
Спільне урочисте зібрання КРК ЗОДА та добровольців-козаків, учасників 

бойових дій. Запоріжжя, 13 березня 2017 року. 
 

В Запоріжжі проведено урочисте зібрання Координаційної ради та нагороджені 

козаки - учасники АТО на сході України. 

З нагоди нової святкової дати в календарі України - Дня добровольця в 

Запоріжжі. в приміщенні обласної ради були проведені урочисті збори Координаційної 

ради з питань козацтва ЗОДА, Великої Ради отаманів Запорозького козацтва, 

Всеукраїнський Комітет з питань преси та інформації козацьких ЗМІ, Запорозький 

звичаєвий лицарський орден ім. князя Д.І. (Байди) Вишневецького, МГО "Міжнародного 

союзу козаків "Запорозька Січ", Го "Молода Січ", Го "Запорозьке військо низове 

"Запорозька Січ", Го "Козаки - Запорожці", козаків-ліквідаторів аварії на ЧАЕС, козаків 

- добровольців, військовослужбовців 37-го батальону теріторіальної оборони, 55-ї 

артбригади, ветеранів Збройних сил україни, представників громадської організації 

"Просвіта", Союзів письменників та журналістів області. управління інформаційної 

політики облдержадміністрації, керівництва Запорізької обласної ради народних 

депутатів. 

Відкриваючи захід, як керівником козацького руху з початку 2014 року, операцій 

"Дозор" , "Перехоплення" та "Козацький волонтер", мною було підкреслено особливе 

значення подвигу чоловіків та жінок, що вийшли на Майдан захищати своє право на 

вільне житяя, свободу та демократію в країні, де декілька років хозяйнувала злочинна 

влада, що обікрала сотні тисяч людей, завела карні справи на невинних та намагалася 

зробити суспільство тоталітарним та слабким. В свій час ворожі неукраїнські сили 

намагалися захопити владу в області та створити за допомогою іноземців створити 

"Новоросію". А після невдалих намагань та підкупів бандитів, був задіяний план з 

захоплення влади через вбивства та залякування окремих районів Донецької та 

Луганської областей. Збройний тиск почався масштабно. І знову ті добровольці, що 

захистили нашу землю від окупантів пішли в армію, в добровольчі батальони та 

показали агресору як треба захищати свій дім, родину. друзів та пращурів. Тому цей 

день ми відмічаємо. як день всіх сміливих, звитяжних та праведних воїнів, що в лиху 

годину з честю боронили Батьківщину. Не пустили до нас мародерів та окупантів з 

ворожою ідеологією та цілями. Тому Майдан, Революція Гідності та фактична  війна, 

що розв"язана проти України для всіх добровольців хто вийшов з лав самооборони, 



козацтва, громадських патріотиичних організацій в Збройні сили України, на фронт, є 

справою добровольчої боротьби за краще майбутнє.Тому для нас вони навічно 

залишаться Добровольцями Віри та Волі. 

З вітальним словом виступив Володимир Володимирович Подорожко, керівник 

апарату Запорізької обласної ради, член Піклувальної Ради Першої Національної 

громадської козацької історичної бібіліотеки ім. Д.І. ( Байди ) Вишневецького, активно 

підтримуючий рух опору проти терористів. Він  підкреслиів значний та вагомий внесок 

у створення добровольчих батальонів запорозького громадського активу, представників 

козацьких патріотичних загонів, ветеранів армії-учасників подій на Майдані. Від щирого 

серця сказав теплі слова шани й дяки всім хто прийняв на себе ворожу навалу. Від 

керівництва  обласного депутатського корпусу вручив Почесні Грамоти солдатам, 

офіцерам, військовим лікарям 37-го козацького батальону теріторіальної оборони,  

багато з яких вийшли з Революції Гідності, багато прийшли щоб не були зруйновані наші 

прекрасні міста та села. Завдяки їх силі духу та безмежної любові до Вітчизни плани 

окупантів були поламані. Володимир Подорожко також й торкнувся питання 

необхідності співпраці з координаційною радою з питань козацтва куди увійшли самі 

дійові та потужні організації області та інших побратимів. Подякував за системну 

багаторічну військово-політичну, культурно-історичну, виховну та волонтерську 

роботу. Позитивно відмітив проведення науково-практичних конференцій з метою 

збереження традицій та пам"яті нашої славетної історії. 

Начальник штабу 37-го батальону теріторіальної оборони, полковник, за плечіма 

якого не одна війна, доброволець, фактично прийнявший першіий бій та як фахівець 

високого рівня швидко та майстерно організувавший опір агресорам Ілля Євгенович 

Лапін привітав однополчан - добровольців, сказав добрі слова козакам - добровольцям як 

генеральний отаман МГО "Міжнародний союз козаків "Запорозька Січ". З великою 

зацікавленістю слухали шановні присутні про подвиги бійців однополчан - військових 

лікарів, що врятували життя десяткам та сотням поранених, про відсіч нападів на 

блокпости, що були розташовані в майже двух десятках кілометрів від Донецьку, 

збереження та ремонт під обстрілами військової техніки. про бойову дружбу та 

взаємодопомогу на фронті. Ілля Лапін призвав також учасників АТО не піддаватися на 

політичні провокації різних сумнівних керманичів партій, не приймати участь в акціях , 

що можуть зашкодити єдністі народу та армії, бути пильними та підтримувати 

патріотичний громадський рух. Таких людей великого життєвого та бойового досвіду 

завжди цікаво та корисно слухати молоді,а в цей день в залі не було свободного місця 



тому що питання були конкретними та актуальними. І в напередодні свята говорили 

про майбутні плани. 

Так керівник федерації "Спас" Олександр Притула підкреслив велике виховне 

значення звичаєвого права, традицій козаччини, які допомагають бійцю бути впевненим 

в правоту своїх дій. Подякував він і козакам - тренерам, що виховують справжніх воїнів 

- лицарів Степу. В тому числі й завдяки високої спортивної підготовки, тренуванням 

тіла та духу вдалося зменшити кількість поранених на війні. 

Необхідно продовжувати військово-патріотичне виховання та розширювати вплив на 

молодь за допомогою відповідних програм. 

отаман ГО "Молода Січ" Анатолій Шеремет наголосив на необхідності 

роширення горизонтів щодо гри "Сокіл-Джура", запропонувавши створювати козацькі 

організації в учбових закладах для вирішення цього питання в країні.  

Ректор Запорізької державної інженерної академії Банах Віктор Аркадійович , 

доктор  наук, професор, автор багатьох наукових робіт, патріот , активно 

підтримуючий козацьку та українську громадську освіту запропонував долучитися до 

виховної роботи добровольцям, цікаво розповів про виховні та учбові заходи в академії, 

про спільну результативну співпрацю із студентами та активістами руху в учбовому 

закладі, спільно в розташованій там Першій Національній козацькій громадській 

історичній бібліотеці. Запропонував спільно з педколективом та студентами, 

козацькими активістами проводити семінари , лекції та круглі столи з питань історії 

національно-визвольного руху та фундації української державності. 

Директор гідроенергетичного коледжу ЗДІА  Черненко Віктор В"ячеславович, 

досвічена людина, багато років виддавши виробницьтву, в свій час нес службу на флоті 

теж привітав добровольців та розповів про реалізацію спільного поекту та підтримки 

Всеукраїнської патріотичної акції : "Молоді про українську армію" де на підставі 

фактичних матеріалів, зразків спорядження, фотографій та слайдів студентам воїни 

- учасники АТО , українські капелани, козаки - учасники спецоперацій та учбово-виховних 

заходів змістовно розповідали про службу в період бойових дій, мінну небезпеку та інші 

питання. Він підтримав козацьку програму та пообіцяв всебічно сприяти волонтерській 

роботі та створити в себе справжній козацький курінь за допомогою учасників бойових 

дій. 

Ветеран козацького руху опору, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, 

ветеран органів СБУ, полковник Білан Павло Антонович пригадав часи навали 

напочатку 2014 року, бойове чергування на блокпостах , охорону прав та свобод 



громадян, стратегічних об"єктів області, щиро подякував всім учасникам боротьби - 

добровольцям та наголосив, що ситуація в країні дуже складна, а на фронті ворог 

накопичує сили. Всім треба бути єдиними та подовжити операції та виховні 

патріотичні акції для школярів, студентів та молоді. 

Багато було виступаючих - учасників АТО, козаків, отаманів ( Микола Деркач, 

Віктор Прийменко, Микола Закопай, Роман Авдєєв та інші ), всі підтримали та 

затвердили Програмні цілі та завдання Запорозького козацтва, продовження операцій 

"Дозор", "Перехоплення", "Козацький волонтер", започатковані Всеукраїнські 

патріотичні акції - "Вшануймо українську історичну літературу". "Молоді про 

українську армію", "Вшануймо могили пращурів - героїв", роботу в козацькій бібліотеці, 

підтримки національної боротьби "Спас", проведення навчань та мобілізаційної 

роботи, провести День козацьких перемог, Дні Вишневецького та Сагайдачного, 

організовувати інші мистецькі та культурно-історичні заходи, щоб ніколи не вмерла 

свята пам"ять про Київську Русь-Україну, Гетьманську Державу , Українську Народну 

Республіку та боротьбу сьогодення за майбутнє мирне та щасливе. Багато старшини 

закликали й до більш скорішого вирішення питання закінчення євроатлантичного 

інтеграційного процесу ( тобто вступ нашої країни до НАТО ). 

Вельмишановні представники Української православної церкви Київського 

патріархату отець Василь та військовий капелан отець Володимир Синєпольський не 

тільки прочитали молитви та відслужили молебень, а активно приймали участь в 

дискусії щодо державної програми розвитку козацтва, на реальних прикладах нашої 

спільної діяльності доказуючи правильність та сувору необхідність сьогодення 

ретельно вивчати заповіти козаків - переможців минулого, долучати сучасних учасників 

АТО та бойових дій до виховної роботи, як і в інших європейськіх країнах любити та 

шанувати свою історію. 

Захід було закінчено традиційним молебном. Козацька громада вдячна облраді та 

облдержадміністрації за активну участь та допомогу в проведенні зустрічі вереранів 

та урочистих зборів. 

 

 

З повагою, Голова Великої Ради отаманів Запорозького козацтва,  

військовий історик, автор книг                                                                                                             

 Дмитро Сухінін (Гора) 


