
Запорозькі козаки провели військово-патріотичні та виховні заходи в 

Кам"янсько-Дніпровському районі. 
 

Координаційна рада з питань козацтва ОДА, Велика Рада отаманів Запорозького 

козацтва, МГО " Міжнародний союз козаків "Запорозька Січ", Міжнародна федерація 

"Спас", ГО " Молода Січ", ГО "Козаки - Запорожці", ГО " Запорозький звичаєвий 

козацький лицарський орден ім. князя Д.І. ( Байди ) Вишневецького " на протязі останніх 

років бротьби за незалежність країни особливу увагу приділяють виховній, науковій та 

військово-патріотичній роботі як з козаками так і з молоддю, учасниками бойових дій, 

родинами воїнів ЗСУ.  Щомісячно проводяться наукові конференції, ведеться учбова 

діяльність в школах та вищіх учбових закладах. Запорукою успіху є взаємодопомога та 

співпраця з органами влади та керівництвом військових частин.  Добре, що  враховані 

наші пропозиції щодо  концепції Доктрини інформаційної безпеки держави де чітко 

показана гострота боротьби в інформмережі та необхідність ЗМІ та громадським 

організаціям приймати активну участь у захисті історичної правди про наше героїчне 

минуле, драматичні та складні сторінки минулих чассів. Поводячи заходи писати та 

готувати відеоматеріали , що допоможуть не тільки нашим громадянам , а й всьому світу 

бачити наші реальні справи та погляди. 

Тому наші побратими, одна з потужних організацій України , ГО " Всеукраїнська 

Запорозька громада " Братство козаків" спільно з Коордрадою ЗОДА провела 14 травня 

в Камянсько-Дніпровському районі декілька важливих та актуальних на теперішній час 

заходів, які по справжньому зацікавили багато мешканців району та показали , що козаки 

не тільки воїни, а й гарні вчітелі та вихователі. 

За стародавнім звичаєм на початку була проведена Рада отаманів та козацьке коло 

, Всі підтримали план дій та щиро привітали побратимів з четвертою річницею 

організації.  

Дуже інтересною та необхідною для всіх учасників була екскурсія в місцевий 

краєзнавчий музей. де з повагою та честю зберігаються експонати легендарних лицарів 

степу козаків та всіх народів , що тисячоліття населяли нашу землю, наші можливі 

пращури скіфи, сармати, древні слов"ни та багато інших, що проходили тут за теорією 

Великого переселення народів.  Особливу увагу привернули козацькі старожитності, 

артефакти скіфо-сармтсько періодів. Екскурсія перетворилася на семінарське заняття де 

було задано багато питань , отримані цікаві та об"єктивні відповіді, молодь , всі присутні 



на конкретних прикладах минулого побачили велич нашого народу, його тисячолітні 

коріння, запеклу боротьбу з загарбниками різних часів,  звитягу та непереборну силу до 

перемоги. А в мирний час всіх вразив той високий рівень мистецтва , господарської 

культури  та рівня соціальної організації , що дозволив нашим прадідам бути попереду в 

генезі цивілізаційного  європейського руху, як в часи існування Руси-України. Як 

історику та археологу мені було приємно, що козаки задавали питання , висловлювали 

свою думку, просили нас ще більше розповісти про легендарне минуле та замість однієї 

години ми залишилися в музеї набагато більше. Привернула до себе особливу увагу, ще 

одна експозиція. Мова йде про особисті речі , документи, прапори, військове знаряддя 

учасників АТО, тих хто із зброєю в руках не допустив на нашу землю окупантів та 

бандитів - козаків, бійців ЗСУ, добровольців. Полковник Ілля Лапін ( начальник штабу 

37 батальону ) також розповів присутнім про мужність та бойові операції цієї фактичної 

війни проти України. Всі хвилиною мовчання вшанували пам"ять загиблих в АТО , 

Другій світовій війні . Було вирішено допомагати  музею у сборі матеріалів цих жахливих 

, драматичних війн за свободу та мирне спокійне життя українців на своїй землі. Багато 

козаків отамана Волкова С.В. теж приймають участь у пошукових заходах та 

перепохованні учаників бойових дій на теріторії району, долучаючи до збору інформації 

про захисників та визволітелів школярів.  Завдяки зусиллям колективу цього важливого 

культурного закладу. а особливо директора Чернявської Аліни , мишканці району , гості 

можуть доторкнутися до багатої історії краю. В складних умовах сьогодення ми повинні 

допомагати такому важливому місцевому науковому та культурному центру. який  

нікого не залишить байдужим, переконає до необхідності подальшого навчання , а 

гордість за покоління героїв та їх добрі справи назавжди залишиться в пам"яті 

відвідуючих музей. 

Не звертаючи уваги на погодні умови  Запорозьки козаки, гості , мешкаці 

урочистою ходою пройшли до пам"ятників загиблим солдатам та офіцерам Другої 

світової війни, Були віддані козацькі почесті, вшанована пам"ять героїв хвилиною 

мовчання, покладені венки та квіти.  Отаманами та старейшинами у виступах було 

підкреслено велич та колосальні зусилля наших прадідів та дідів, що перемогли нацизм 

та звільнили українців. Шана та вічна пам"ять всім хто воював  за свободу України. 

Урочисті заходи були продовжені в приміщенні  радника отамана Величка Василя 

Григоровича ( що дуже допоміг в проведенні зборів )     де за активну участь у 

Всеукраїнських патріотичних акціях : " Вшануймо українську патріотичну літературу", 

" Вшануймо могили пращурів героїв-козаків", операціях "Дозор" та " Козацький 



волонтер" побратимам - козакам та козакам учасникам бойових дій на сході України 

були вручені Почесні грамоти та присвоєні чергові звання. Декількох учасників руху 

опору Президент Міжнародної Академії козацтва, отаман Кущ Микола Миколайович ( 

батько солдата, волонтер ) нагородив медалями " Захисника ".  Виступили , подякували 

за роботу та привітали енергодарців та  кам"янсько-дніпровців та всю громадську 

організацію гості з Дніпра, Нікополя, Запоріжжя. Виступили  Дмитро Сухінін, Ілля 

Лапін, Сергій Волков, Микола Кущ. Данило Натфуллін.   

Враховуючи значну культурно-історичну діяльність, роботу з учнівською 

молоддю, зацікавленість та реальні успіхи у пошуковому та науковому напрямах 

діяльності під керівництвом талановитих людей мною було передано комплекти 

літератури військово-політичного та оборонно-масового характеру, проведена 

роз"яснювальна робота щодо євроатлантичної інтеграції та подальшого укріплення 

європейських зав"язків з іншими країнами та створення філії Першої Національної 

громадської козацької історичної бібіліотеки. 

Культурна програма була завершена концертом ансамблю української козацької 

пісні місцевої громадської організації під назвою "Козацька родина"   (керівник 

талановитих жінок-берегінь Валентина Новікова).   

Від Великої Ради отаманів Запорозького козацтва, Коордради ЗОДА хочу 

висловити подяку всім організаторам такого важливого національно-патріотичного 

заходу, а сосбливо керівнику школи "Джур", Верховному атаману С.Волкову. його 

заступнику В.Кириченку В.. начальнику штабу  Оріщенку Володимиру Петровичу.  

 

З повагою,  

 

Голова КРК ЗОДА   Дмитро Сухінін 

Запоріжжя, оперативний штаб, 


