеври - вишиванки провела майже лекцію по 

сакральних знаках та подарувала оберіги отаманам. Шана й дяка всім за величезний та 

почесний труд педагога-вихователя. 

Збори козаків ще раз підтвердили незламність волі до перемоги та високий 

морально-політичний настрій організації захисників рідної землі. 
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