
В Бердянському районі року було проведено круглий стіл на честь 100-ліття 
Української революції  

Щомісячно учасники Запорозького патріотичного козацького руку опору, науковці, 
вчені,  

керівники всеукраїнських гуманітарних проектів проводять з молоддю, 
військовослужбовцями та молоддю зустрічі, круглі столи, конференції з метою 

донести важливу правдиву 

та об’єктивну історичну інформацію про різні події  

сивої давнини, часів Київської Руси-України, Гетьманщини, світових війн, 

національно-визвольних змагань.  

Так, завдяки багаторічній спільній співпраці активістів 

учасників Революції Гідності, державних керівників, творчої інтелігенції, журналістів 
в 

Бердянському районі така 

робота проводиться системно. Сьогодні також за запрошенням голови Бердянської 
РДА Молодецького Р.Ф. було організовано круглий стіл на честь 100-ліття Української 
революції із змістовною доповіддю виступив кандидат наук з державного управління, 
автор книг, військовий історик, фундатор козацької громадської бібліотеки, начальник 
штабу КРК ЗОДА 

Дмитро Сухінін.  

Особливу увагу було приділено висвітленню військово-політичних подій  

періоду існування першого Уряду України, дискусійним питанням 

гетьманату Скоропадського, діяльності членів Директорії. Багатьох  

представників інтелігенції району цікавили питання утворення нових вітчизняних 
навчальних закладів, добрий приклад для теперішніх часів, проведення реформ відносно 
фінансової системи, української держаної служби. Проаналізовані дії державних 
керівників в умовах нападу більшовицьких збройних сил, боротьби української армії з 
білогвардійцями, прихильниками царської влади, бандитами та окупантами. Позитивно 
оцінені прийняття Четвертого Універсалу, діяльності командувачів армій та перемоги 
над ворожими силами.  

В ході обговорення виступили голова РДА Роман Молодецький, заступник голови РДА 
Геннадій Бєлогуров, які зробили наголос на необхідності захисту рідної країни, бути 
гідними прадідів патріотів. Також доповідач правильно провів 

історичні паралелі з буремними подіями теперішнього часу новітньої історії України, 
коли кремлівські керманичі знову намагаються застосувати ганебні політтехнології 
часів Російського царату та періоду комуністичного СРСР, коли східна Європа 



опинилася в полоні радянського табору. Як наслідок військового захоплення території 
України - червоний терор,  

винищення трудолюбивих працьовитих людей, як класу, Голодомор, мільйони загиблих 
від тортур, хвороб,  

широко запроваджених концентраційних таборів. 

Розглядалися й проблемні питання дій окремих командирів, отаманів, політиків, що 
часто приводили до непорозуміння, не давали можливості об’єднатися проти головного 
зовнішнього ворога, небажання пошуку надійних могутніх союзників, нестача  

політичного та державного  

досвіду.  

Також Дмитро Валентинович провів історичні паралелі з ситуацією в двадцять 
першому столітті, що склалася у Східній Європі.  

Логічний розпад СРСР, надав можливість всім країнам вільно визначити свій 
політичний та економічний шлях. Побоюючись, не без підстав, повторння окупації  

країни Прибалтики, Польща, Румунія, Угорщина, Болгарія  

згодом вступили до надійного оборонного союзу - НАТО, заключили угоду про вступ до 
Європейського Союзу.  

Шановне товариство дійшло висновку також про 

необхідність євроатлантичної інтеграції, 

підтримки загальноєвропейських цінностей, створення передової ринкової економіки з 
потужним сектором промисловості. 

Але одним з головних питань, підкреслив Дмитро Сухінін повинна бути сильна, добре 
озброєна армія. Окупація Криму, гібридна війна кремля проти незалежності України  

всіма засобами, від обстрілів важкою артилерією або інформаційна з використанням 
засобів масової інформації мають на меті зупинити демократичні процеси, не дати 
Україні, як і сто років тому позбутися  

залежності від Росії, підкоритися агресору . 

Присутні прийняли рішення  

посилити роботу з молоддю , використовуючи  

новітні наукові дані, з різними методами надання  

матеріалів. 

Наприкінці заходу голова всеукраїнського штабу операції «Козацткий волонтер» Дмиро 
Сухінін урочисто вручив багаторічним активістам Роману Мололецькому та Геннадію 
Бєлогурову Почесні грамоти  

за допомогу армії. Також всі  



висловили велику подяку  

школярам району, які підготували гарні малюнки  

на теми козацької доби переможних походів козаків, на честь героїв воїнів захисників 
ЗСУ. 

Була підтримана діяльність  

президента та парламенту, величезні зусилля Патріарха Філарета по створенню в 
Україні Єдиної  

Помісної Православної Автокефальної Церкви, згадали й про спроби зробити це 
гетьманом Павлом Скоропадським. 

Після закриття офіційної частини, ще довго активно  

обмінювалися думками, планували наступні заходи, 

обговорювали круглий стіл. 

Також активну участь в обговоренні прийняли директор Долинської ЗОШ Миколюк 
В.О., вчитель історії Андріївської СРШ Цвігун Л.І., вчитель історії Андріївської ЗОШ 
Георгінова О.Д. та методист КУ Районного методичного кабінету Григор’єв В.О.  

Добре, що такі події не рідкість в Бердянському районі, а лекторська група  

науковців Запорозького козацтва завжди допоможе. 

Член редакційної  

колегії альманаху  

 

«Українське патріотичне козацтво» Сергій Смазнов 


