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“…І Петро Конашевич гетьманив на славу, 
Його лицарство знають усюди по праву. 
Запорозьке військо-належить вважати- 
Для Вітчизни потрібне, пора вже знати. 
Де ж нема запорожців-ворог гуляє… 
…Не особою гетьман, військом є славний, 
Також гетьманом-військо, і доказ то явний. 
Що є гетьман без війська чи військо без нього? 
Ні, не важать нічого одне без дного. 
Річ кінчаючи, Богу я вас доручаю 
І звитяжства у щасті назавжди бажаю. 
Такі прекрасні правдиві слова у віршах адресував “… ласкавим панам і добродіям, усьому 
лицарству… Запорозько 
му-низький і зичливий слуга та молільник, многогрішний інок 
Касіян Сакович, ректор шкіл Київських” видатна талановита і 
дуже освічена людина, відомий релігійний діяч тогочасного складного періоду 
середньовічної історії України, що знахо- 
дилася у складі Речі Посполитої на честь героїчного і 



незвичайного бойового і политичного шляху видатного сину 
українського народу, непереможного Гетьмана Запорозького 
козацтва доброї пам”яті Петра Кононовича Конашевича-Са- 
гайдачного. Не програвши жодної битви, вибагливий до се- 
бе, аскетичний, безстрашний в бою і добре освічений, вата- 
жок потужної багатотисячної збройної сили, добре відомої в 
Європі своєю мужністю, стійкістю та хоробрістю, високим ми- 
стецтвом проведення бойових операцій як на морі так на су- 
ші – славнозвісних запорожців Сагайдачний згодом став ле- 
гендарним персонажем накшталт відомих з далекої сивої давнини часів як Король 
Артур або Роланд, про якого теж 
співали кобзарі, складали яскраві розповіді учасники війн за 
рідну землю старі козаки, молилися і творили прекрасні та 
важливі для нащадків вірші і поеми митці та релігійні діячі, 
щиро вдячні за захист стародавньої християнської право- 
славної віри та держави, а саме головне, без перебільшення 
мільйонів християнських життів. 
Тому, саме з початку Революції Гідності, нового етапу запек- 
лої боротьби за свободу і права на незалежність держави з 
окупантами і бандитами в двадцять першому столітті учасни- 
ки Запорозького козацького патріотичного руху опору, з 2014- 
го року для відновлення історичної правди та посилення на- 
ціонально-патріотичного виховання молоді, протистояння ін- 
формаційній та гибридній війни за думки та майбутнє укра- 
їнців вирішили проводити Дні пам”яті переможних походів 
видатних отаманів та гетьманів, політичних та військових ді- 
ячів з Київської Руси-України, козацької доби, Гетьманщини, 
Української революції, визвольного та повстанського руху, 
Першої та Другої світових війн. В ті нелегкі часи спроб про- 
московських антиукраїнських сил із зброєю захопити владу 
в багатьох областях півдня і сходу нашої держави, в умовах 
проведення нами оборонних заходів, допомоги ЗСУ, мою 
пропозицію підтримала переважна більшість членів нової 
Координаційної ради при Запорізькій облдержадміністрації. 
а новий голова, людина честі і волі до перемоги Валерій 
Баранов допоміг і сам прийняв активну участь в перших на- 
ціонально-патріотичних заходах на честь великого Гетьмана. 
Було дуже важливо показати козакам, всьому українському 
суспільству важливість нашої боротьби, повторення замахів 
на нашу віру та волю, які починалися сотні років тому і пока- 
зати людям як пращури могли воювати, перемагати і приби- 
вати щити не тільки до воріт Константинополю, а і Москви. 
Добре, що з часом до козацького патріотичного руху опору 
долучалося все більше громадян, хто йшов на фронт, в АТО 
хто у волонтерські справи, хто виховував молодь, хто ство- 
рював інформаційних ідеологічний спротив. Народ України 
ще раз і друзям і ворогам показав свої найкращі риси харак- 



теру, колективно поставивши надійний заслон загарбникам 
що мріяли про поневолення та створення печерних проектів 
старої недалекоглядної і небезпечної для них же політики 
вбивств і насилля для нікому не нужних “новоросій” і “сірих 
зон” з безправним населенням і бандитами при владі. 
Добре, що сучасна молодь твердо підтримала політичний курс нашої країни на 
європейське майбутнє та євроатлан- 
тичну інтеграцію, разом з дорослими, батьками й дідами ста- 
ла на оборону України, прийняла активну участь в культурно- 
історичних та військово-патріотичних заходах, які ми про-ї 
водили всі ці роки. 
Так в Шевченківському районі міста Запоріжжя була створе- 
на, з нашою допомогою, нова потужна громадська організа- 
ція МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ”під 
назвою ГО “Козацький полк ім. Гетьмана Петра Сагайдачно- 
ного”, отаманом якого обрали відомого педагога, спортсмена 
з ендурокросу Валерія Свідерського, який з побратимами вже зробив багато дорих 
справ, а полк прийняв активну участь в роботі Всеукраїнського штабу операції 
“Козацький 
волонтер” МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ”. 
Тому День світлої пам”яті великого діяча – полковдця на Ве- 
ликій Раді отаманів Запорозького козацтва було вирішено провести за допомогою 
козаків полку в Шевченківському ра- 
йоні та підтримати пропозицію пана Валерія, конкретними 
справами й добрими ділами підтвердити прихильність ідеям 
та традиціям запорожців, які могли не тільки блискавично во- 
ювати, але й господарями на своїй землі були добрими і з 
любов”ю та повагою відносилися до рідної землі. 
Готувалися заздалегідь, узгодили програму, до якої увійшли 
і проведення робіт в майбутньому парку Козацької слави Са- 
гайдачного і музею історії, місць бойової слави на острові Хортиця. 
Рано вранці до величезної території одного з мікрорайонів, 
де за легендою знаходився зимовник відомого запорожця 
козака Капусти, мальовничого місця з красивим дубовим 
гаєм, але поки що не до кінця прибраною, але з великим 
потенціалом для організації в майбутньому міського парку 
для жителів міста приїхали десятки побратимів та представ 
ників інших громадських організацій з Заводського, Дніпров- 
ського, Олександрівського, Вознесенівського та Хортицько- 
го районів міста Запоріжжя з метою вшанування героя та 
наведення ладу на ділянці, де згодом планується проведен- 
ня масових заходів. День видався не жаркий і робота йшла 
скоро, прибирали від сухі дерева, наводили порядок під 
гарні національні українські козацькі пісні, іноді й самі співали 
під супровід талановитого старейшини баяніста, генерально- 
го судді Павла Білана, а старшина Іван Нонка, Павло Рябо- 



воленко, Костянтин Немикін, Юрій Шиленков, готували територію для проведення 
урочистої козацької ради. За де- 
кілька годин було очищене ще одне велике місце, де восени 
знову будуть посаджені дерева. Так була продовжена робота 
започаткована минулого року для наведення ладу і будуван- 
ня паркової зони відпочинку в прекрасному, створеному при- 
родою заповіднику гарного настрою, щастя, атмосфери зла- 
годи і потужної позитивної енергетики для виховання наших 
любимих діточок. 
Урочисті збори на честь Петра Сагайдачного привернули увагу місцевих жителів, які 
звикли до цікавих заходів, що 
проводить козацтво в останні роки на користь людям. 
Раду відкрили державним Гімном України і молебнем, який 
провів козацький звичаєвий священник ПЦУ отець Василь 
(Терно), вшанували світлу добру вічну пам”ять загиблих ге- 
рої АТО, добровольців, воїнів ЗСУ, спецпідрозділів СБУ, МВС, прикордонної служби. 
В своїх промовах Валерій Свідерський, Іван Нонка, Павло 
Білан, отець Василь (Терно), Станіслав Попов, говорили 
про важливість козацької справи, організації виховної ро- 
боти з молоддю, оборонно-масової, участі у навчаннях під- 
розділів територіальної оборони, ретельного вивчення героїчної історії минулого, 
підтримки державної Стратегії 
наіонально-патріотичного виховання, служби у Збройних 
силах України, поваги до ветеранів АТО, участі у волон- 
терському русі, Українському козацькому патріотичному русі 
інформаційного спротиву агресорам і окупантам, принциповій підтримці і послідовних 
діях направлених на 
прискорення процесу європейської інтеграції і вступу Укра- 
їни до НАТО, підтримці подальших демократичних реформ 
Президента України, позитивних змін в економіці і захисту 
законних прав та інтересів громадян, орієнтації на європейські цінності Присутні 
згадували величезні політичні і військові досягнення Петра Кононовича Конашевича 
Сагайдачного силу волі й духу, неперевершені здібності полководця і стр- 
тега світового рівня. 
В своєму виступі, як науковець і історик підкреслив блиска- 
вичну освіту та дбайливе виховання батьків майбутнього 
командувача, високу освіту, знання багатьох мов, майстер- 
ську бойову та фізичну підготовку молодого чоловіка, пана 
Петра, яких відчуваючи долю та дар від Бога, наполегливо 
готував себе для служіння українській нації, як у відомій 
народній пісні-“…Проміняв він жінку на тютюн та люльку…” 
та всього себе віддав священній діяльності по захисту 
України від ворогів з усіх боків, що загрожували фізичних 
винищенням славних нащадків Київської Руси. Всесвітню 
відомість і визнання таланту морського генія проведення 
масштабних стратегічних операцій по знищенню флотилій 
і кораблів одної з потужних країн тогочасного світу-Осман- 



ської імперії, що загрожувала вже європейським країнам, 
взяття Варни, Синопу, Трапезунду, Кафи, фактична загро- 
за Константинополю, використання новітніх технологій та прийомів проведення 
абордажних боїв, знищення та захоплення з використанням ворожого флоту, 
врятування 
життів десятків тисяч уведених в полон, знищення головної бази работоргівлі в Криму, 
міста Кафи, надовго відбили 
бажання ясиру в українських землях, а Чорне море , за висновками авторитетних 
тогочасних політиків і дипломатів стало повністю контролюватись Запорозькими 
козаками. 
Сагайдачний, учень Самійла Кишки вдосконалив і творчо розвивав блискавичну тактику 
маневрової війни на Чорному 
морі, використовував прийому таємних швидких операцій, 
малими силами громив турецькі ескадри і міські гарнізони 
багатьох відомих фортець. Поход на Московію показав 
світу Гетьмана Сагайдачного як неперевершеного майстра 
проведення стратегічних блискавичних кампаній на театрі воєнних дій на величезній 
території. Взяття фортець, багатьох міст, які не змогли вчасно створити надійну 
оборону з причин низької якості служби, несподіваного рішучого наступу, продуманої 
облоги, де було необхідно і в решті решт призвели до взяття в облогу столиці-Москви. 
Такого 
успіху могли дістати в тому числі продуманою логістикою 
з питань забезпечення необхідного продовольства, спорядження , озброєння, 
медикаментів, зразковою роботою штабу справжньої козацької української армії, яку 
гетьман роками загартовував в тренуваннях і бойових діях, що велися постійно 
починаючи з початку шістнадцятого століття 
в Європі і проти нашої землі виступали різноманітні вороги, що мали свою тактику і 
стратегію ведення війни. Саме в цьому полягає геній полководця очільника Запорозького 
війська Петра Сагайдачного, майстра високої кваліфікації 
який вивчив , передбачив і переміг мистецтвом організації бою, залізною дисципліною, 
особистим прикладом участі в боротьбі з ворогом, всіх супротивників. Вершиною 
полко- 
водчого таланту була остання перемога запорожців в Хо- 
тинській битві, знаменитої та відомої з причин великого 
геополітичного значення для майбутнього Європи, яка опини 
лася знову під реальною загрозою захоплення Османською імперією і фактичної 
ліквідації державності Речі Посполитої та інших краї, як мріяв Осман Другий. особисто 
прийнявший участь в цьому невдалому для його країн и поході. В рази меньша армія 
запорожців, прийняла декілька головних наступів, але досвід обозного, нова тактика 
стрілецького бою, будування бліндажів, розвідка, гарна робота пластунів, рішучі 
таємні вилазки у табір ворога, використання маневрів кіннотою, сила волі до перемоги 
врятували вкотре Європу від знищення і захоплення , за різними оцінками , 
трьохсоттисячною армією турок-османів. Особиста участь в бойових діях, поранення 
отруєною стрілою привели до смерті, ще зрілої сильної людини, яка багато зробила й 
для 
встановлення історичної справедливості щодо повернення 
інституту Патріархії Української Православної Церкви, а ви 



сокі якості Сагайдачного як дипломати вищого рівня дозволили вирішити з Польською 
короною багато питань на користь козацтва та українського народу. Фактично 
підвали- 
ни для майбутнього існування Козацької держави заклав саме Гетьман Сагайдачний, 
запровадивши гетьманат на величезній території колишньої Київської Руси-України. 
Також було запропоновано підтримати пропозицію вшанування пам”яті отаманів, 
гетьманів, військових командирів УНР, Повстанського руху і в інших районах і областях 
України. пропозиція була прийнята. У вересні також домовились провести для молоді 
центру профтехосвіти провести конференцію на цю важливу тему та спортивні зма- 
гання в клубі полку Сагайдачного “Міцний козак”, разом з родинами та друзями 
прийняти участь у святкових заходах на День Незалежності України. Всіх зацікавила 
також державна програма міністерства освіти України та надані матеріали на 
допомогу правової освіти, які ми проводимо в цьому році спільно з головним управлінням 
юстиції в Запорізькій області під назвою “Я маю право”, тим хто повернувся зі служби 
у лавах ЗСУ і майбутнім новобранцям цікаво було почути роз”яснювальну інформацію 
від учасників ГО “Всеукраїнський центр сприяння євроатлантичній інтеграції” про 
проведену роботу Урядом України та міністерством оборони про гармонізацію 
стандартів , спільні навчання, миротворчі акції та отримати друковані матеріали з 
метою вивчення та розповсюдження серед колег та друзів. 
Для багатьох достойних цей день також запом”ятається 
на все життя. За рішенням Ради та особистим бажанням 
до лав козацтва з ритуалом Посвяти були прийняті акти- 
віти волонтерського руху, спортсмени. 
Цікавою екскурсією в музей зброї та по місцях бойової козацької Слави на острові 
Хортиця заходи на честь великого Гетьмана, державного діяча, фундатора сильної 
української козацької армії Петра Сагайдачного були завершені. 
Велика Рада отаманів Запорозького козацтва висловлює щиру подяку за активну участь 
в підготовці та участі у заходах Івану Василіву, Юрію Каптюху, Андрію Данилову, 
Артему Спіцину, Валерію Котеньову, Володимиру Лютому, Павлу Білану, Павлу 
Рябоволенку, отаману Валерію Свідерському, обозному Костянтину Немикіну, 
Кантаржию 
Леоніду Синішину, Артему Сахарову, Судді Андрію Гурбичу,, Вадиму Литвину, 
Валентину Терлецькому, Юлії Сьомак, добре що ініціативи молоді підтримує голова 
Шевченківської райадміністрації міста Запоріжжі Федор Майер, а книги козацької 
бібліотеки ( дирктор філії В. Свідерський), які надали фахівці міністерства 
інформаційної політики ( подяка Артему Біденко) читають і сьогодні згадували джури 
і літні козаки. 
Хочу подякувати за вручення Почесної грамоти від полку Гетьмана Сагайдачного мені 
як керівнику Великої Ради отаманів Запорозького козацтва. 
В заходах приймали участь представники Координаційної ради з питань розвитку 
козацтва при ЗОДА, Великої Ради отаманів Запорозького козацтва, МГО 
“Міжнародний Союз козаків “Запорозька Січ”, ГО “Всесвітня генеральна асамблея 
нащадків козацьких рлдів”, Запррозький звичаєвий козацький лицарський орден ім. князя 
Д.І. вишневецького (Байди) . колективів Першої Національної громадської козацької 
бібліотеки, загальнодержавного інформаціного громадсько-політичного видання 
альманаху “Українське патріотичне козацтво”ГО “Запорозький козацький центр 
сприяння євроатлантичній інтеграції”. 



Впевнений що проведення заходів культурно-історичного характеру, направлених на 
виховання справжніх захисників нашої державності на традиціях пращурів героїв 
Запорозького козацтва зробить сильнішою Україну, а повага до подвигу прадідів навічно 
залишиться в наших серцях. 
З повагою, голова 
Українського козацького патріотичного руху інформаційного спротиву агресорам і 
окупантам. 
член НСЖУ, військовий історик, кандидат наук з державного управління Дмитро 
Сухінін (Гора) 
 
 

18.08.2019р. 
Запоріжжя , оперативний штаб КРК ЗОДА 


