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ВШАНУВАННЯ ГЕРОЇВ ХОЛОДНОГО ЯРУ

Пролог
Цього року вшанування трива-

ли 4 дні. Почалися вони 27 квітня 
з відкриття у Медведівці Дитячого 
спортивного табору ім. Миколи 
Міхновського і теренової гри бійців 
ДУК “Правий сектор” “У пошуках 
скарбу Холодного Яру”.

У другій половині дня в Медве-
дівському будинку культури відбу-
лася V конференція НВР “Правий 
сектор”, на яку прибули керівники 
структур та командири бойових і 
резервних підрозділів організації. 
Було сформовано (оновлено) про-
від Національно-визвольного руху 
“Правий сектор”. Тепер до нього 
входять друг “Кривоніс”, друг “Па-
лій”, друг “Летун”, друг “Пилипась”, 
друг “Арсеній” та друг “Прут”. 

Урочисте відкриття 23-х Всеу-
країнських вшанувань героїв Хо-
лодного Яру відбулося 28 квітня, у 
суботу, в Медведівці з покладання 
квітів до пам’ятника Максимові За-
лізняку. Розпочав урочистості голо-
ва оргкомітету Роман Коваль. Він 
зазначив, що 23-ті Всеукраїнські 
вшанування героїв Холодного Яру 
присвячено 100-літтю Української 
революції та 250-літтю Коліївщини.

Від імені організації “Родинне 
коло”, яку створили рідні загиблих 
на українсько-російській війні, 
виступила Ганна Счасна, дружи-
на Андрія Широкова-“Сім’янина”, 
який загинув у грудні 2016 р. на 
Світлодарській дузі (того року, у 
квітні, Андрій разом з родиною 
взяв участь у вшануваннях героїв 
Холодного Яру). Ганна нині сама 
виховує п’ятеро дітей. Вона вва-
жає себе Андрієвою дружиною, а 
не вдовою, і мужньо, з викликом, 
бореться за українізацію м. Дніпра.

Потім слово взяв народний 
депутат України Олег Петренко. 
Схвильований розповіддю Ганни 
Счасної, він розповів про похорон 
добровольця полку “Азов” друга 
“Подгона” та йому маму, яка під 
час прощання із сином не шукала 
в його товаришів співчуття, а ска-
зала: “Тепер ми будемо готувати 
для вас свого молодшого сина”. “З 
такими матерями ми обов’язково 
переможемо”, – підсумував Олег 
Петренко, учасник звільнення Ма-
ріуполя.

Промовляли також легендар-
ний командир 1-ї штурмової роти 
ДУК “Правий сектор”, Народний 
герой України Дмитро Коцюбай-
ло-“Да Вінчі”, заступник коман-
дира 93-ї бригади Богдан Ситник, 
командир Легіону Свободи Олег 
Куцин та організатор Холоднояр-

ського турніру національних бойо-
вих мистецтв ім. Максима Залізня-
ка Тарас Лемешко. Тарас Силенко 
проспівав пісню про Максима За-
лізняка.

Уже за півгодини у спортзалі 
Медведівської школи розпочався 
1-й Холодноярський турнір націо-
нальних одноборств імені Макси-
ма Залізняка. Відкриваючи його, 
керівник Козацької лицарської 
школи Тарас Лемешко зазначив, 
що настав час узагальнити зма-
гальний і тренувальний досвід різ-
них шкіл українських одноборств. 
“Сподіваюся, що на цій святій зем-
лі змагуни виявлять свою міць та 
майстерність – як їхні славні пра-
щури”, – сказав Тарас Лемешко.

На відкритті турніру виступили 
ініціатор його проведення Роман 
Коваль, головний суддя Василь 
Прокопенко, віце-президент Всеу-
країнської федерації “Спас” Костян-
тин Рижов, заступник голови ВО 
“Свобода” Руслан Кошулинський. 
Співав бандурист із Переясла-
ва-Хмельницького Павло Рекун.

Участь у холодноярському тур-
нірі взяли Козацька лицарська 
школа (Київ), Всеукраїнська феде-
рація “Спас” (Січеслав, Запоріжжя, 
Черкаси, Київська обл.), команда 
“Правої молоді”, представники 
“Національного корпусу” (Чер-
каси) та “Хортингу” (Черкаси, 
м. Світловодськ Кіровоградської 
обл.), клуби національно-патрі-
отичного виховання (м. Гадяч 
Полтавської обл.). Змагання про-
ведено за правилами Спасу. Вік 
учасників: 9 – 18 років.

Переможцями і призерами Хо-
лодноярського турніру стали:

9 – 10 років, до 32 кг: І місце – Да-
нило Смолка (Спас, Запоріжжя), ІІ – 
Максим Степанюк (Спас, Запоріжжя), 
ІІІ – Ілля Чечель (Козацька лицарська 
школа, Київ).

9 – 10 років, до 36 кг: І місце – Ки-
рило Кукурузяк (Спас, Запоріжжя), ІІ – 
Олег Будьонний (Спас, Запоріжжя), ІІІ – 
Сергій Полстяний (Козацька лицарська 
школа, Київ).

9 – 10 років, до 40 кг: І місце – Артем 
Омельченко (Спас, Запоріжжя), ІІ – Вла-
дислав Доценко (Козацька лицарська 
школа, Київ), ІІІ – Гліб Чечель (Козацька 
лицарська школа, Київ).

11 – 12 років, до 45 кг: І місце – Де-
нис Деркач (Спас, Київська обл.), ІІ – 
Роман Шевченко (Спас, Київська обл.), 
ІІІ – Ігор Доль (Спас, Київська обл.).

11 – 12 років, понад 50 кг: І місце – 
Вишеслав Войславський (Козацька ли-
царська школа, Київ), ІІ – Тимофій При-
ходько (Спас, Київська обл.).

13 – 14 років, до 55 кг: І місце – Ми-
кита Кітченко (Спас, Запоріжжя), ІІ – 
Дмитро Трач (Спас, Київська обл.), ІІІ – 

Данило Савченко (Спас, Київська обл.).
13 – 14 років, до 70 кг: І місце – Де-

нис Новіков (Спас, Запоріжжя), ІІ – Єв-
ген Руденко (Спас, Запоріжжя). 

17 – 18 років, до 70 кг: І місце – Яків 
Легкобит (“Права молодь”, Полтава), 
ІІ – Микола Кірічек (Спас, Запоріжжя), 
ІІІ – Дмитро Штабовенко (“Права мо-
лодь”).

17 – 18 років, до 75 кг: І місце – Вла-
дислав Свідерський (Спас, Запоріжжя), 
ІІ – Еміль Атакулієв (“Права молодь”), 
ІІІ – Євген Єршов (“Права Молодь”).

Об 11.00 у с. Медведівці силами 
волонтерів Армії SOS за підтримки 
1-ї ОШР ДУК “Правий сектор” та 
Черкаської ОДА було розгорнуто 
документальну виставку “На лінії 
вогню”. У цей же час ВГО “Сокіл” 
відкрила виставку артефактів укра-
їнсько-російської війни. 

Інструктори з верхової їзди ди-
тячого табору “Козацька фортеця” 
Віктор Овчаренко та Олег Новочуб 
із с. Плескачівки прочитали лек-
цію про козацького коня для дітей. 
Діти дізнались, як доглядати, виш-
колювати і спілкуватись із справж-
нім козацьким конем. А ще змогли 
себе відчути завзятими холоднояр-
ськими вершниками. Юні джури, 
помічники дитячого табору “Ко-
зацька фортеця”, провели для своїх 
однолітків з табору джур ім. Мико-
ли Міхновського майстер-класи з 
володіння козацькою зброєю (ша-
бля, довбня, ціп, батіг, палиця) і 
стрільби з лука.

Відбулися й Дитячий турнір зі 
стрільби з лука ім. Василя Чучупа-
ка і Козацький турнір зі стрільби 
з лука (організатори – відповідно 
ВГО “Сокіл” і “Козака фортеця”).

Людно було на ярмарку народ-
них майстрів і на книжковому яр-
марку. 

У цей час у с. Івківцях місцеві 
жителі на чолі з Назаром Лаврінен-
ком поклали квіти до пам’ятника 
Максимові Залізняку. Батькові Мак-
симу співали кобзарі Тарас Силенко 
і Михайло Коваль. Ушанувала Мак-
сима Залізняка й онучка Юрія Горлі-
са-Горського Ляля Лісовська.

О 16.00 год. у Медведівському 
будинку культури відбувся вечір 
пам’яті Максима Залізняка, прове-
дений уперше за 250 років. Вів ве-
чір Юрко Сиротюк. Головний допо-
відач Євген Букет, редактор газети 
“Культура і життя”, прочитав лек-
цію на тему “Повстання надвірних 
козаків 1768 року – остання спроба 
відновлення козацької республіки”. 
Промовляли також ініціатор прове-
дення вечора пам’яті Роман Коваль, 
народні депутати України Андрій 
Іллєнко та Юрій Левченко, коман-
дир ДУК “Правий сектор” Андрій 
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Стемпіцький. Співали Тарас Си-
ленко і Михайло Коваль. Прозвучав 
фрагмент літературно-музичної 
композиції “Свято в Чигирині” (за 
поемою Тараса Шевченка “Гайда-
маки”) у виконанні народного де-
кламатора Олександра Ліщенка та 
бандуриста Тараса Силенка.

Зал був наелектризований. 
Люди бурхливо та палко вітали 
артистів і промовців. Максима 
Залізняка не забули. Ним посіяне 
проростає і в серцях нинішнього 
покоління українців.

Наприкінці вечора охочі мали 
можливість придбати книжки Єв-
гена Букета “Іван Бондаренко – 
останній полковник Коліївщини” 
та “Швачка – фенікс українського 
духу”.

О 17.00 в Медведівці розпочався 
Музичний фестиваль вояцької пісні 
“Холодний Яр-2018”. А перед його 
початком Василь Прокопенко і Тарас 
Лемешко нагородили переможців Хо-
лодноярського турніру національних 
одноборств ім. Максима Залізняка. 
Було вручено медалі, грамоти, книж-
ку Романа Коваля “Отаман Гальчев-
ський: боротьба та філософія бороть-
би”, горнятка, календарі, посібник 
таборувальника від “Козацької фор-
теці”, плакати та записники від 
Юнацького корпусу. Щиро дякуємо 
Олегові Гапону за те, що виготовив і 
власним коштом видрукував 80 гра-
мот для переможців та призерів хо-
лодноярського турніру.

Керував сценою лідер гурту 
“Тінь Сонця” Сергій Василюк. Від-
крив фестиваль бандурист із Пере-
яслава-Хмельницького Павло Рекун 
піснею “Наш отаман Гамалія” на 
слова Тараса Шевченка. Потім Юлія 
Ковалівська виконала пісню “Буде 
нам з тобою що згадати”, а гурт 
“Дівчата” з Переяслава-Хмельниць-
кого (Оксана Ковальчук, Юлія Ко-
валівська, Тетяна Чайка) – “Йшли 
селом партизани” (сл. Ярослава Ну-
дика, муз. Сергія Самолюка).

Чудово виступили гурти “Тінь 
Сонця” (Київ), “Друже Музико” 
(Одеса), “Дель Тора” (Полтава), 
“Проти течії” (Кропивницький), 
кобзарі Михайло Коваль (Черка-
щина) і Тарас Силенко (Київ). Піс-
ні про українсько-російську війну 
виконали Василь Лютий, Олексій 
Бик, В’ячеслав Купрієнко, Сергій 
Кононенко-“Професор” та волонтер 
72-ї бригади ім. Чорних запорожців 
Валерій Мартишко. Читали свої вір-
ші Олег Короташ і Злата-Зоряна Па-
ламарчук. Роман Коваль представив 
нову книжку “Сумщина в боротьбі”, 
яку він створив разом з Юрієм Юзи-
чем і Віктором Моренцем. А восьми-
класниця Оріана Сабій із м. Хмель-
ницького разом з автором – Василем 
Лютим – виконала гімн “Меч Арея”. 
Співав молодий бандурист із Києва 
Назар Бугаїв (Козацька лицарська 
школа). 

Неповторну атмосферу створив 
Оркестр гуцульських народних ін-
струментів “Трембіта” із села Ла-
зівщини Рахівського району За-
карпатської області. Багато хто не 
втримався і пішов у танок.

У той вечір промовляли співор-
ганізатори свята – командир ДУК 
“Правий сектор” Андрій Стемпі-
цький, народний депутат України 
від ВО “Свобода” Юрій Левченко, 
голова Центрального штабу Націо-
нально-визвольного руху “Правий 
сектор” Василь Лабайчук-“Криво-
ніс”, а також друг “Поет” (“Правий 
сектор”), доброволець полку “Азов” 
“Краз” із Кременчука і друг “Ско-
рик” (ВГО “Сокіл”).

Перед головною сценою ви-
конали мілітарні композиції Вій-
ськово-патріотичний клуб “Сокіл” 
(Павлоград, Січеславщина), пред-
ставники шкіл козацьких бойових 
мистецтв “Спас” (Запоріжжя) та 
“Хорс” (Павлоград). 

Надвечір 28 квітня командир 
ДУК “Правий сектор” Андрій Стем-
піцький провів урочисті збори 21-ї 
резервної сотні та нагородив бійців 
медалями й відзнаками ДУК “Пра-
вий сектор”. Відзначили також “Бо-
йовим хрестом корпусу” загиблих 
героїв з Черкащини. 

День другий
У святу неділю 29 квітня о 10.00 

в с. Мельниках Чигиринського 
району Черкаської області із сиг-
налу “Слухайте всі!” розпочався 
меморіальний мітинг. “Шановні 
козаки, дорогі козачки! – звернув-
ся ведучий Роман Коваль. – Рівно 
100 років тому, 29 квітня 1918 р., 
гордієнківський полк Кримської 
групи полковника Петра Болбоча-
на підійшов до Севастополя. Зна-
ючи, що ось-ось у місті з’явиться 
українська сила, з якою доведеться 
рахуватися, командувач Чорномор-
ського флоту Саблін наказав під-
няти синьо-жовтий прапор Україн-
ської Народної Республіки. Так сто 
років тому сталася історична подія: 
Чорноморський флот, абсолютна 
більшість особового складу якого 

становили українці, зокрема й із 
Чигиринщини, став українським! 
Тому ми сьогодні піднімаємо над 
Холодним Яром не тільки держав-
ний прапор і прапор полку гайда-
маків Холодного Яру, а й прапор 
Військово-Морських сил України. 
Прошу бути готовими до підняття 
наших рідних прапорів!”

Церемонію підняття прапорів 
провів капітан 3-го рангу Олександр 
Калко. “Прапори для піднесення 
винести!” Почесна варта під бара-
банний марш піднялася сходами. 
Студенти кафедри військової підго-
товки Черкаського національного 
університету ім. Богдана Хмель-
ницького та пластуни Національної 
скаутської організації України Чер-
каської станиці куреня ім. старшо-
го лейтенанта Євгена Подолянчука 
закріпили прапори на фалах. Пролу-
нав сигнал “Великий збір”. “На пра-
пори струнко! – дав команду Олек-
сандр Калко. – Державний прапор, 
прапор полку гайдамаків Холодно-
го Яру, прапор ВМС Збройних сил 
України піднести!” Пролунав сигнал 
“Підйом прапорів”. 

Як тільки прапори піднялися 
над Холодним Яром, із сердець ти-
сяч людей полинув гімн України.

Освятив мітинг протоієрей УПЦ 
КП Василь Циріль. По тому сло-
во взяв  голова ВО “Свобода” Олег 
Тягнибок. “З Холодного Яру завжди 
гнали всіх завойовників, – сказав 
він. – Це місце сили, місце, де фор-
мується сила української нації, яка 
будуватиме могутню Українську 
державу. Саме тут, у Холодному 
Яру, визначається національний 
напрямок побудови нашої держа-
ви. І саме українські націоналісти 
хочуть збудувати Українську Украї-
ну. Нам потрібна держава справед-
лива, держава без холопа і без пана, 
без олігархії і бідноти. Ми побуду-
ємо Україну з національним зміс-
том, сильну державу з економічним 
націоналізмом. Для цього в Україні 
має бути влада, яка горітиме наці-
ональною ідеєю, а не така, як є за-
раз: прийшло, накрало й забралося. 
Україна має стати країною великої 
перспективи для наших дітей і ону-
ків. І цього можуть досягти тільки 
українські націоналісти!”

Привітали холодноярських про-
чан вояк УПА Теодор Дячун, голова 
партії “Правий сектор” Андрій Та-
расенко, капітан 1-го рангу Євген 
Лупаков, заступник командира ле-
гендарної 93-ї бригади підполков-
ник Богдан Ситник та ліцеїст Ан-
дрій Корнійчук. 

Після цього було сформовано 
колону для вшанування могили 
Головного отамана Холодного Яру 
Василя Чучупака та братської моги-
ли холодноярців. Очолили її прото-
ієрей УПЦ КП Василь Циріль, члени 
Історичного клубу “Холодний Яр” 
Богдан Легоняк та Юрій Ляшко. До-
рогою до цвинтаря лунало: “Слава 
Україні! Слава братам Чучупакам! 
Слава героям Холодного Яру!”

“На кладовище прибуло дуже 
багато людей, – розповів Богдан Ле-
гоняк, – голова колони вже досяг-
ла цвинтаря, її хвіст ще був на вул. 
Братів Чучупаків. Біля могили Ва-
силя Чучупака я коротко переказав 
історію відновлення поховання, а 
панотець Василь Циріль відслужив 
панахиду за Головним отаманом та 
його козаками”.

“Немає для чоловіка кращої 
смерті, ніж смерть у бою за Батьків-
щину, – сказав Юрій Сиротюк, депу-
тат фракції ВО “Свобода” в Київра-
ді. – Бо смерть у бою – це безсмертя. 
Василь Чучупак загинув у війні, що 
триває і досі. Священній тисячоліт-
ній війні з відвічним ворогом. Різ-
не було в цій війні. Слава воєнних 
перемог і безслав’я політичних по-
разок. Наші Корсуні й Конотопи за-
тьмарювали переяславські та мін-
ські угоди. І коли держава  вчергове 
потопала в мороці окупації, зали-
шалися могили героїв і пам’ять про 
них. Ці могили, як і могила Василя 
Чучупака, мають магічну здатність 
збирати і формувати нових геро-
їв. Пригадую, як у 2002 р. під час 
встановлення пам’ятника Василеві 
Чучупаці тут стояла чота хлопців і 
дівчат із “Тризуба” ім. Степана Бан-
дери. Минуло менше 12 років, і ці 
юнаки стали вояками нової україн-
сько-московської війни. Пройшли 
Савур-Могилу та Іловайськ, Піски 
і Світлодарську дугу. Серед них є 
загиблі й поранені, один з них про-
йшов страшний російський полон. 
Холодний Яр і могили холодноярців 
– це місце сили, яке магічним чи-
ном змінює і формує долю людини. 
Тому, перебуваючи тут, потрібно 
говорити не словами, а діями. І зна-
ти, що герої України на небі обері-
гають і захищають нинішнє поко-
ління. А наше завдання нікому не 
дозволяти ображати та зневажати 
наших мертвих”. 

Кобзар Тарас Силенко на мо-
гилі Головного отамана Холодного 
виконав пісню “В Мельниках на 
цвинтарі козацька могила” (сл. Лі-
дії Чучупак, Чорного Ворона, Біди, 

Ламай-Ярма, муз. Тараса Силенка), 
а член Історичного клубу “Холод-
ний Яр” Василь Ковтун зачитав свій 
вірш “Холодний Яр”.

Біля братської могили холодно-
ярців Богдан Легоняк розповів істо-
рію відновлення цього поховання. 
Полеглим заспівав кобзар Микола 
Литвин, а поетичним словом  при-
вітали Павло Мовчан і Петро Іва-
нець з Яворівського району Львів-
ської області.

Тим часом продовжувався ме-
моріальний мітинг у Мельниках. 
На ньому виступили заступник 
міського голови Черкас Юрій Бот-
нар, член Історичного клубу “Хо-
лодний Яр” Марина Хаперська, а 
Валерій Мартишко прочитав свій 
вірш “Холодний Яр”:

Холодний Яр, дітей своїх стрічай,
Вони вже йдуть, красиві і всесильні.
Гримить високо “Слава Україні!”,
Знов оживає гайдамацький край.

Наприкінці мітингу народний 
хор із с. Хацьки Черкаського району 
“Пісенні перевесла” виконав кілька 
пісень.

Поклавши квіти до пам’ятни-
ків Юрієві Горлісу-Горському та 
героїчній родині Чучупаків, люди 
вирушили на Кресельці, на місце 
останнього бою Василя Чучупака 
та до могили гайдамацького ватаж-
ка ХVІІ ст. Гната Голого, де відбувся 
концерт гайдамацької пісні. Співа-
ли кобзарі Тарас Силенко, Михайло 
Коваль, Павло Рекун. Лунали істо-
ричні гайдамацькі пісні “Та не буде 
лучче, та не буде краще”, “Гей, літа 
орел” та інші. Сергій Василюк із Та-
расом Силенком потужно виконали 
пісню “Чорна рілля ізорана”.

“Однією з імовірних причин по-
разки Визвольної війни під прово-
дом Пилипа Орлика став перехід на 
польський бік полковника Війська 
Запорозького Сави Чалого в груд-
ні 1736 року, – розповів дослідник 
Гайдамаччини Євген Букет. – Ча-
лий знав багато таємниць, тому 
його походи з польським військом 
дуже дошкуляли повстанцям. За 
легендою, схопити характерника 
Саву Чалого міг лише інший харак-
терник, який однією ногою стояти-
ме на землі лівого берега Дніпра, а 
другою – на Правобережжі. Як це 
зробити, дізнався Гнат Голий. Він 
в один чобіт поклав землю з Ліво-
бережжя, а другу роззув і без остра-
ху йшов по польській Україні. На 
Різдво 1741 р. Гнат Голий оточив з 
невеликим загоном будинок Сави в 
селі Степашках, убив його, забрав 
його майно, а потім вирушив у Ви-
звольний похід”.

До однодумців звернулися та-
кож Роман Коваль і народний ху-
дожник України, лауреат Націо-
нальної премії ім. Тараса Шевченка 
Анатолій Гайдамака.

У цей час неподалік, у Холодному 
Яру, в розпалі була гра “Стежками 
нескорених” (організатор – Юнаць-
кий корпус Черкащини “Джура”). 
Учасники знаходили місця, якими 
100 років тому ходили борці за волю 
України. Команди з Борисполя, 
Переяслава-Хмельницького та Чи-
гирина вивчали історію Холодного 
Яру й водночас виконували різно-
манітні завдання  (“Відун”, “Рятів-
ник”, “Пластун”, “Туризм”, “Козаць-
кі забави”, “Тактика” та “Добре діло 
для місцевих мешканців”). Гра була 
складною і вимагала витривалості 
та злагодженості. Гравці прибували 
до фінішу втомлені, але радо спіл-
кувалась у дружньому колі. Молодь 
сяяла! Емоції переповнювали! “Цей 
день ввійде в пам’ять на все жит-
тя! – підсумувала Анастасія Сугак, 
співорганізатор гри “Стежками не-
скорених”. – Незнайомці досі стали 
друзями, всіх їх об’єднав Холодний 
Яр!” 

Концерт гайдамацької пісні 
тривав, а треба було спішити на 
Гайдамацький став, де о 13.00 мало 
відбутися освячення зброї. Тут уже 
співав кобзар Микола Литвин.

На початку унікальної події 
Роман Коваль розповів про відро-
дження традиції освячення зброї. 
“Були б раді, – сказав він, – щоб 
особовий склад 93-ї бригади, який 
прагне називатися ім’ям Холодного 
Яру, створив традицію освячення 
зброї особового складу бригади 
саме тут, у Холодному Яру”.

Після пісні Василя Лютого “У 
Холоднім Яру” виступив Юрій Си-
ротюк. “Освячена зброя має пра-
цювати, – сказав він. – Працювати 
на фронті московсько-української 
війни, а якщо потрібно, і проти вну-
трішніх ворогів. Усвідомлюємо, що 
для того, щоб здолати Москву, необ-
хідно повернути Київ в українські 
руки. А для цього потрібні бойови-
ки і вояки, новітні гайдамаки і ко-
заки. Саме на вас тримається нині 
Україна. Тому – гайда до справи!”

Заступник голови Національ-
ного корпусу Микола Кравчен-
ко-“Крук” разом із сотнями вояків 
та інших учасників незабутнього 
дійства, в тому числі й дітей, у єди-
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ному пориві виголосили Молитву 
українського націоналіста:

Україно, Свята Мати Героїв, 
зійди до серця мого, 
прилинь бурею вітру кавказького, 
шумом карпатських ручаїв,
боїв славного Завойовника Батька Хмеля, 
тріумфом і гуком гармат Революції, 
радісним гомоном Софійських Дзвонів.
Нехай в Тобі відроджуся, 
славою Твоєю опромінюся, 
бо Ти все життя моє, бо Ти все щастя моє...

Настав час освячення зброї і пра-
порів. Урочисту процедуру провів 
протоієрей УПЦ КП Василь Циріль. 
Він освятив зброю ветеранам полку 
“Азов”, “Правого сектору”, Легіону 
Свободи, батальйону “Айдар”, учас-
никам козацьких організацій. Освя-
тили ножі й діти. Роман Коваль по-
бажав використати освячену зброю 
для захисту Батьківщини. 

Далі Кравченко-“Крук” сфор-
мував колону і повів її в Мотрин 
монастир до могили сотника Івана 
Компанійця. 

Під час ушанування могили 
холодноярського сотника Івана 
Компанійця виступили командир 
опорного пункту “Олексій” під Де-
бальцевим Роман Жованик і Роман 
Коваль, а заступник командира Ле-
гіону Свободи Микола Тюркеджі 
нагородив вояка “Карпатської Січі” 
Олександра Поліщука медаллю Ми-
хайла Колодзінського. А на хуторі 
Буді медаллю Михайла Колодзін-
ського і Хрестом  Карпатської Січі 
нагороджено вояка ОДЧ “Карпат-
ська Січ” Олександра Носенка.

Літературна сцена працювала 
на хуторі Буді. Звіт її координатора 
подамо окремо в наступному числі.

О 14.00. на х. Буді розпочав свій 
2-й день Музичний фестиваль во-
яцької пісні “Холодний Яр-2018”. 
Хор “Живі джерела” із с. Красного-
рівки Великобагачанського району 
Полтавської області (художній ке-
рівник заслужений працівник куль-
тури Григорій Серьожкін) виконав 
пісні “Посіяли гайдамаки” (сл. Тара-
са Шевченка) та “Гарний козак, гар-
ний”. Співали гурт “Друже Музико” 
(Одеса), Сергій Василюк, Василь 
Лютий, заслужений артист України 
Тарас Силенко, бандуристка Ната-
лія Кіх із Перемишля, Валерій Мар-
тишко, В’ячеслав Купрієнко, Сергій 
Кононенко-“Професор”, заслуже-
ний діяч мистецтв Володимир Гон-
ський. Виступав гітарист-віртуоз 
Сергій Шматок. Читали вірші Олег 
Короташ, Василь Ковтун, Олексій 
Юр’їн із Черкас, Петро Іванець зі 
Львівщини, Єва Пономаренко із 
Криму. Промовляли Ляля Лісовська 
(онучка Юрія Горліса-Горського), 
волонтер Раїса Шматок, член ГО 
“Скадовська самооборона” Ольга 
Миронець, громадська активістка 
із с. Мошни Катерина Онупрієнко 
та народний депутат України Юрій 
Левченко.

Редактор газети “Культура і 
життя” Євген Букет на території 
“Дикого хутора” прочитав лекцію 
на тему “Повстання надвірних ко-
заків 1768 року – остання спроба 
відновлення козацької республіки”.

Завершилося свято українсько-
го духу біля дуба Максима Залізня-
ка. Тут співали кобзарі Тарас Силен-
ко і Михайло Коваль, а Олександр 
Ліщенко декламував поему Тараса 
Шевченка “Гайдамаки”.

Участь у 23-х вшануваннях ге-
роїв Холодного Яру взяли багато 
визначних людей, серед них – вете-
ран батальйону “Січ” Ірина Цвіла, 
заступник командира 72-ї брига-
ди ім. Чорних запорожців (2014 – 
2017) Олександр Сазанський, ке-
рівник штабу НВР “Правий сектор” 
у Черкаській області друг “Вагнер”, 
командир 21-ї РС ДУК “Правий сек-
тор” друг “Джек”, голова Черкась-
кої ОО партії “Правий сектор” Юрій 
Гронський, народний депутат Укра-
їни від ВО “Свобода” Олександр 
Марченко, голова Кіровоградської 
обласної ВО “Свобода” Андрій Мі-
щенко, поет Олександр Солодар, 
члени Історичного клубу “Холод-
ний Яр” Олександр Вівчарик, Ми-
кола Оцун, Максим Селюзкін, Ігор 
Гаврищишин, Оксана Герасим’юк, 
Люба Криворот, Віктор Фастовець, 
Владислав Загородній та багато-ба-
гато інших пречудових людей. 

Дякуємо Марії Середі із с. Мис-
айлівки Богуславського району за 
квіти, які ми поклали до могил на-
ших героїв. Щира подяка за майже 
тисячу світлин нашого свята Григо-
рію Юрику, а також Олександрові 
Вакуленку, Сергієві Тринитриченку 
і тисячам інших добровільних фо-
токореспондентів нашого свята.

Висловлюємо подяку бійцям 
Управління розвідки та контрроз-
відки ДУК “Правий сектор” під 
керівництвом друга “Лиса” та ко-
закам зі Служби безпеки ДУК “Пра-
вий сектор” за здійснення низки 
заходів із забезпечення проведення 
урочистостей у Холодному Яру.

“Найбільшим відкриттям цього-
річних вшанувань у Холодному Яру 

для мене стала народна козацька 
пісня “Добрий вечір тобі, зелена 
діброво” у виконанні Михайла Ко-
валя, – зізнався керівник сцени Все-
українського фестивалю “Холодний 
Яр-2018” Сергій Василюк. – Я досі 
нею марю! Вдруге в Холодному Яру 
виступив Олексій Бик, і це було вже 
традиційно проникливо, зворушли-
во і просто чудово! Олекса – голов-
не відкриття для мене за останні 
рік-два! Дуже добре виступили на 
фестивалі вояцької пісні хлопці з 
Кропивницького – гурт “Проти те-
чії”. Я щиро радію їхньому стрімко-
му прогресу та хітовим – і водночас 
цілком нашим за змістом – пісням! 
Молодці! Найприємніші враження 
від знайомства з родиною Сабіїв – 
певен, у юної Оріяни, яка виконала 
на фестивалі славнозвісний “Меч 
Арея”, є велике майбутнє і як скри-
пальки, і як вокалістки. Неймовір-
но чарівний тембр відвідав Холод-
ний Яр з берегів Сяну – Наталія Кіх 
із Перемишля нас усіх зачарувала. 
Дуже радію, що в нас зростає таке 
чудове покоління. Не можу не зга-
дати про приголомшливо ефек-
тний виступ військово-патріотич-
ного клубу “Сокіл” з Павлограда. 
Радий, що серед нас є такі режи-
сери-постановники справжнього 
мілітарного шоу”.

Підвела риску Леся Островська, 
співорганізатор вшанувань, козач-
ка Історичного клубу “Холодний 
Яр”, господиня “Дикого хутора”. 
Вона написала у ФБ: “Друзі, дякую 
всім за допомогу. Велике щастя 
працювати разом з вами задля та-
кої величної справи. Завдяки вам 
вогонь Холодного Яру рознісся по 
всій Україні. Слава і звитяга холод-
ноярців буде надихати нас на що-
денну боротьбу з ворогом.

І так хочеться, щоб ви мені ска-
зали словами Юрія Горліса-Гор-
ського: “Ми ще повернемось!”

День третій
30 квітня делегація у складі Ро-

мана Коваля, Євгена Букета та чле-
нів його родини, Юрія Сиротюка із 
сином, родини Кіхів із Перемишля, 
козака Олексія з м. Дніпра, членів 
Історичного клубу Холодний Яр” 
Оксани Герасим’юк, Тараса Силен-
ка та Ігоря Гаврищишина (одного 
зі спонсорів вшанувань) поклала 
квіти до могили повстанського 
отамана Чорного Ворона (Миколи 
Скляра) на околиці с. Розумівки 
Олександрівського району на Кі-
ровоградщині, до монумента заги-
блим у с. Соснівці того ж району, до 
пам’ятника Пилипові Хмарі в його 
рідному селі Цвітній та на могилу 
сина і дружини отамана Миколи 
Кібця¬Бондаренка на цвинтарі 
вже зниклого з карти України села 
Чорноліски Знам’янського району 
Кіровоградської області. 

“Незабутньою була зустріч у 
Цвітній з хранителями пам’яті про 
отамана Хмару – дідом Карбалою 
(Олександром Ромащенком) і дво-
юрідним племінником Пилипа 
Хмари Юрієм Хмарою, – написав у 
звіті до газети “Культура і життя” 
Євген Букет. – Вони переповіли ці-
каву історію, яка вже увійшла до 
книг Романа Коваля: “У серпні 1921 
року з ініціативи Хмари у Цвіт-
ній відбулося публічне освячення 
зброї. Місцевий священик Федір 
Іванча відслужив молебень і благо-
словив гайдамаків на боротьбу за 
звільнення України від чужоземної 
окупації, нагадавши їм добу Богда-
на Хмельницького. Ефект від цьо-
го публічного заходу був значний: 
загін вельми зріс за рахунок ново-
бранців, а авторитет Пилипа Хмари 
в очах селян піднявся ще більше”. 
Москалі не забули це панотцю Фе-
дору і 1937-го репресували його…

Побували того дня також біля 
могили одного з керівників пов-
стання 1750 року Марка Мамая в 
с. Цибулевому і набрали води з гай-
дамацької криниці. У вересні 1750 
року московське військо генерала 
Лєонтьєва захопило Марка Мамая 
після тривалого переслідування. 
Він був повішений і четвертований 
у яру, який нині зветься Мамаєвим, 
а його голову з шапкою вистави-
ли для остраху іншим. Але місце-
вий житель Андрій Харченко зняв 
з цієї голови шапку, надів на себе, 
назвався Мамаєм і продовжив бо-
ротьбу. Остання згадка про нього в 
документах датується 1758 роком”.

Завершилися цьогорічні вша-
нування поминальним обідом у 
садибі-музеї “Гайдамацька Січ”, яку 
заснував у Цибулевому поет і краєз-
навець Володимир Вознюк.

“Не уявляю, – написав у ФБ Ві-
талій Пилипенко, – скільки сил по-
трібно, щоб пронести всі ці урочи-
стості через себе з початку до кінця! 
Сил вам і ще 100 років проводити 
нас крізь холодноярські спогади і 
шанування героїв!”

“Без Романа Миколайовича Ко-
валя, – додав Юрій Кушніренко, – 
Холодний Яр – це просто пам’ятка 
природи!”

“Все пройшло чудово, – таку 
думку висловив Павло Добротвор-
ський з Юнацького корпусу. – Ве-
личезна вдячність за підтримку і 
сприяння в організації!”

“Це просто неймовірно, така 
енергетика, що аж мурашки по 
тілу!!!” – аж вигукнула Ліля Смір-
нова.

“Не знаю, чи дякував вам сіль-
ський голова, – написав Сергій Зін-
ченко з Мельників, – але від себе 
особисто і свідомих мельничан дя-
кую за те, що моє рідне село знову, 
хоч і на невеликий час, опинилося в 
центрі уваги”. 

Усе це стало можливим завдяки 
допомозі добрих людей. Щиро дя-
куємо за пожертви на вшанування 
героїв Холодного Яру членам Істо-
ричного клубу “Холодний Яр” Лесі 
Островській (Холодний Яр, 25000 
грн.), Юрію Левченку (20000 грн.), 
Ігореві Гаврищишину (13000 грн.), 
Олегові Ситюку (10000 грн.), Івано-
ві Омелянюку (8000 грн.), Макси-
мові Селюзкіну (1000 грн.), Олек-
сандрові Ромащенку (дід Карбала із 
с. Цвітної, 500 грн.), Тетяні Лакизі 
та Володимирові Стецюку (по 200 
грн.), Дмитрові Свідіну (150 грн.), 
Вікторові Кобзарю (100 грн.) та 
Валерію Мартишку, що нагодував 
кілька сотень козаків, членів оргко-
мітету учасників фестивалю та при-
віз велику групу дітей із Борисполя.

Щира подяка нашим друзям і 
прихильникам – Ігореві Хаперсько-
му (5000 грн.), Координаційній раді 
політичних партій і громадських ор-
ганізацій демократичного спряму-
вання м. Калуша Івано-Франківської 
обл. (3000 грн.), родині Кіхів із Пе-
ремишля (100 дол.), Юрієві Романчі 
(від громади с. Мельники Чигирин-
ського району), Тамарі Литвинен-
ковій та доброчинцю з Борисполя 
(всі по 1000 грн.), Тетяні Носовій і 
Валентині Лук’яновій (по 500 грн.), 
К. Хмарському (400 грн.), Вадимові 
Калашнику (300 грн.), Надії Зубенко 
(с. Мельники), Миколі Кокоту і Во-
лодимирові Приступі (по 200 грн.), 
Петрові Тєстову  і доброчинцю з Ки-
єва (199 грн.), доброчинцю з м. Ям-
поля (194 грн.), доброчинцю (149,25 
грн.), Андрієві Нещерету (148 грн.), 
Андрієві Ковшеру, Юрієві Соколен-
ку, Максимові Чуприні та Віталію 
Корніяці (по 100 грн.), Орестові Га-
ранжі (99,50 грн.), Надії Садовській 
(99,50 грн.), доброчинцям із Білої 
Церкви  (97,51 грн. і 88 грн.) та Ірині 
Мельник (50 грн.).

Щира подяка благодійникам від 
Історичного клубу “Холодний Яр”, 
ВО “Свобода”, “Національного кор-
пусу”, партії “Правий сектор” і “ВО 
“Батьківщина”, які пожертвували 
по 1000 дол. на вшанування, та ви-
рішили низку оргпитань, а також 
Василеві Полтавцю за можливість 
орггрупі переночувати в готелі за-
повідника “Чигирин”. Завдяки цим 
пожертвам і відбулося свято героїв 
Холодного Яру.

“Україна розквітне та відродить-
ся, – сказала Ганна Счасна з м. Дні-
пра, – якщо кожен із тих, хто цього 
року відвідав холодноярські містич-
ні землі, понесе у своєму серці Віру 
та Дію задля перемоги нашої краї-
ни!” 

“Дякуємо безмежно! Все було 
неперевершено!!! А головне, діти 
третій день гуглять: хто такий 
Чучупака, Голий, Компанієць, ха-
рактерники (бо ж бачили їх на 
власні очі!)”, – засвідчила найго-
ловнішу нашу удачу Наталка Стор-
чак зі Шполянщини.

До зустрічі в Холодному Яру у 
квітні 2019 року!

Організатори вшанувань – Іс-
торичний клуб “Холодний Яр”, 
ВО “Свобода”, “Національний 
корпус”, “Правий сектор”, ВО 
“Батьківщина”, Національний за-
повідник “Чигирин”, Музейно-ет-
нографічний комплекс “Дикий 
хутір” та Рух захисту української 
мови.

Історичний клуб “Холодний Яр” 

На світлинах Григорія Юрика:
1 стор. Роман Коваль і В’ячеслав 

Купрієнко, Василь Лютий, Михай-
ло Коваль, Тарас Силенко і Сергій 
Василюк, Юрій Сиротюк та родина 
Кіхів із Перемишля. 

2 стор. Учасники Холоднояр-
ського турніру національних бо-
йових мистецтв ім. Максима За-
лізняка, Андрій Іллєнко та Юрко 
Сиротюк, ветеран УПА Теодор Дя-
чун, козацьке море в Мельниках, 
Микола Кравченко-“Крук” зачитує 
Молитву українського націоналіс-
та, панотець Василь Циріль освячує 
зброю і прапори.

3 стор. Командир 1-ї штурмової 
роти ДУК “Правий сектор” Дмитро 
Коцюбайло-“Да Вінчі”, герой боїв 
за Дебальцеве Роман Жованик, ко-
мандир Легіону Свободи Олег Ку-
цин, на місці бою Василя Чучупака, 
кобзар Микола Литвин, Олег Коро-
таш і Тарас Силенко. 28 – 29 квітня 
2018 р., Холодний Яр.

“Незборима нація” – газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України
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“Отаман Орлик” Романа Коваля – 80 грн.
“Сто історій Визвольної війни” Романа Коваля – 97 грн.
“Похід Болбочана на Крим” Бориса Монкевича – 85 грн. 
“Крізь павутиння змосковщення” Романа Коваля – 90 грн.
“Шевченкіана Михайла Гаврилка” Романа Коваля – 100 грн.
“100 облич Самостійної України” Романа Коваля – 85 грн. 
“Історія України-Русі” Миколи Аркаса (2-ге, краківське, видання) – 95 грн.
“Михайло Гаврилко: і стеком, і шаблею” Романа Коваля – 440 грн. 
“Тиха війна Рената Польового” Романа Коваля – 250 грн.
Аудіодиск “Солодко-гіркий романс” Люцини Хворост – 120 грн.
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Її редактор Роман Коваль –  
дослідник Визвольної боротьби 
українців за свою державу у 1-й по-
ловині ХХ століття. Ця газета – про 
долі Українських січових стрільців, 
вояків Галицької армії, Армії УНР, 
повстанських отаманів та їхніх ко-
заків, Карпатську Січ, ОУН, УПА, 
вояків АТО, а також про кобзарів, 
письменників, нові книжки про  Ви-
звольну боротьбу, які видає  Історич-
ний клуб “Холодний Яр”. 

Ціна передплати на рік – 
49,88 грн.

Наш індекс – 33545

Книжки можна придбати че-
рез “Нову пошту”, попередньо пе-
реказавши кошти на картку Рома-
на Коваля у ПриватБанку: 

5168 7556 2267 7496. 
Переславши гроші, зателефо-

нуйте до редакції. 
Повідомлення можна зробити 

й електронним листом на адресу 
редакції. 

Окрім вартості книжки, замов-
ник оплачує й доставку. 

Тел. (044) 242-47-38, 067-726-30-36. 
“Яків Орел-Гальчевський: бо-

ротьба і філософія боротьби” Ро-
мана Коваля – 40 грн.

“Український календар Визволь-
ної боротьби” Романа Коваля – 55 грн.

“Історія Холодноярської органі-
зації” Романа Коваля – 30 грн.

“Отаман Зелений” Романа Ко-
валя – 70 грн.

“Прочитайте тую славу” Ольги 
Страшенко – 45 грн.

“Подєбрадський полк” Армії 
УНР Романа Коваля, Віктора Мо-
ренця та Юрія Юзича (т. 2) – 100 
грн.

“Отаман Орлик” Романа Коваля – 
55 грн. 

“Сто історій Визвольної війни” 
Романа Коваля – 70 грн. 

“Похід Болбочана на Крим” Бо-
риса Монкевича – 60 грн.

“Крізь павутиння змосков-
щення” Романа Коваля – 60 грн.

“Шевченкіана Михайла Гаврил-
ка” Романа Коваля – 80 грн.

“100 облич Самостійної Украї-
ни” Романа Коваля – 60 грн.

“Солодко-гіркий романс”, ау-
діодиск Люцини Хворост, 100 грн.

“Історія України-Русі” Мико-
ли Аркаса – 70  грн. 

“Михайло Гаврилко: і стеком, і 
шаблею” Романа Коваля – 400 грн. 

“Тиха війна Рената Польово-
го” Романа Коваля – 200 грн. 

ЧЕРЕЗ “НОВУ ПОШТУ” МОЖНА ПРИДБАТИ 

1 травня 1653 р. Тиміш ХМЕЛЬ-
НИЦЬКИЙ здобув перемогу під Яс-
сами.

3 травня 1873 р. народився 
Павло СКОРОПАДСЬКИЙ, Гетьман 
України.

4 (15) травня 1733 р. на Кам’ян-
ській Січі (тепер с. Республіканець 
Херсонської обл.) помер запороз-
ький кошовий отаман Кость ГОРДІ-
ЄНКО.

4 травня 1973 р. помер Василь 
ГАВРИЛЕЦЬ, сотник 3-ї Залізної ди-
візії Армії УНР, інженер-лісівник, 
учитель.

5 травня 1898 р. народився Геор-
гій ТКАЧЕНКО, останній старосвіт-
ський кобзар, який передав тради-
цію молодому поколінню.

6 травня 1898 р. на хут. Левчен-
ків, тепер Драбівського р-ну Чер-
каської обл., народився Микола 
КИРИЧОК (КІРІЧОК), юнак 2-ї Укра-
їнської юнацької школи в Києві, “в 
складі якої виступив збройно проти 
московського навалу”, учасник при-
душення т. зв. Січневого (більшо-
вицького) повстання 1918 р., поруч-
ник Армії УНР, інженер-гідротехнік.

9 травня 1933 р. росіяни роз-
стріляли українських підпільників 
Сергія КЛЕПАЧА, Андрія ЧЕРЕП’Я-
НОГО, Феодосія ЧЕРЕП’ЯНОГО та 
Павла ВЕЛИКОГО.

10 травня 1928 р. в ЧСР помер 
Петро ДАХНЕВСЬКИЙ (із м. Валки, 
тепер Харківської обл.), сотник 6-ї 
гарматної бригади 6-ї Січової дивізії 
Армії УНР.

12 травня 1883 р. народився 
Жигмунд ОЛЕКСИН, чотар УСС, 
сотник УГА. У 1920-х зазнав пере-
слідувань поляків, був ув’язнений. 
Вийшовши на волю, працював учи-
телем. Уповноважений дивізії “Гали-
чина” на Рава-Руський повіт, голова 
табору Ді-Пі та управитель школи в 
Ляндгуті (Німеччина, 1944 – 1951), 
голова станиці Братства УСС у м. 
Клівленді. Людина особливих чес-
нот. Зразковий громадянин. Вва-
жав необхідним прищепити молоді 
сентимент до української збройної 
традиції. 

12 травня 1898 р. у с. Малий Яни-
соль (тепер с. Мирне Бойківського 

р-ну Донецької обл.), народився 
Микола ГАЙДАК, козак Катеринос-
лавського повстанського коша, хо-
рунжий 2-ї Волинської дивізії Армії 
УНР, інженер, доктор біології, ака-
демік УВАН, професор ентомологіч-
ного відділу Міннесотського універ-
ситету, автор спогаду “Переправа 
повстанців через Дніпро біля села 
Вовніги” – про бої повстанців Кате-
ринославського коша з червоними 
і переправу через Дніпро у вересні 
1920 р. з правого на лівий берег, спі-
вавтор підручника “Американське 
промислове пасічництво: Курс лек-
цій” (Подєбради, 1937), автор понад 
150 наукових і популярних праць із 
біології та бджільництва. Жертво-
давець на пам’ятник Тарасові Шев-
ченку та Бібліотеку ім. Симона Пет-
люри в Парижі та інші громадські й 
культурні заходи. 

13 травня 1638 р. гетьман Яків 
ОСТРЯНИЦЯ (ОСТРЯНИН) розгро-
мив поляків під Голтвою.

16 травня 1648 р. Богдан ХМЕЛЬ-
НИЦЬКИЙ спільно з татарами роз-
громив військо Речі Посполитої під 
Жовтими Водами.

22 травня 1968 р. народився 
Олексій РУФІМСЬКИЙ-“СТАРИЙ”, 
боєць ДУК “Правий сектор”. Заги-
нув у бою. 

23 травня 1933 р. помер Сергій 
ДЯДЮША, заступник начальника 
Генерального штабу Збройних сил 
Української Держави, генерал-по-
ручник Армії УНР, педагог.

23 травня 1938 р. московський 
агент убив Євгена КОНОВАЛЬЦЯ, 
командира корпусу Січових стріль-
ців Армії УНР, начального коман-
данта УВО, голову Проводу україн-
ських націоналістів.

24 травня 1903 р. народився 
Лука ІВАСЬКІВ, стрілець УГА, інже-
нер.

29 травня 1768 р. почалася Ко-
ліївщина – повстання гайдамаків 
під проводом Максима ЗАЛІЗНЯКА 
проти польських окупантів.

29 травня 1888 р. народився Ми-
кита ГНАТЧЕНКО, сотник Армії УНР, 
автор спогаду “Січові стрільці як ак-
тивна група в Армії УНР у 1919 р.”, 
лицар Хреста Симона Петлюри. 

29 травня 1893 р. прийшов у світ 
Іван ЛАЗОР, командир 2-го Самбір-
ського куреня 11-ї бригади УГА та 
батареї полку Чорних запорожців, 
сотник Армії УНР, адвокат, учитель 
Дрогобицької української гімназії, 
кооператор. 4 вересня 1920 р. дістав 
подяку від командувача Армії УНР 
Михайла Омеляновича-Павленка за 
успішний бій 28 серпня, коли він під 
ворожим вогнем з відкритої позиції 
нищив ворога. “Справді, мав полк 
доброго командира батареї, – напи-
сав у наказі по Армії головнокоман-
дувач, – дивитись на його стріляни-
ну було естетичним задоволенням”. 

29 травня 1968 р. народився 
Юрій ФЕДЧУК-“ЮЗ”, боєць ДУК 
“Правий сектор”. 

29 травня 1968 р. помер Олек-
сандр ШАНДРУК-ШАНДРУКЕВИЧ, 
командир кулеметної сотні 2-го За-
порозького полку Армії УНР, хорун-
жий дивізії “Галичина”, начальник 
постачання УНА.

30 травня 1893 р. народився 
Павло СУМАРОКІВ, підполковник 
Армії УНР, командир 6-ї сотні 2-го 
куреня 30-го полку дивізії “Гали-
чина”, учасник Першого зимового 
походу у складі полку Чорних за-
порожців, лицар Залізного хреста. 
Учасник Другого зимового походу 
у складі 4-го Київського збірного 
полку 4-ї Київської дивізії Поділь-
ської групи УПА Юрка Тютюнни-
ка. Неодноразово поранений і кон-
тужений. Співак хору Олександра 
Кошиця та хору сотника Дмитра 
Котка. Учасник бою під Бродами. 
Автор спогадів.

30 травня 1978 р. помер Микола 
ЗАЙЦІВ (ЗАЙЦЕВ), командир сотні 
1-го Лубенського кінного полку іме-
ні Максима Залізняка Окремої кін-
ної дивізії, лектор і доцент УГА в По-
дєбрадах, професор УТГІ, завідувач 
кафедри хімічних технологій УТГІ, 
дійсний член НТШ та УВАН, доктор 
технічних наук, член Нью-Йорк-
ської академії наук, автор 50 на-
укових публікацій англійською, 
чеською, німецькою та українською 
мовами. Мав 17 патентів з хімічної 
технології.

Козакам слава!

Свято з нагоди 100-ліття звіль-
нення Харкова від більшовиків від-
булося 13 квітня в Харківському 
обласному організаційно-методич-
ному центрі культури і мистецтва. 
Про цю світлу подію розповів Роман 
Коваль. 

“Побідно вступaло укрaїнське 
військо в Хaрків... – згадував сотник 
Монкевич. – Після жaхливих чaсів 
пaнувaння більшовиків у місті нaсе-
лення з рaдістю вітaло своїх визво-
лителів… Від Зaпорозького корпусу 
виступив нa параді 2-й Зaпорозький 
полк у повному склaді. Пaрaдa укрa-
їнської чaстини зробилa велике 
врaжіння в нaселення містa й спри-
чинилaся до вступу в ряди укрaїн-
ського військa бaгaтьох стaршин 
і козaків… Люди нa влaсні очі по-
бaчили регулярне, дисципліновaне 
військо, побaчили ту реaльну силу, 
з якою повинні були числитися і во-
роги, і друзі нaші”.

13 квітня в Харкові лунало бага-
то прекрасних пісень у виконанні 
чудових співаків. Лідер гурту “Тінь 
Сонця” Сергій Василюк проспівав 
пісні  “Засвіт встали козаченьки”, 
“Вільним небокраєм”, “Козаки”, 
“Марш за Україну”, “Чорна рілля 
ізорана”, “Меч Арея”, “Народна вій-
на”, “Пісня про отамана Зеленого”. 
Люцина Хворост виконала “Пов-
станське танго” і “Солодко-гіркий 
романс”, а бандурист Назар Божин-
ський – пісню “На втечу большеви-
ків з України”.

“Петрові Болбочану не судило-
ся стати українським Наполеоном, 
хоча він мав не менший талант пол-
ководця, харизму, розум, його лю-
бив народ та обожнювали військові, 
він був шляхетним та скромним вод-
ночас, – сказала Марина Хаперська, 
представник Історичного клубу “Хо-
лодний Яр” на Харківщині. – Заги-

нув не на полі бою від рук ворога, 
а був засуджений на смерть ницою 
та підступною тогочасною україн-
ською владою, для якої соціалізм 
та домовленості з більшовиками 
були важливішими, ніж Україн-
ська держава”. Промовляв також 
краєзнавець, учасник АТО Валерій 
Романовський. Присутні щиро ві-
тали і вояка Андрія Чорного, який 
уже 4 роки воює на передовій. За-
вершилося свято гімном ОУН у ви-
конанні Сергія Василюка.

Організатор вшанування за-
порожців Петра Болбочана – Іс-
торичний клуб “Холодний Яр” (за 
сприяння Харківської ОДА, Ігоря 
Гаврищишина, Ігоря Хаперського, 
Харківської ОО ВО “Свобода” та 
підтримки Ігоря Ляшенка). Завдяки 
Сергієві Ляшенку було подарова-
но комплекти книжок Історичного 
клубу “Холодний Яр” письменниць-
кій та просвітянським організаціям 
Харкова, зокрема і книжку Бориса 
Монкевича “Похід Болбочана на 
Крим”.

“Здорово було, – написала у ФБ 
Люцина Хворост. – Атмосфера те-
пла, просто-таки родинна. Усюди, 
де пан Роман Коваль виступає, є 
відчуття щирого українського тепла 
і бадьорості. Нема отого холоду, офі-
ціозу протокольних заходів, які ор-
ганізовує влада. Після цієї  зустрічі 
міцно засіла в голові крутезна пісня 
Василя Лютого “Меч Арея”, яку ви-
конав Сергій Василюк. Голос Сергія 
Василюка – це сконцентрована чо-
ловіча енергія! Бачила сама, як бійці 
АТО посхоплювалися зі своїх місць і 
яким вогнем у них запалали очі”.

Слава полковникові Болбочану і 
його запорожцям!

Прес-служба Історичного клу-
бу “Холодний Яр”

Помер мій друг. Товаришували 
ми з 1976 р., коли стали студента-
ми Київського медичного інституту 
ім. Олександра Богомольця. У 1982 
р. ми закінчили інститут. До 1990 
р. Василь працював у Києві ліка-
рем Швидкої медичної допомоги, 
а в 1990 – 2003 рр. – лікарем невід-
кладної допомоги. З 2003 р. Василь 
Мілянчук – лікар медичного пункту 
міжнародного аеропорту “Бори-
спіль”. Помер на робочому місці 
внаслідок серцевого нападу. 

Мені завжди було з ним легко. 
Василь був щирий, доброзичливий, 
усміхнений, завжди спокійний  і 
врівноважений. Я ніколи в житті не 
зазнавав від нього прикрощів. Ми 
завжди з ним, з 1976 р., спілкувалися 
українською. Саме це нас і зблизило.

Він рятував життя інших, а своє 
не врятував. Як жаль! Вічна пам’ять!

Роман КОВАЛЬ

“Вимагаю об’єктивного роз-
слідування побиття українських 
бійців у сел. Олесько Буського ра-
йону, які закликали музикантів у 
закладі громадського харчування 
припинити співати російською 
мовою”. З відповідним депутат-
ським запитом 20 березня 2018 р. 

депутат Львівської обласної ради 
від фракції ВО “Свобода” Руслан 
Кошулинський звернувся до на-
чальника управління Національ-
ної поліції у Львівській області 
Валерія Середи, голови Львів-
ської ОДА Олега Синютки, голови 
Львівської облради Олександра 
Ганущина.

Свободівець нагадав, як нещо-
давно на Львівщині у смт Олеську 
Буського району відбувся черго-
вий ганебний інцидент побили 
учасників АТО за вимогу припини-
ти виконувати пісні російською у 
закладі громадського харчування: 
“Наголошу, що подібний інцидент 
в області відбувається не вперше”.

“Іде четвертий рік війни, на 
Сході гинуть найкращі представ-
ники нації. Особисто був у бою, 
в якому загинув Василь Сліпак, 
який уже не зможе заспівати укра-
їнською, а в кафе на Львівщині 
звучить російська попса…” зазна-
чив учасник московсько-україн-
ської війни Андрій Жованик.

Руслан Кошулинський вимагає 
від керівництва облради напрацю-
вати проект рішення щодо забо-
рони публічного аудіовізуального 
відтворення творів російською мо-
вою (мовою держави-агресора) в 
закладах громадського харчуван-
ня області, з подальшим винесен-
ням цього питання на розгляд сесії 
обласної ради; а від правоохорон-
них органів вимагає вжити всіх за-
ходів щодо повного об’єктивного 
та неупередженого розслідування 
цієї справи.

Прес-служба Львівської об-
ласної організації ВО “Свобода”

Історичний клуб “Холодний 
Яр” підтримує це звернення на 
захист майданівця, учасника 
лютневих боїв 2014 р. на вул. Ін-
ститутській, учасника багатьох 
боїв українсько-російської вій-
ни на Донбасі Андрія Жованика, 
члена Історичного клубу “Холод-
ний Яр”.

“Незборима нація” – газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України
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ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ МІЛЯНЧУК
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ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ 
ГАЗЕТИ “НЕЗБОРИМА НАЦІЯ”

Ігореві СМЕТАНСЬКОМУ (Калуш) – 200 грн.
Анатолію СМИЦЬКОМУ (Харківщина) – 100 грн.
Світлані МИРОНЧАК (Хмельниччина) – 50 грн.

Олександрові ЧЕРЕПАСІ (Ужгород) – 50 грн.


