


Всеукраїнська асоціація ВипускникіВ суВороВських 
ВійськоВих училищ, ВійськоВих ліцеїВ та ліцеїВ  
з посиленою ВійськоВо-фізичною підготоВкою

«кадетська спіВдруЖність»

Президент АсоціАції – 
соЛодКиЙ ромАн ВоЛодимироВич 

Обраний у відповідності до Статуту Асо-
ціації в квітні 2017 року.  

Член Ради Всеукраїнської асоціації  «Ка-
детська Співдружність» з 2009 року.

Засновник і президент ГО «Громадян-
ський Корпус». 

У 1990 р. закінчив Київське Суворовське 
військове училище, з 1990 по 1993 р. – на-
вчався у Київському вищому загальновій-
ськовому командному училищі ім. М. В. 
Фрунзе, у 1999 р. закінчив Київський тор-
гово-економічний університет, у 2005 р. – 
Національну Академію державного управ-

ління при Президентові України. Магістр 
державного управління. 

У 1996 р. закінчив курси менеджменту у 
м. Гронінген (Голландія).

З 2000 р. і по теперішній час – засно-
вник і керівник групи підприємств, що 
займаються різними бізнес-напрямками 
(торгівля, операції з нерухомістю, будів-
ництво та ін.). З 2003 по 2005 рр. – член 
Комітету Верховної Ради України з питань 
законодавчого забезпечення правоохо-
ронної діяльності,  з 2010 р. – член Ради 
підприємців при Кабінеті Міністрів Украї-
ни,  з 2011 р.  – член Ради Київської міської 
організації ветеранів.

Представник ЗС України в Генеральній 
асамблеї Міжнародного військового спорту 
(SISM).

Основні проекти: 
-  всеукраїнський проект «Нащадки пере-

можців»;
- забезпечення участі команди ЗС Украї-

ни в 2-х Кадетських іграх (Анкара). Команда 
посіла 2 місце серед 68 країн-учасниць;

- сприяння у проведенні Спартакіад серед 
військових ліцеїв та ліцеїв з ПВФП України;

- шефська допомога Київській міській 
організації ветеранів України та Радам вете-
ранів районів м. Києва;

- співробітництво з військовими ліцеями;
- створення інформаційних ресурсів: 

«Кадетський журнал» і бюлетень «Грома-
дянський Корпус»;

- започаткування щорічного конкурсу на 
кращу малу архітектурну форму м. Києва 
«Мала форма – гарний зміст»;

- об’єднання організацій малого та серед-
нього бізнесу в проекті «Бізнес за рефор-
ми»;

- благодійні проекти «Кіно – на радість ді-
тям» та «Театр – на радість дітям»;

- започаткування проекту широкої гро-
мадської підтримки Збройних Сил України 
«Армія нового типу»;

- збір коштів на допомогу Українській 
армії та допомога в тимчасовому облашту-
ванні біженців із зони АТО;

- керівник «Кадетського екіпажу»  з на-
дання гуманітарної допомоги жителям Лу-
ганської області;

- співзасновник щорічного конкурсу «За 
що я поважаю професію військового». 

Нагороджений: орден «За заслуги» 3 сту-
пеня,  Подяка Верховної Ради України «За 
видатний внесок у розвиток і реалізацію 
державної фінансової, податкової, митної 
політики та діяльності України», Знак по-
шани Подільського району м. Києва, По-
чесний знак Міністерства оборони України 
«За сприяння Збройним Силам України», 
Почесний знак МНС України, Почесний 
знак «За добросердя і жертовність» Між-
народної асоціації «Кадетське братство», 
медаль «За служіння Батьківщині з дитин-
ства» Міжнародної асоціації «Кадетське 
братство», медаль «70 років суворовським 
військовим училищам». 

Одружений, має 4 дітей. Старший на-
вчається в Сумському ліцеї з посиленою 
військово-фізичною підготовкою «Кадет-
ський корпус» імені І. Харитоненка. 

Асоціація «Кадетська співдружність»  –  недержавна, поза-
партійна, неполітична громадська організація, яка має за мету 
сприяння в становленні та розвитку в Україні системи середніх 
загальноосвітніх навчальних закладів з військово-професійною 
спрямованістю навчання та виховання, що здійснюють підготов-
ку до державної служби як військового, так і цивільного спряму-
вань з дитинства.

Асоціація об’єднує випускників   суворовських військових 
училищ, військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фі-
зичною підготовкою, офіцерів, вчителів цих навчальних закла-
дів та громадян України, які підтримують мету Асоціації.

Асоціація має свідоцтво про державну реєстрацію і зареєстро-
вана в Міністерстві юстиції України (15.03 2005р.) та представлена 
практично в усіх обласних центрах та великих містах України.

ПочесниЙ Президент АсоціАції – ЯцинА ВіКтор іВАноВич 

Полковник  у відставці, учасник бойових дій, заслужений працівник освіти України. 

Випускник Київського  СВУ 1968 року, Київського загальновійськового училища 1972 
року.  Командир розвідувального взводу, роти, НШ батальйону в/ч 07224. З 1978 року 
офіцер-вихователь, командир роти-старший викладач військових дисциплін, заступник, 
начальник навчальної частини Київського суворовського військового училища –  Київсько-
го військового ліцею.  Брав участь у розробці Концепції та Положення про військові ліцеї 
України, програми «Допризовної підготовки» та інших нормативних документів. Надавав 
методичну допомогу при створенні Львівського, Чернігівського, Луганського, Донецького 
та Криворізького військових ліцеїв.

З 2006 по 2013 роки – Президент Київської, а після реформування Всеукраїнської асоці-
ації випускників суворовських військових училищ, військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою «Кадетська співдружність». 

Автор книги «Київське суворовське (події та факти. 1943-1992), головний редактор «Ка-
детського журналу».
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5 ВійськоВо-морський 
ліцей у місті одеса – це 
Вже не мрія, а реалії 
сьогоднішнього дня

8 Форум ВійськоВих ліцеїВ
 На виконання Стратегії національно-
патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016-2020 роки в  січні 
2017 року в Київському військовому 
ліцеї імені Івана Богуна відбувся Пер-
ший Форум українських військових 
ліцеїв. 

9 ВійськоВо-патріотичне 
ВихоВання  (досвід робо-
ти   Волинського обласного  
ліцею  з посиленою військово-
фізичною підготовкою)

10 IV ФестиВаль ВійськоВо-
патріотичної пісні «пам’ять 
серця»

З 23 по 25 березня 2017 року на базі  
Київського військового ліцею  імені 
Івана Богуна відбувся  ІV Всеукраїнський 
відкритий фестиваль-конкурс військово-
патріотичної пісні «Пам’ять серця», 
присвячений Дню Пам’яті та Примирен-
ня, вшанування захисників Батьківщини 
різних поколінь.

12 VIII Всеукраїнська 
спартакіада 
У Сумах з 6 по 9 червня проходила 
VIII Всеукраїнська спартакіада серед 
військових (військово-морських) ліцеїв  
та ліцеїв з посиленою військово-
фізичною підготовкою. 

14 кадетскому единстВу 
быть и разВиВаться!!!
Друзья, братья, единомышленники, 
словом, – кадеты! Мы собрались 10 
июня в традиционно любимом месте 
суворовцев и лицеистов – киевском 
Гидропарке. Это была первая встреча 
в новом формате, который решили 
назвать «Кадетский клуб».

16 небайдужість
«Зробивши добро – забудь, отримав-
ши добро – пам’ятай», – саме такими 
словами можна охарактеризувати те, 
що робить Віктор Домніч.

18 зустріч ВетераніВ
За традицією, в останню неділю трав-
ня, на день Києва, відбулася зустріч 
ветеранів Київського суворовського 
військового училища – військового 
ліцею.

19 Встреча ВыпускникоВ

Тепло, душевно, незабываемо... 
Именно так 3 июня 2017 года прошла 
встреча выпускников 1972 и 1987 
годов, которая состоялась на тер-
ритории нашего родного Киевского 
суворовского военного училища – 
ныне Киевского военного лицея им. 
И. Богуна.

20 герої не Вмирають!

ЗМІСТ

2 шаноВні Випускники!

Від імені Всеукраїнської Асоціації  випускників су-
воровських військових училищ, військових  ліцеїв 
та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підго-
товкою «Кадетська співдружність» щиро вітаємо 
вас із закінченням первинної ланки військової 
освіти – військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою вій-
ськово-фізичною підготовкою.
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киїВ

Кажуть, дощ у дорогу – щаслива прикмета. Сьогодні небо над Печерськими пагорбами трішечки просльозилося, проводжаючи у велике доросле 
життя випускників найпрестижнішого учбового закладу країни – Київського військового ліцею імені Івана Богуна, правонаступника  традицій Київського 
суворовського військового училища.

26 травня 2017 року 269 випускників ліцею покидали стіни рідного закладу. 9 кращих випускників отримали заслужену золоту медаль.
Звертаючись до ліцеїстів, член Ради Асоціації «Кадетська співдружність», випускник 1975 року, перший заступник командуючого Національної гвардії 

України генерал-лейтенант Олександр Васильович Кривенко сказав:
«Я теж відношу себе до вашої сім’ї, бо стояв на цьому ж плацу 42 роки тому. Ви закінчили кращий військовий заклад України. За свою службу я багато 

вчився, але кращої системи навчання, ніж в ліцеї, я не бачив. Гордіться званням випускника Київського військового ліцею! Пишайтесь своїми товаришами, 
завжди приходьте їм на допомогу. Хай Господь оберігає вас на шляху служіння нашій Батьківщині! Вперед – до наступних вершин!».

Разом з начальником ліцею генерал-майором Ігорем Володимировичем Гордійчуком почесний гість вручив найкращим ліцеїстам медалі, грамоти та 
пам’ятні знаки. Дуже зворушливо, що наша дружня родина не пориває зв’язок поколінь, що кадети 70-х стоять в одному строю захисників Батьківщини 
з кадетами 21-го століття, що бойові генерали, як старші брати, передають естафету служіння юним хлопцям.

…А за кілька хвилин до урочистостей генерал-лейтенант Олександр Кривенко не втримався від того, щоб завітати у розташування рідної роти та по-
стояти біля місця свого кадетського ліжка, відвідати клас самопідготовки та навіть кімнату побуту, де у дитинстві він ретельно прасував брюки з червони-
ми лампасами. Здається, навіть стіни та славнозвісний «невмирущий» паркет випромінюють тут щось особливе, що загартовує волю й характер. Дійсно 
ліцей – це справжня кузня майбутніх генералів!

шаноВні Випускники!
Від імені Всеукраїнської Асоціації  випускників 
суворовських військових училищ, військових  
ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізич-
ною підготовкою «Кадетська співдружність» 
щиро вітаємо вас із закінченням первинної 
ланки військової освіти – військових ліцеїв, 
ліцеїв з посиленою військово-фізичною під-
готовкою.
Впевнені в тому, що знання, вміння та навички, 
отримані в ліцеях, вкажуть вам  вірний життєвий 

шлях, а  спогади про роки навчання нададуть 
сил і натхнення в найрадісніші та найскрутніші 
хвилини.
Ми віримо в вас та сподіваємося на вас. Впевнені, 
що ви підготовлені до прийняття масштабних та 
відповідальних рішень, та сподіваємося, що саме 
ви зможете сприяти втіленню  в життя багатовіко-
вих  прагнень  українського народу. 

шаноВні оФіцери,  
ВихоВателі та  Вчителі!
Висловлюємо вам щиру вдячність за неоцінимий 
внесок у виховання та  навчання майбутньої  еліти 
України,  готової до самовідданого служіння нашій 
державі та її народові. 
Ваші випускники реальними справами довели те, 
що вони гідні сини України.
Дякуємо за  вашу сумлінну працю та терпіння!

шаноВні батьки!
Глибокої поваги та слів вдячності заслуговує ваша  
довіра  до системи підготовки до служіння Бать-
ківщині з дитинства. Ви зробили правильний ви-
бір: саме тут, незважаючи на певні обмеження та 
труднощі, ваші діти отримали доровказ у доросле 
життя, зустріли справжніх наставників та друзів. 
Зичимо вам щастя, радості, здійснення мрій та за-
думів, миру та впевненості у майбутньому!
Запевняємо вас, що члени Асоціації «Кадетська 
співдружність» з розумінням поставляться до ва-
ших проблем,  підтримають та нададуть  можли-
ву  допомогу, адже ми з вами – єдина кадетська 
родина!
Завжди пам’ятаймо наше священне гасло: «Душу – 
Богові, життя – Батьківщині, честь – нікому!

Рада Всеукраїнської асоціації  
«Кадетська співдружність».
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луцьк 

3 червня на Київському майдані, біля пам’ятника Борцям за волю та не-
залежність України, відбулися урочисті заходи з нагоди  16-го випуску Волин-
ського  обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені 
Героїв Небесної Сотні.

 213 випускників ліцею  вперше зробили  важливий крок у доросле жит-
тя, обираючи майбутню професію – служити Батьківщині.

Урочистості розпочалися з внесення Державного прапора та прапору лі-
цею.  Ліцеїсти, батьки та гості вшанували пам’ять загиблих Героїв хвилиною 
мовчання та поклали квіти до  пам’ятника Борцям за волю та незалежність 
України, до пам’ятного монументу волинським Героям Небесної Сотні, до  Алеї 
почесних поховань та до могили першого  вчителя ліцею, заступника началь-
ника з навчально-виховної роботи Демчук Т. С.

Показові виступи з прийомів рукопашного бою демонстрували випус-
кники ліцею та ліцеїсти 10-х класів, переможці спортивних змагань всеукраїн-
ського та міжнародного рівнів.

Згідно з Положенням «Про Премію ім. Демчук Т. С.», відповідно до 
встановлених критеріїв, щороку у ліцеї визначається кращий учитель, взвод 
(курс),  молодший командир та ліцеїст-випускник і нагороджується Дипло-
мом, нагрудним знаком та грошовою премією.

Привітали ліцеїстів зі святом представники влади міста та області.
Кращим ліцеїстам за навчальні, спортивні та творчі досягнення з нагоди 

випуску вручили грамоти та похвальні листи.
Прощальним акордом заходу був запуск у небо  на по-

вітряних кульках символічного логотипу  «Випуск-2017» та 
виконання усіма випускниками пісні «Нам є що захищати».

чернігіВ 

24 червня 2017 року в Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізич-
ною підготовкою відбулися урочистості з нагоди чергового випуску ліцеїстів.
В заходах взяли участь: начальник 8-го Чернігівського навчального центру 
Державної спеціальної служби транспорту України полковник  Степан Гута,  
голова Піклувальної ради ліцею  генерал-лейтенант  Любомир Петрів.
Начальник ліцею Микола Шпак  вручив золоту медаль за високі досягнення 
у навчанні ліцеїсту Василю Теліману.  27 випускників отримали похвальні 
грамоти «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Керівни-
цтво ліцею  та почесні гості вручили випускникам атестати про повну загальну середню освіту.
У вітальному  слові начальник ліцею Микола Шпак привітав вихованців із випуском. Він відзначив, що 84 
відсотки випускників виявили бажання вступати до вищих військових навчальних закладів , решта – до    
цивільних навчальних закладів.
У своїх виступах полковник Степан Гута і генерал-лейтенант Любомир Петрів побажали вихованцям лі-
цею щасливої долі,  бути справжніми захисниками Вітчизни.
За добрим слов’янським звичаєм усім, хто вирушає в дорогу, стелять рушник, щоб шлях був чистим, 
гарним і квітучим. Матері розстелили цей рушник перед своїми дітьми. 
Відбулося урочисте прощання вихованців з прапором ліцею.
Свято завершилось проходженням урочистим маршем випускників ліцею.

харкіВ 

27 травня 2017 року на території Центрального Парку культури і 
відпочинку ім. М. Горького міста Харкова відбулось урочисте ши-
кування з нагоди закінчення 2016-2017 навчального року та свята 
«Останнього дзвоника» Державної гімназії-інтернату з посиленою 
військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус».
Крок у велике доросле життя зробили випускники, за плечима яких 
залишились  роки наполегливої праці, сумлінного навчання, ви-
снажливих тренувань – усього того, що робить з хлопчика чоловіка, 
готового захищати Батьківщину.
Випускники попрощалися з Прапором та передали його молодшій 
групі прапороносців.
Потім відбулось вручення нагрудних знаків випускникам Кадетсько-
го корпусу, а також концертна програма за участю кадетів, представ-
ників вищих військових навчальних закладів та творчих колективів 
Харківщини.
Від імені Всеукраїнської громадської організації «Асоціація «Кадетська 
співдружність» з вітальним словом до випускників звернувся випускник 
Київського суворовського військового училища 1982 року, ректор Хар-
ківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридич-
них наук, доцент, генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко. Він 
побажав майбутній еліті держави берегти честь захисника Батьківщини, 
бути вірними юнацькій дружбі та гідними високого звання кадета.

Цього року Кадетський корпус закінчують 95 юнаків. 
Більшість з них планує продовжити навчання у вищих навчальних 
закладах, де готують офіцерів для Збройних Сил України, інших си-
лових структур та офіцерів запасу. Після проходження урочистим 
маршем усього особового складу Кадетського корпусу, випускники 
отримали подарунок від Центрального Парку культури і відпочинку 
ім. М. Горького у вигляді повітряної подорожі на атракціоні «Огля-
дове колесо». Бажаємо нашим випускникам успішного складання 
зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до обраних вишів.
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кремінна 
27 травня 2017 року у Кремінній відбувся двадцятий випуск ліцеїстів Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії», який є першим випуском після передислокації навчального закладу з окупованого Луганська. Со-
рок п’ять випускників отримали атестат про загальну середню освіту. Зі святом, успішним закінченням ліцею та вступом у доросле життя випускників 
на новому плацу навчального закладу привітали заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Ольга Лішик, голова Кремінської рай-
держадміністрації Наталя Чєхута, голова районної ради Володимир Прокопенко, директор департаменту освіти і науки Луганської обласної державної 
адміністрації Юрій Стецюк, начальник відділу освіти Кремінської райдержадміністрації Анатолій Кременчуцький, керівник групи цивільно-військового 
співробітництва оперативно-тактичного угрупування «Луганськ» полковник Олександр Савєнко, учасники антитерористичної операції, представники 
громадськості Кремінського району та багаточисельні родичі випускників.

По-військовому чіткий ритуал отримання атестатів та прощання випускників з Прапором ліцею змінився номерами художньої самодіяльності, 
а закінчилась офіційна частина свята виконанням ліцейської пісні та проходженням ліцеїстів урочистим маршем під військову музику. Як символ 
прощання з дитинством до неба Кремінщини піднялись 45 жовтих та блакитних кульок. Після офіційних заходів відбувся дуже теплий випускний 
«капусник», якій підготували випускники для вчителів, офіцерів та своїх рідних.

кропиВницький 

1 червня ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Со-
кіл», що у Кропивницькому (колишній Кіровоград), урочисто вишику-
вався на святкову лінійку «Неповторне свято юності». Військовий ке-
рівник старший лейтенант О. П. Капчеля доповів директору закладу про 
готовність учасників до церемонії, і ведучі запросили на лінійку прощан-
ня з дитинством одинадцятикласників – готових до відльоту змужнілих 
красенів-соколів.

Цьогорічний випуск завершив черговий етап в історії школи – 
«п’ятирічку» впровадження в закладі кадетського виховання. У 2012 
році п’яти- та семикласники отримали право на кадетські погони, і тепер 
«соколята» – ліцеїсти І взводу і кадети ІІ взводу – йдуть у доросле життя.

За традицією в урочистий день учні засвідчили свою повагу до заги-
блих воїнів. Кращим випускникам – старшим ліцеїстам Єгору Доценку і 
Христині Кім – було надано право покласти квіти до меморіалу загиблим 
випускникам закладу В. О. Тигняну, О. В. Погорілому та І. М. Правосудь-
ку. Урочистим маршем під звуки військового оркестру покидали лінійку 

школярі. Військово-спортивний вишкіл продемонстрували 30 випускни-
ків, і кожен з них у майбутньому готовий захистити державу. Нехай щас-
тить їм у путі, і хай здійсняться їхні світлі мрії!
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кроки станоВлення

2014 рік. 
31.05. В строю випускників Київ-

ського військового ліцею виділявся 
серед решти один підрозділ, одягнений 
у військово-морську форму. Це під-
розділ вихованців Севастопольського 
військово-морського ліцею, який про-
водив свій 4 випуск. Незважаючи на 
свій юний вік, вони прийняли доленосне 
рішення – залишити окупований Крим 

та продовжити навчання у Київському 
військовому ліцеї. 

Рішення щодо подальшої долі самого 
ліцею ще не було прийнято. Планувалося 
відновити роботу  військово-морського 
ліцею з 2015 року. Але непрогнозо-
вані події  могли б відтермінувати ви-
рішення цього питання або й зовсім 
стати на заваді.  Гардемарини, які вже 
довели свою мужність та рішучість, за 
підтримки командуючого ВМС України 
контр-адмірала Гайдука С. А., начальни-

ВійськоВо-морський 
ліцей у місті одеса – 
це вже не мрія, а реалії 

сьогоднішнього дня
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ка військово-морського ліцею, керівни-
цтва асоціації «Кадетська співдружність»  
звернулися до Міністра оборони з про-
ханням зберегти унікальний навчальний 
заклад.

Міністр оборони України генерал-
полковник Коваль М. В. не зміг від-
мовити юним патріотам й відразу ж  
віддав розпорядження про підготовку 
відповідного наказу. Враховуючи по-
дальші події, це рішення було абсолют-
но правильним.

Окрилені гардемарини, сформували 
збірну команду військово-морського 
ліцею, яка повноцінно взяла  участь 
у  всеукраїнській Спартакіаді та гідно 
представила ліцей в усіх  видах змагань.

Згодом ліцеїсти ВМЛ, які у 2014 
році навчалися в  КВЛ, стали основою 
оновленого ВМЛ у Одесі.   Саме вони 
та викладачі під час своєї відпустки у 
липні-серпні готували ліцей до набору 
2014 року.

01.09. 
Військово-морський ліцей, пере-

ведений з окупованого Севастополя, 
продовжив  відлік своєї історії в Одесі. 
За стислий термін, завдяки підтримці 
Міністерства оборони, керівництва міста 
та області, волонтерів, була підготовлена 
необхідна навчально-матеріальна база, 
яка давала можливість організувати 
навчально-виховний процес. Кожен з 
ліцеїв  з посиленою військово-фізичною 
підготовкою сформував бібліотеки з 
навчальною та художньою літерату-
рою,  наочні прилади для забезпечення 
навчального процесу та направив їх до 
Одеси.  Не всі питання вирішилися від-
разу. Так, харчування ліцеїстів здійсню-
валося в їдальні на території Військово-
морського ліцею, а сама їжа готувалася 

на території Військової академії (м. Оде-
са) та привозилась до їдальні в термосах. 
Це були тимчасові труднощі. 

Головне  – ліцей, як окремий на-
вчально-виховний заклад, продовжив 

свою історію. 22 ліцеїсти, які розпочи-
нали навчання у Севастополі, виявили 
бажання продовжити навчання в Одесі 
і були переведені на 2-й курс. Ще 75 
осіб набрали з числа старшокласників 
Одеси, Криму, Донецька та Луганська. 

Ліцей розташувався на території 
військового містечка №1 на Фонтан-
ській дорозі, а в День знань його плац, 
прикрашений сигнальними прапорця-
ми, зайняли близько сотні ліцеїстів у 
білій парадній формі. 

На відкритті Військово-морського 
ліцею в Одесі були присутні командувач 
ВМС ЗС України контр-адмірал Сергій 
Гайдук, мер Одеси Геннадій Труханов, 
духовенство та інші почесні гості.

Для всіх гостей свята була прове-
дена ознайомча екскурсія. За 21 день 

в приміщеннях  був зроблений ремонт, 
підготовлені класи, спальні кімнати, 
приміщення для прийому їжі, заку-
плено меблі, упорядкована територія, 
облаштований спортивний майданчик, 

доВідка:
З метою забезпечення соціального захисту та здобуття державної підтримки 

у вихованні дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей військовослужбовців, 
учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків Чорнобильської ката-
строфи, а також з метою формування у молоді високої патріотичної свідомості, 
національної гідності, готовності до виконання громадського і конституційного 
обов’язку щодо захисту національних інтересів України відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України та наказу Міністра оборони України від 10.09.2008 
№448 «Про створення військово-морського ліцею у місті Севастополь» було 
створено Військово-морський ліцей у місті Севастополі.

1 вересня 2009 року заступник Глави Секретаріату Президента Петро 
Шатковський взяв участь в урочистому відкритті Військово-морського лі-
цею, також на церемонії були присутні Голова Севастопольської державної 
адміністрації Сергій Куніцин, заступник Міністра оборони України Володимир 
Діброва, командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал 
Ігор Тенюх, представники громади та батьки ліцеїстів.

З 1 вересня 2014 року продовжив свою історію у місті Одеса.
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відновлений контрольно-пропускний 
пункт.

Перший урок для десятикласників 
провів мер Одеси Геннадій Труханов. 
«Коли ви зрозумієте, що ваша сила в 
єдності, і що поставлене керівництвом 
завдання швидше і легше виконати ко-
мандою, тільки тоді вам все під силу. 
І саме з цього дня ви станете не тільки  
юнацькою, але військовою силою, – за-
значив він, звертаючись  до ліцеїстів. – 
Завжди пам’ятайте, що перемагають не 
силою, перемагають силою духу».

14. 10.  
Вже традиційно,  у свято Покрови 

Пресвятої Богородиці вихованці Військо-
во-морського ліцею принесли клятву 
ліцеїста. Слова клятви на Одещині пролу-
нали біля підніжжя пам’ятника Т.  Г. Шев-
ченка.  Саме в Одесі з цього року дове-
деться освоювати ази військово-морської 
служби всім молодим людям, які ви-
рішили пов’язати своє життя з морем і 
військовою службою. 

Церемонія розпочалася з покладання 
квітів до підніжжя пам’ятника. Вимовляю-
чи слова клятви, ліцеїсти поклялися гідно 
служити Батьківщині та українському 
народові, берегти і продовжувати традиції 
старших поколінь захисників морських ру-
бежів України і гордо нести високе звання 
військово-морського ліцеїста.

Командувач  ВМС ЗС України віце-ад-
міралом Сергій Гайдук та міський голова 
Геннадій Труханов спільно з керівництвом 
ліцею вручили ліцеїстам, які вже гідно 
проявили себе в навчанні та військовій 
дисципліні, погони віце-старшин 2 ка-
тегорії.

«Військово-морський ліцей у місті 
Одеса – це вже не мрія, це – реалії сьо-
годнішнього дня. І з цим я вас і вітаю», – 
привітав ліцеїстів Сергій Гайдук.

черВень 2017.  
У Військово-морському ліцеї про-

ведено свято «останнього дзвінка» і уро-
чисту церемонію випуску.  74 вихованцям 
вручені атестати про повну середню осві-
ту та нагрудні знаки ліцеїстів.

Напутнє слово від командувача Вій-
ськово-морських Сил Збройних Сил 
України Ігоря Воронченка, начальника 
ліцею Віктора Шмигановського, мами лі-
цеїста Олександра Калініна та духівників 
о. Олександра та о. Василя. Хвилюючий 
момент прощання з бойовим прапором 
ліцею і останній вальс з вчителями. За-
вдяки сім’ї Сиваків до ліцею для отриман-
ня атестату зрілості прибув ліцеїст Василь 
Канюка (який проходить реабілітацію 
після нещасного випадку). Майже усі 
випускники вирішили продовжувати 
військову освіту. В середині червня вони 
дізнаються результати іспитів і зможуть 

подати документи у вищі військові за-
клади , щоб вийти звідти справжніми 
морськими офіцерами.

Вже традиційно ліцеїстам вручили 
обереги – цього разу вишиті сорочки. 
Різнокольорові кульки, подаровані бать-
ками, високо злетіли в небо… Нехай здій-
снюються ваші мрії, дорогі наші випус-
кники, і приходьте в гості – для вас двері 
Військово-морського ліцею залишаються 
відчиненими завжди!

благодійність
У зв’язку з передислокацією Вій-

ськово-морського ліцею з тимчасово 
окупованої території м. Севастополь 
до міста Одеса у ліцеї виникла низка 
проблем щодо відновлення функціону-
вання. Потребує відновлення навчаль-
но-матеріальна база, необхідне попо-
внення фонду бібліотеки, покращення 
побутових умов ліцеїстів (капітальний 
ремонт обіднього залу, косметичний 
ремонт класів та спальних приміщень), 
забезпечення меблями.

Хто не байдужий до майбутнього лі-
цеїстів та ліцею в цілому, може зробити 
благодійний внесок через Приватбанк:

Найменування: БО «Фонд відро-
дження українського флоту»

р/р: 26005054309277
МФО: 328704
ОКПО: 37636604
Обов’язкова позначка: 
для Військово-морського ліцею

Адреса: 65062, м. Одеса, Фонтан-
ська дорога, 14, Військово-морський 
ліцей.

http://vml.org.ua

Пишайся ними, Україно мила!
Це наша гордість, це – твої сини!
Щоб їм завжди в житті усім щастило,
І щоб вони не бачили війни!!!

http://vml.org.ua
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Форум військових ліцеїв
 На виконання Стратегії національно-патріотичного вихо-

вання дітей та молоді на 2016-2020 роки в  січні 2017 року в 
Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна відбувся Пер-
ший Форум українських військових ліцеїв. Участь у відкритті за-
ходу взяли Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, заступник 
глави Адміністрації Президента України Ростислав Павленко, 
міністр молоді та спорту Ігор Жданов,  Директор Департаменту 
військової освіти, науки та гуманітарної політики Міністерства 
Оборони України генерал-майор Микола Садовський,  а також 
представники 24 українських військових ліцеїв, ліцеїв з посиле-
ною військово-фізичною підготовкою та кадетських корпусів, 
волонтери, громадські активісти. 

У своєму виступі Віце-прем’єр-міністр повідомив, що запо-
чаткування Форуму військових ліцеїв є надзвичайно важливою 
справою, і  його проведення має стати традиційним заходом.  
В’ячеслав Кириленко зазначив, що з давніх-давен найбільше 
шанувалися ті люди, які захищали українську землю, і наголосив,  
що  завдяки  сьогоднішнім Героям та тисячам бійців АТО  ми 
можемо із впевненістю дивитися у майбутнє.

«Зараз  всі українці з величезною пошаною та вдячністю  
ставляться  до людей у погонах. І хоча повернення окупова-

них територій Донбасу і Криму, збереження територіальної 
цілісності – це справа всього народу, але головна надія на тих, 
хто любить свою країну і зі зброєю в руках готовий її захища-
ти», –  сказав В’ячеслав Кириленко.

Віце-прем’єр-міністр також зазначив, що головну роль у 
вихованні сильних та відданих захисників, справжніх патріотів 
своєї країни відіграють військові ліцеї та коледжі, і тому держава 
має приділяти особливу увагу таким навчальним закладам.

На  Форумі  розглядалися питання національно-
патріотичного виховання, формування патріотичної свідомості 
молоді, участі ліцеїстів у всеукраїнських і регіональних виховних 
заходах, а також відбулася презентація науково-популярного 
видання «Історія українського війська».

Також  піднімалися питання формування національно-
патріотичної свідомості молоді в процесі здобуття військової 
освіти, організації діяльності військових навчальних закладів 
та навчальних закладів з посиленою військово-фізичною 
підготовкою, формування духовних цінностей молодого гро-
мадянина – майбутнього захисника України.

По завершенню роботи була прийнята резолюція-звернення 
учасників Форуму.
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Закінчення (початок – у №19)

Набуті під час циклу різноманіт-
них занять, заходів  знання та навички 
сприяють підвищенню рівня готовнос-
ті ліцеїстів до виконання конституцій-
ного громадянського обов’язку щодо 
захисту Вітчизни. Тому ліцеїсти стали 
активними учасниками міжнародного 
проекту «До нових можливостей  через 
знання та досвід»  (стажування у Між-
народному таборі Каунаської школи 
початкової військової освіти (Литов-
ська республіка), який дає можливість 
старшокласникам познайомитися з 
діяльністю міжнародної організації 
НАТО, виокремити європейські цін-
ності Альянсу, відчути справжню вій-
ськову європейську атмосферу, разом 
з тим перевірити власні можливості, 
якості, необхідні майбутньому офіце-
ру, тобто переконатися в правильності 
обрання майбутнього фаху. Мета да-
ного проекту – надання інформації 
про військову стратегію та тактику 
НАТО, допрофесійна підготовка ви-
хованців військового ліцею, форму-
вання вмінь та навичок з військової 
підготовки ліцеїстів, набуття юнаками 
високих моральних та вольових якос-
тей, любові до військової служби, об-
мін молодіжним досвідом та співпра-
ця через спорт, здоровий спосіб життя 
та активні спільні заняття.   

Ефективність військово-патріо-
тичного виховання залежить не тільки 
від використання різноманітних тех-
нологій чи певної кількості проведе-
них заходів, а й від творчої діяльності 
офіцера-вихователя, учителя, батьків 
у поєднанні з ініціативою, творчістю 
та активністю ліцеїстів. Тільки спільна 
робота офіцерів, педагогів, батьків та 
громадськості якнайкраще сприяє ре-
алізації  мети військово-патріотичного 
виховання в ліцеї – виховати грома-
дянина-патріота, творця Української 
держави з притаманними йому націо-
нальною свідомістю й самосвідомістю,  
який має почуття національної гіднос-
ті, готовий до захисту Батьківщини 
і самопожертви для блага народу, 
вміє відстоювати авторитет держави, 
протидіяти антиукраїнській ідеології,  
активно проявляє громадську актив-
ність в утвердженні української ідеї 
та державної незалежності України, 
вміє реалізувати ідеї патріотизму, гли-
боко поважає історію, культуру; з по-
вагою ставиться до громадян інших 
національностей, які живуть в Укра-
їні і визнають Українську державу, її 
ідеологію, українську мову, не мають 
антидержавних настроїв, має високі 
національно-культурні якості і може 
працювати на утвердження національ-
ної ідеї. Тому, навчаючись у військо-
вому ліцеї, молодь робить свідомий 

вибір майбутньої професії. Понад 50% 
випускників продовжують навчання у 
закладах Сектору безпеки та оборо-
ни України.  На обраному молодими 
людьми  життєвому шляху ліцей стає 
надійним стартовим майданчиком у 
майбутнє.  Але попереду на них чекає 
тернистий шлях, долання труднощів, 
фізичне і моральне зміцнення, осмис-
лення людської дружби та взаємної 
підтримки, і найголовніше – вміння 
приймати самостійні рішення та нести 
за них відповідальність.

Особливою гордістю навчального 
закладу є його випускники. За шіст-
надцять років існування Волинського 
обласного ліцею з посиленою вій-
ськово-фізичною підготовкою біль-
ше тисячі з них проходять військову 
службу у складі Збройних Сил Укра-
їни, Національної гвардії, Державної 
прикордонної служби, СБУ. Широ-
кий діапазон військових звань і по-
сад колишніх ліцеїстів: від лейтенан-
та – командира взводу – до вищого 
керівного складу силових відомств. 
І з кожним роком все більше юнаків 
і дівчат прагнуть навчатися у ліцеї – 
осередку, де закладається основа 
виховання мотивованої, фізично за-
гартованої та військово-професійно 
зорієнтованої молоді, обираючи де-
віз «Честь! Гідність! Відвага!» своїм 
життєвим кредо. 

ВійськоВо-патріотичне 
ВихоВання 
(доСвІд робоТи   волинСького облаСного  лІцею  З поСиленою вІйСьково-
фІЗичною пІдгоТовкою)
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IV фестиваль військово-патріотичної пісні 
«пам’ять серця»

З 23 по 25 береЗня 2017 року на баЗІ  
київСького вІйСькового лІцею  ІМенІ 
Івана богуна вІдбувСя  ІV вСеукраїн-
Ський вІдкриТий феСТиваль-конкурС 
вІйСьково-паТрІоТичної пІСнІ «паМ’яТь 
Серця», приСвячений дню паМ’яТІ Та 
приМирення, вшанування ЗахиСникІв 
баТькІвщини рІЗних поколІнь.

Фестиваль-конкурс беззаперечно до-
вів повагу молоді України до захисників 
Батьківщини різних поколінь, сприяв під-
няттю престижу професії військового, по-
кращенню національно-патріотичного ви-
ховання майбутніх захисників Батьківщини, 
формуванню історичної пам’яті про героїв 
України в сучасні та минулі часи; розвитку 
духовності, здібностей і талантів військових 
ліцеїстів, вихованців кадетських та козацьких 
класів навчальних закладів силових структур 
України та Міністерства освіти України; на-
лагодженню творчих контактів з відомими 
представниками культури й мистецтва на-
шої держави.

Для проведення Фестивалю був створе-
ний організаційний комітет:  

l Голова оргкомітету – директор Депар-
таменту військової освіти, науки, соціаль-
ної та гуманітарної політики Міністерства 
Оборони України, генерал-майор Микола 
Садовський, випускник Київського суворов-
ського військового училища 1978 року;

l Співголова  оргкомітету – завідуюча 
організаційно-масового відділу  Будинку 
дитячої творчості  Шевченківської у м. Києві 
Районної Державної адміністрації, ветеран 
Київського військового ліцею імені Івана Бо-
гуна, співорганізатор  І-ІV фестивалів-кон-
курсів «Пам’ять серця», відмінник освіти 
України  Тамара  Котеля.

l Заступник голови оргкомітету – На-
чальник Київського військового ліцею імені 
Івана Богуна, генерал-майор, Герой України 
Ігор Гордійчук.

Підтримали  проведення Фестивалю та 
долучилися до його  організації  державні 
установи:

l Всеукраїнська асоціація випускників 
суворовських військових училищ, військо-
вих ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-
фізичною підготовкою «Кадетська співдруж-
ність»;  

l інститут проблем виховання НАПНУ; 
l будинок дитячої творчості Шевченків-

ського району м. Києва;  

l відділ позашкільної освіти, виховної 
роботи та захисту прав дітей Департамен-
ту професійно-технічної освіти Міністер-
ства освіти і науки України;

l відділ наукового та навчально-мето-
дичного забезпечення змісту позашкіль-
ної   освіти та виховної роботи Інституту 
модернізації змісту освіти Міністерства 
освіти і науки України;

l відділ національно-патріотичного 
виховання  Міністерства молоді та спорту  
України;

l Національна Рада жінок України;
l Центральний Будинок офіцерів Зброй-

них Сил України;
патріотичні громадські організа-

ції: 
l Міжнародна «Федерація жінок за мир 

у всьому світі»; 
l Міжнародна громадська організація 

«Родина Мазеп»;
l Всеукраїнська організація «Інтелекту-

альна Україна»;
l ГО «Громадянський корпус»;

l Благодійний фонд «Подаруй радість 
людям».

Народні депутати України   Тарас Пастух, 
Василь Чумак,  поетеса, лауреат літературно-
мистецької премії імені Дмитра Луценка Тетя-
на Майданович високо оцінили значення Фес-
тивалю в військово-патріотичному вихованні 
молоді України та сприяли  його проведенню.

Як і в попередні роки, призи та подарун-
ки для нагородження переможців та лауре-
атів фестивалю-конкурсу були придбані без 
залучення державних коштів та виключно за 
рахунок благодійних внесків, які надали:

l Роман Солодкий – член Ради Всеукра-
їнської асоціації «Кадетська  співдружність»;

l Тарас Пастух – голова Тернопільського 
земляцтва,  депутат Верховної Ради України; 

l Громадська організація «Федерація жі-
нок за мир у всьому світі» (Голова правління 
Тетяна Коцеба);

l приватний підприємець,  громадський 
діяч, засновник Міжнародної громадської 
організації «МОЗІРОН»  Світлана Виногра-
денко; 
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l Міжнародна громадська організація 
«Родина Мазеп» (Голова Правління – Ігор 
Мазепа); 

l Видавництво «Криниця» (Генеральний  
директор  видавництва Леонід Андрієв-
ський); 

l письменниця, відповідальний секретар 
Комісії Національної спілки письменників 
України з військово-патріотичної літератури, 
лауреат літературно-мистецької премії імені 
Дмитра Луценка Тетяна Майданович;

l випускники Київського військового лі-
цею імені Івана Богуна 2004-2013 років;

l випускники Канівської гімназії імені 
Івана Франка, та інші.

Участь у Фестивалі взяли представники 
практично з усіх областей України, Київського 
військового ліцею імені Івана Богуна, 9 ліцеїв з 
посиленою військово-фізичною підготовкою, 
вихованці козацьких та кадетських класів, учні 

навчальних та позашкільних закладів України, 
діти військовослужбовців та учасників АТО.

Конкурсна програма Фестивалю скла-
далась  з двох турів та двох конкурсних днів, 
упродовж яких звучали військові та патріо-
тичні пісні минулих часів: козацьких, стрі-
лецьких, пісень часу Другої світової війни 
(1941-1945 рр.), пісень про учасників бойо-
вих дій на території інших держав. 

Тобто  поєднувалися пісенні епохи: укра-
їнська народна історична козацька пісня, що 
сформувалася у ХV-ХVІ ст. і розкрила світові 
кращі риси характеру наших людей – без-
межну відданість батьківщині, волелюбність, 
мужність і стійкість у боротьбі проти будь-
якого гніту; унікальний пласт пісенної ліри-
ки, пов’язаний з Визвольними змаганнями 
українців часу Першої світової війни. 

Під час другого туру виконувалися су-
часні військово-патріотичної пісні, що на-
писані в АТО, на Сході України; пісні, що 
присвячені подіям січня-лютого 2013 року, 
Героям Небесної Сотні, учасникам АТО на 
Сході України; та пісні про свою домівку, рід-
ний край та Україну.

Заключний гала-концерт та нагороджен-
ня переможців  і лауреатів ІV Всеукраїнського 
відкритого фестивалю-конкурсу військово-
патріотичної пісні «Пам’ять серця» відбувся 
25 березня 2017 року в  Центральному Бу-
динку офіцерів  Збройних Сил України. 

До складу журі фестивалю-конкурсу 
увійшли Народні та Заслужені артисти 
України, поети-піснярі, викладачі провідних 
українських мистецьких закладів, відомі ді-
ячі культури та мистецтв України, громад-
ські діячі. 

Членами  журі всіх фестивалів-конкурсів, 
починаючи з 2010 року, є заслужена артист-
ка України, соліст Заслуженого Ансамблю 
пісні та танцю Збройних Сил України  Наталія 
Заболоцька і поет-пісняр, теле- та радіожур-
наліст, редактор Всеукраїнського журналу 
«Дзвіночок» Анатолій Фіглюк, а співголовою 
організаційного комітету всіх фестивалів – 
Котеля Тамара Мефодіївна.

Переможцями та лауреатами фестива-
лю-конкурсу  «Пам’ять серця» стали: 

Гран-прі –  Нестеренко Юрій, Малишев 
Андрій, Осадчук Богдан – Навчально-оздо-
ровчий комплекс Київського військового 
ліцею імені Івана Богуна;

Перша премія –  Карачевський Дани-
ло, музична школа №32, місто Київ;

Друга премія – Волошин Сергій, При-
ходько Артем, Ющик Микола – Волинський 
ліцей з посиленою військово-фізичною під-
готовкою; 

Квартет «Сузір’я» Донецького обласного 
Палацу дитячої та юнацької творчості, місто 
Добропілля;

Третя премія –  Подрез Даніїл, Чекме-
нев Павло – державний ліцей-інтернат з по-
силеною військово-фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка, 
місто  Суми; 

Нестеров Дмитро, державна гімназія-
інтернат з посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус», місто 
Харків; 

тріо народної вокальної студії Наталії 
Кирилюк у складі:  Скебської Діани, Сков-
ронської Лілії, Умрихіної Кароліни Жов-
ківського Центру творчості Львівської об-
ласті; 

Сокира Анастасія, Будинок дитячої 
творчості Шевченківського району міс-
та Києва;

Приз глядацьких симпатій – Філатов 
Андрій, Київський військовий ліцей імені 
Івана Богуна; Душаткіна Кристина, Чу-
гуївський районний Будинок дитячої та 
юнацької творчості Харківської області; 
Соловей Мирослава,  Київський  профе-
сійний коледж з посиленою військово-фі-
зичною підготовкою;

Спеціальні призи – Буслов Михайло, 
Зорянська загальноосвітня школа І-ІІ сту-
пенів Красноградського району Харківської 
області; Сєданкіна Наталія, НВК «Школа І-ІІ 
ступенів –  ліцей №38 імені Валерія Молча-
нова».

доВідка
Засновниками Всеукраїнського фес-

тивалю-конкурсу військово-патріотичної 
пісні «Пам’ять серця» виступили Міністер-
ство оборони України,  Київській військо-
вий ліцей імені Івана Богуна, Всеукраїн-
ська асоціація випускників суворовських 
військових училищ, військових ліцеїв та 
ліцеїв з посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетська співдружність». 

І Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
військово-патріотичної пісні «Пам’ять сер-
ця» відбувся 25-27 березня 2010 року, а II 
фестиваль відбувся 17-19 березня 2011 
року.

ІІІ  Всеукраїнський відкритий фести-
валь-конкурс військово-патріотичної пісні  
«Пам’ять серця» був  відроджений на ви-
конання Указу Президента України «Про 
Стратегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-2020 
роки» та  Концепції  національно-патріо-
тичного виховання дітей та молоді та про-
ведений у квітні 2016 року.

IV фестиваль проходив з 23 по 25 бе-
резня 2017 року.
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В урочистому відкритті Спартакіади 
взяли участь Президент Всеукраїнської 
Асоціації «Кадетська Співдружність» Ро-
ман Солодкий та її виконавчий директор 
Євген Смушков. Цьогоріч Спартакіада 
приймала 21 команду. Юні спортсмени 
виборювали нагороди у таких дисциплі-
нах, як біг на 100 метрів, підтягування на 
перекладині, подолання смуги перешкод, 
стрільба з малокаліберної гвинтівки, ме-
тання гранати Ф-1, біг на 3000 метрів та 
плавання на 50 метрів.

Ідея проведення Спартакіади ініційо-
вана за безпосередньої участі Всеукраїн-
ської Асоціації «Кадетська Співдружність» 
у 2009 році під час проведення учбово-
методичних зборів начальників ліцеїв. І 
вже у 2011 році господарем першої Все-
української спартакіади став «Луганський 
обласний ліцей-інтернат «Кадетський 
корпус імені героїв Молодої гвардії», в 
якій команда ліцею посіла перше команд-
не  місце. До речі, саме Луганський ліцей, 
що зараз дислокується у місті Кремінна, 
був єдиним військовим навчальним за-
кладом, що вийшов з тимчасово окупова-
ної частини Донеччини до підконтрольної 
Україні території. Переможці Спартакіади 
довели, що спорт виховує справжній 
патріотизм. З тих пір, незважаючи на ві-
йну на Сході країни, Спартакіада успішно 
проводилась кожного року.

Загалом у змаганнях взяли участь 168 
ліцеїстів. Як і очікувалось, боротьба за 
лідерство розгорнулась між командами 
Сумського, Криворізького та Волинського 
ліцеїв, які були серед лідерів на всіх попе-
редніх Спартакіадах. На превеликий жаль, 
для участі у Спартакіаді в м. Суми не при-
був жоден з представників команди НОК 
Київського військового ліцею імені Івана 
Богуна, які на минулорічній Спартакіаді 
в м. Луцьк, незважаючи на те, що вони 
були молодші за інших, вразили своїм ви-
ступом та зайняли 1 місце в неофіційному 
заліку. Вони без сумніву могли б бути 
серед лідерів. Так, цього року команда, 
яка посіла друге місце, набрала 34 214 
балів, а команда НОК, яка була на рік мо-
лодшою за інших, у минулому році – 37 
093. Змагання продемонстрували високий 
рівень підготовки учасників спартакіади. 

Тридцять учасників змагань виконали 
норматив «Кандидат у майстри спорту» 
(вищий спортивний розряд у цьому виді 
спорту), 14 – першого спортивного роз-
ряду, 29 – другого спортивного розряду. 
Кандидатів у майстри спорту підготували: 
Сумський – 8, Волинський – 6, Криво-
різький – 5, Харківський кадетський кор-
пус – 4, Харківський ліцей «Патріот» – 2, 
Київський, Прикарпатський, Одеський 
ВМЛ, Одеський ліцей, Тульчинська школа-
інтернат – по 1.

У минулому році перемогла команда 
Волинського обласного ліцею з посиле-
ною військово-фізичною підготовкою 
імені Героїв Небесної Сотні, який теж був 
господарем змагань. Напевне, рідні стіни 
допомагають юним спортсменам. Адже 
у цьому році переможцями стали кадети 
Сумського державного ліцею-інтернату 
з посиленою військово-фізичною під-
готовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. 
Харитоненка.

За сумою балів чемпіоном змагань 
став сумський кадет Кирило Касьянов. 
Кандидат у майстри спорту виявився не-
перевершеним у метанні гранати (57,20 
м) та стрільбі (91 очко), загалом набрав-
ши 5921 бал. Друге та третє місця посіли 
відповідно сумські кадети Іван Федоров-
ський та Дмитро Левчук. Серед значних 
результатів варто зазначити й Даниїла 
Яхненка з Волинського ліцею, який під-
тягнувся на перекладині 31 раз.

VIII Всеукраїнська спартакіада 
у СуМах на баЗІ державного лІцею-ІнТернаТу З поСиленою вІйСьково-
фІЗичною пІдгоТовкою «кадеТСький корпуС» ІМенІ І. г. хариТоненка З 6 
по 9 червня проходила VIII вСеукраїнСька СпарТакІада Серед вІйСькових 
(вІйСьково-МорСьких) лІцеїв  Та лІцеїв З поСиленою вІйСьково-фІЗичною 
пІдгоТовкою З вІйСьково-прикладного СеМиборСТва. 
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доВідка

1 Спартакіада проводилась на базі Лу-
ганського обласного ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою імені 
Молодої гвардії. 
Перше місце виборола команда Луган-
ського ліцею.
Друге місце – команда Криворізького лі-
цею.
Трете місце - команда Волинського ліцею.

2 Спартакіада проводилась на базі Запо-
різького обласного ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою «Захис-
ник». 
Перше місце виборола команда Запорізь-
кого ліцею.
Друге місце – команда Сумського ліцею.
Трете місце – команда Прикарпатського 
ліцею.

3 Спартакіада проводилась на базі Волин-
ського обласного ліцею з посиленою вій-
ськово-фізичною підготовкою. 
Перше місце виборола команда Волин-
ського ліцею.
Друге місце – команда Прикарпатського 
ліцею.
Трете місце – команда Севастопольського 
ліцею.

4 Спартакіада проводилась на базі Севас-
топольського військово-морського ліцею. 
Перше місце виборола команда Сумсько-
го ліцею.
Друге місце – команда Чернігівського лі-
цею.
Трете місце – команда Запорізького ліцею.

5 Спартакіада проводилась на базі 
Кам’янець-Подільського обласного ліцею 
з посиленою військово-фізичною підго-
товкою.
Перше місце виборола команда 
Кам’янець-Подільського ліцею.
Друге місце – команда Сумського ліцею.
Трете місце – команда Волинського ліцею.

6 Спартакіада проводилась на базі Ост-
розького обласного ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою. 
Перше місце виборола команда Волин-
ського ліцею.
Друге місце – команда Криворізького лі-
цею .
Трете місце – команда Сумського ліцею.

7 Спартакіада проводилась на базі Волин-
ського обласного ліцею з посиленою вій-
ськово-фізичною підготовкою. 
Перше місце виборола команда Волин-
ського ліцею.
Друге місце – команда Київського  ліцею.
Трете місце – команда Сумського ліцею.

Загалом юнаки продемонстрували 
волю до перемоги, командний дух та 
справжній кадетський характер.

Начальник Сумського «Кадетського 
корпусу» генерал-майор Юрій Свідлов 
вважає перемогу своїх вихованців на-
слідком системної, наполегливої, ціле-
спрямованої роботи. За його словами, 
саме традиції кадетського виховання, 
що ретельно зберігаються у навчальному 
закладі, допомагають хлопцям загартову-
вати характери та тренувати м’язи.

І дійсно, з такими бійцями країна 
може бути спокійна. Це справжня еліта 
Збройних Сил та без сумніву – майбутні 
генерали. Адже психологія переможця, 
що закладається у дитинстві, не залишає 
місця для компромісів.

Під час Спартакіади «Кадетський 
Корпус» імені І. Г. Харитоненка відві-
дав ректор Харківського національного 
університету внутрішніх справ генерал 
поліції третього рангу Валерій Сокурен-
ко, активний член Асоціації «Кадетська 
Співдружність» і випускник Київського 
суворовського військового училища 1982 
року.

Валерій Васильович був щиро вра-
жений тим, як начальник «Кадетського 
корпусу» генерал-майор Юрій Свідлов 
дбайливо ставиться до історії навчаль-
ного закладу, збереження традицій та 
особливої атмосфери, що панує у його 
стінах.

Отже, VIII Всеукраїнська спартакіада 
серед військових ліцеїв пройшла на ви-
сокому рівні та ще раз довела, що саме 
кадетська система виховання здатна най-
більш гармонійно розвивати інтелекту-
альні, фізичні та духовні якості майбутніх 
захисників Вітчизни.
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друЗья, браТья, единоМышленники, 
СловоМ, – кадеТы! Мы СобралиСь 10 
июня в Традиционно любиМоМ МеСТе 
Суворовцев и лицеиСТов – киевСкоМ 
гидропарке. ЭТо была первая вСТреча 
в новоМ форМаТе, коТорый решили 
наЗваТь «кадеТСкий клуб».

Отрадно, что среди участников 
были выпускники как 1970 года – 
Юрий Полуэктов, так и ребята, окон-
чившие училище в 1990 году, такие, 

кадетскому 
единству быть  
и развиваться!
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как Аркадий Маклаков, Леонид Хо-
мутенко, Олег Мельник и другие. По 
сути – представители поколений от-
цов и детей! Но на то мы и кадеты, 
чтобы не чувствовать пресловутого 
«конфликта поколений». Мы всегда 
одинаково молоды, полны оптимизма, 
любви к жизни и чувства юмора.

Президент Ассоциации «Кадетское 
содружество» Роман Солодкий сразу 
задал тон встрече: «Это просто обще-
ние людей, настроенных на одну вол-
ну». Теплоход «Каштан-5» отчалил в 
сторону Вышгорода. Неспешный ход 
располагал к душевным разговорам, 
воспоминаниям, кадетским байкам. 
Мы будто погрузились в атмосферу 
суворовского детства, когда в стенах 
казармы все равны, когда каждый го-
тов быть откровенным и искренним. 
Поговорили о жизни, о службе в раз-
ных уголках планеты Земля, о войнах 
и конфликтах, в которых довелось 
участвовать, о возвращении на родную 
Украину, о нелёгких путях поисков 
себя в гражданской жизни.

Отрадно, что среди ребят, пришед-
ших на встречу, все оказались людьми 
успешными. Кто-то руководит соб-
ственным бизнесом, кто-то – крупным 
коллективом. Многие ещё служат, что 
делает им честь. Возможно, не у всех 
всё так гладко в жизни, но ведь кадеты 
не привыкли жаловаться.

Тем не менее, одна из целей «Ка-
детского клуба» – это помощь в са-
мореализации, трудоустройство, на-
лаживание бизнес-партнёрства между 
выпускниками. Ведь мы – братья и 
всегда можем положиться друг на 
друга, а главное – готовы нести от-
ветственность и за себя, и за товарища.

Теплоход причалил на острове 
Великий. Кадетский десант высадил-
ся на живописном песчаном пляже. 
Были вкусные шашлыки, уха, купание 

в не по-летнему прохладном Днепре. 
Многие, естественно, вспомнили неза-
бываемый берег у села Старое – место 
дислокации летнего лагеря Кв СВУ и 
учебного центра Киевского ВОКУ.

...Самый главный результат встре-
чи «Кадетского клуба» – это желание 
встречаться ещё и ещё. Те, кто до этого 
не знал друг друга, расстались друзья-
ми. Наверное, это тоже в кадетском ха-
рактере: сразу распознавать человека 
по принципу «свой-чужой». Отрадно 
сознавать, что в наше непростое время 
вокруг так много единомышленников. 
Было решено сделать такие встречи 
регулярными. Так что, друзья, следи-
те за информацией на нашем сайте 
и страничке facebook, и обязательно 
приводите в следующий раз тех, кто по 
какой-то причине давно не был с нами.

Кадетскому братству быть!!!
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небайдужість
«Зробивши добро – Забудь, оТриМавши добро – паМ’яТай», – 
СаМе ТакиМи СловаМи Можна охаракТериЗуваТи Те, що 
робиТь вІкТор доМнІч.

Він неохоче розповідає про допомогу іншим, але годинами 
може розказувати про  фізичну культуру, про своїх друзів та 
роки навчання в  Київському СВУ.

Випускник 1984 року, член Ради Всеукраїнської асоціації 
«Кадетська співдружність», призер  Спартакіади суворовських 
училищ 1983 року з бігу на 800 метрів та естафети. Встановив  
рекорд Кв СВУ з бігу на 1000 метрів з результатом  2,31.2 

Його доля схожа на долю багатьох юнаків тих років. З ди-
тинства мріяв і готувався до захисту Вітчизни як офіцер «вели-
кої та непереможної». Після СВУ вступив до Київського загаль-
новійськового училища. Але, зважаючи на тенденції того часу, 
залишив його, встигши за цей час виконати норматив кандида-
та в майстри спорту з офіцерського багатоборства.

Навчався та закінчив  Луганський педагогічний інститут. Ви-
конав норматив майстра спорту СРСР, став чемпіоном  України 
з бігу на 800 метрів,  виховав майстра спорту в  даній дисципліні.

 У складні часи 90-х наполегливо йшов до втілення своєї 
мрії, створивши спортивний клуб «Бізон». Тренажерний  зал, 
заняття айкідо, художня гімнастика, спортивні танці,  фітнес – 
така багатоплановість клубу приваблює його відвідувачів. Та-
кож придбав спеціальне обладнання  та розробив методику з 
реабілітації дітей хворих ДЦП. Методист-реабілітолог. 

Взявши кредити, побудував спортивний комплекс «Бізон», 
що на Оболоні (Київ).

Тема його дисертації «Розвиток фізичних здібностей дітей з 
урахуванням їх віку». Головна спрямованість клубу – дитячий 
спорт. Зараз в клубі займається більше 600 дітей, для кожного 
з яких розроблена індивідуальна програма з урахування фізич-
ного стану та віку.

Як спортивний фахівець, Віктор Домніч чудово знає про те, 
що після будь-якої травми або операції необхідно значно біль-
ше часу та зусиль для відновлення та реабілітації. Ще маючи 
боргові зобов’язання, він турбується  про тих, хто потребує до-
помоги. Для поранених бійців АТО він безкоштовно надає мож-
ливість для занять за спеціально розробленою ним програмою 
та на пільгових умовах – для учасників АТО.

Зважаючи на те, що Віктор Володимирович неохоче гово-
рить про себе, ми попросили одного з відвідувачів клубу розпо-
вісти про роль Віктора Домніча у його долі. 

Хлєбніков Микита (позивний «Батон») – спортсмен, учасник 
чемпіонатів світу та Європи зі змішаних єдиноборств, боєць 
елітного підрозділу МВС України «Омега», учасник революції 
Гідності, доброволець... Дуже немало для будь-якої людини в 
29 років. 

Луганське, Лисичанськ, Попасна, Сєверодонецьк, Щастя… 
Під час одного з бойових зіткнень група потрапила під раптовий 
артилерійський обстріл і майже опинилась в оточенні. Багато 
бійців отримали порання, і  Микита почав надавати їм допомогу 
та відтаскувати у безпечне місце.  Один зі снарядів потрапив в 
боєкомплект, складений біля однієї з бойових машин. Багато-
тонну машину розшматувало, а відірваний задній десантний 
люк вдарив хлопця  по колінах. У запалі, з переламною щеле-
пою, Микита ще намагався надавати допомогу пораненим то-

варишам... Вже непритомного його доправили до військового 
госпіталю.

«Ногу не врятувати» – таким був безжальний вердикт лі-
карів, з яким Микита не погодився. Більше восьми операцій 
на колінних суглобах у вітчизняних та закордонних госпіталях, 
майже півторарічне подолання наслідків контузії – важкого за-
їкання. 

Ліва нога згиналася у суглобі на 3 градуси, а права на 17. Ба-
гато хто вже втратив би віру та здався. Але не він, бо у нього є 
безмежна тяга до життя … та ще двоє діточок – п’яти та чотир-
надцяти років, заради яких потрібно боротися.  

Як колишній спортсмен, він розумів, що за допомогою ви-
важених фізичних вправ є шанс на відновлення.  

І це була вже доля – він завітав до спортивного клубу «Бі-
зон», яким керує Віктор Домніч. «Хочу тренуватися, скільки 
це коштує?» – традиційне запитання відвідувачів  спортивних 
клубів. Але дізнавшись про мрію незвичайного відвідувача, Вік-
тор відразу перейнявся його проблемою та розробив для ньо-
го  індивідуальну програму. Потім дізнавшись про захоплення 
бойовими видами єдиноборств, він надав йому можливість для 
занять на татамі та запропонував створити групу з колишніх 
бійців, які потребують реабілітації та відновлення.  При цьому 
відмовився від будь-якої плати за заняття. Така атмосфера до-
помогла багатьом повірити в те, що є шанс боротися та не втра-
чати надію. «Більш за все я радію, що мені вдається врятувати 
ветеранів від депресії, витягти з алкогольної залежності, допо-
могти повірити в себе, а головне – знайти друзів та однодум-
ців, – каже Микита. – Напередодні нового року я не міг стри-
мати сльози, коли побачив, як мої хлопці – дорослі чоловіки від 
30 до 60 років – після тренування грають у сніжки та сміються, 
як діти». 

«Підтримати надію та надати допомогу тим, хто продовжує 
боротися», – кредо Віктора Домніча. 

Ті, хто шукає спортивний центр з доброю психологічною 
атмосферою, демократичними цінами, готовністю приймати 
відвідувачів будь-якого віку, рівня підготовки та фінансового 
стану, хто бажає отримати кваліфіковану допомогу й поради у 
відновленні та реабілітації, звертайтесь до спортивного клубу 
«БІЗОН», що на Оболоні.

Контакти (093) 560-47-47; (095) 560-47-47; (097) 560-47-47
www.bizon-sport.com; https://www.facebook.com/tz.bizonsport/

В. яцина, м. хлєбніков, В. домніч. 

http://www.bizon-sport.com
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5 травня, напередодні Дня пам’яті та примирення і Дня 
перемоги над нацизмом, центральна площа Меморіалу історії 
України у  Другій світовій війні вирувала та була заповнена 
вихованцями ліцею-інтернату №23 «Кадетський корпус» з 
посиленою військово-фізичною підготовкою Шевченківського 
району м. Києва.  До них приєдналися вихованці  Київського 
військового ліцею ім. Івана Богуна та курсанти  Військового 
інституту телекомунікацій та інформатизації.

Підтримати їх завітали високопосадовці, учасники бойових 
дій на Сході України, батьки, представники ЗМІ та небайдужі 
люди. 

В заходах «За пам’ять, за славу, за честь»  та вшануванні  
безсмертного подвигу українського народу в Другій світовій 
війні й увічненню пам’яті полеглих захисників у боротьбі за 
свободу Батьківщини взяв  участь Президент ВГО «Кадетська 
співдружність» Роман Солодкий. 

Юні патріоти України винесли на площу 72 національні 
прапори на честь 72-ї річниці Перемоги. 

З вітальним словом до молоді звернувся народний артист 
України Володимир Талашко: «Це не парад зброї, а парад 
Честі. Адже зброя руйнує все, а зберегти може лише честь та 
людяність, любов до рідної землі!». 

З найкращими побажаннями миру, злагоди та Божого Бла-
гословення до кадет звернувся переможець вокального проекту 
«Голос країни» отець Олександр Клименко. Він виконав власну 
кавер-версію пісні «Мить», яку Святослав Вакарчук присвятив 
сучасним захисникам України.

Зворушливі  емоції у всіх, хто був у цей час на площі,  
викликали  учасниці флешмобу «Маки Пам’яті». Дівчата 
різного віку, які разом із кадетами виховуються в ліцеї-
інтернаті, одягнені  у білі сукні, як справжні  янголи миру, 

виконали чарівний вальс та запустили в небо сотні червоних 
кульок-сердець.

Привітала учасників зібрання народна  артистка України 
Наталія Бучинська. Вона виконала музичну композицію «Пере-
мога»,  під час якої був винесений Великий  Прапор України.

Церемонія завершилась проходження урочистим маршем 
майбутніх захисники України.

Для учасників заходу «За пам’ять, за славу, за честь» колек-
тив співробітників меморіалу підготував ексклюзивну екскурсію 
головною експозицією музею. А ще кадет та панянок чекали 
смачні ласощі та чаювання в кафе Меморіалу.

Відео церемонії: https://youtu.be/Mz3GWIlgRFw

за пам’ять, за слаВу, за честь!

день кадета В узині
15 травня в м. Узин, що на Білоцерківщині Київської 

області, відзначався День кадета.  Захід відбувся біля 
пам’ятника найвідомішому уродженцю міста, першому 
«зірковому» українцю – льотчику-космонавту №4  Павлу 
Романовичу Поповичу.

Юні кадети приємно здивували мешканців міста ви-
школом та стройовою злагодженістю. Активісти творчої 
самодіяльності гімназії виконали кадетські пісні.

З вітальним словом та щирими побажаннями до учасни-
ків свята звернулися голова Білоцерківської районної дер-
жавної адміністрації Геннадій Васильович Джегур, заступник 
голови Білоцерківської районної ради Анатолій Петрович 
Чичикало, митрополит Білоцерківський і Богуславський 
Августин, директор гімназії м. Узин Тетяна Віталіївна Щер-
бань, ветерани Збройних Сил, воїни АТО.

Начальник відділу освіти Білоцерківської РДА Оксана 
Павлівна Кравченко відзначила високу організованість та 
згуртованість кадетів-гімназистів.

Голова Ради клубу офіцерів «Честь» полковник у відставці 
Валерій Шулімович Забарський та офіцер-вихователь Олек-
сандр Володимирович Войтенко вручили кращим кадетам 
чергові військові відзнаки та заохочення.

ноВини партнеріВ
27 квітня в м. Кремінна Луганської області відбулася цере-

монія нагородження призерів щорічного обласного конкурсу 
учнівської творчості «Чому я поважаю професію військового».

Саме таку назву має щорічний конкурс учнівської твор-
чості, що вже третій рік поспіль проводиться на Луганщині. 
Конкурс започаткований активістами громадської організації 
«Громадянський корпус», Головним управлінням Національної 
поліції в Луганській області, Департаментом освіти і науки 
Луганської обласної державної адміністрації та Луганським 
інститутом післядипломної освіти. Мета заходу – сприяння 
у патріотичному вихованні молоді, підвищенні  поваги до 
професії військового та усіх людей «у погонах».

«Луганський ліцей  з посиленою військово-фізичною 
підготовкою став центром військово-патріотичного ви-
ховання молоді Луганщини», – відзначив начальник ліцею 
полковник  Ємбаков В.Є. 

У цьому році на суд журі свої роботи в різних номінаціях 
представили біля 8000 учнів шкіл та ліцеїв з усієї Луганської 
області. Переможцями стали 45 дітей, які отримали почесні 
грамоти організаторів конкурсу.

Активну участь в організації заходу, який набуває дедалі 
ширшої народної підтримки, беруть співробітники поліції 
області та представники громадськості.

https://youtu.be/Mz3GWIlgRFw
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Зустріч ветеранів
За традицією, в останню неділю 

травня, на день Києва, відбулася зустріч 
ветеранів Київського суворовського 
військового училища – військового 
ліцею.

Ось дивишся на цих моложавих, 
підтягнутих, бравих людей і в чомусь 
їм заздриш...

Це ми іноді забуваємо вітати друзів 
зі святами, телефонувати, зустрічаємось 
раз на років десять... Вони – інші! Ка-
детська дружба для них – це святе. 
Вони – більше, ніж брати.

Найбільш зворушливим було бачити 
тут Володимира Гайдая, Валентина Тара-
сенка, Андрія Черниченка, Сергія Вибор-
ненка, Леоніда Попова, Леоніда Левіна 
та Бориса Самбикіна. Адже вони всту-
пили до лав кадетів ще у далекі сорокові  
роки. Дитинство, опалене війною, цілком 
природно визначило вибір життєвого 
шляху. У багатьох з них батьки не по-
вернулися з фронту. Але жахи війни не 
зламали хлопчиків, не завадили їм об-
рати нелегку долю захисника Вітчизни. 
І як вони самі зізнаються – деякі з них 
в училищі  вперше побачили білі про-
стирадла та наїлися досхочу.

Організаторами зустрічі висту-
пили Рада ветеранів Кв СВУ-КВЛ  та 
Всеукраїнська асоціація «Кадетська 

співдружність». З вітальним словом 
до друзів та колег звернувся Почесний 
Президент ВГО «Асоціація «Кадетська 
співдружність» Віктор Яцина, який, до 
речі, усе життя присвятив кадетській 
справі, прослуживши в Кв СВУ від 
взводного офіцера-вихователя до 
начальника учбового відділу. Віктор 
Іванович зазначив, що кадетські узи – 
важливіші за політичні уподобан-
ня та меркантильні міркування, що 
настав час шукати те, що об’єднує 
суспільство, і вірне служіння вихо-
ванню майбутньої еліти держави – це 
найсвятіша справа.

...Скільки було щирих посмішок, 
теплих обійм, віршів та пісень! Здава-
лось, що ці поважні жінки та чоловіки 
не мають за плечима ані років, ані три-
вог. Вони завжди молоді та енергійні, 
тому, що кожен з них – непересічна 
особистість та справжній подвижник.

Дякуємо вам, дорогі ветерани, за 
те, що даєте нам наснагу та приклад 
позитивного ставлення до життя!

Спонсорську допомогу в організації 
зустрічі надали Дмитро Матвійчук 
та Володимир Науменко – керівник 
пароплавної компанії «Гідропарк» 
http://teplohod-prokat.kiev.ua/.

http://teplohod-prokat.kiev.ua/
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Встреча выпускников
Тепло, душевно, неЗабываеМо... иМенно Так 3 июня 2017 года прошла вСТреча выпуСкников 1972 и 1987 годов, коТорая 
СоСТоялаСь на ТерриТории нашего родного киевСкого СуворовСкого военного училища – ныне киевСкого военного 
лицея иМ. и. богуна.

«Остались... выправка да честь» – 
слова этой известной песни очень точно 
передают то, что буквально излучают 
подтянутые, улыбчивые, доброжелатель-
ные кадеты. По-разному сложилась их 
судьба, но каждый сделал и успешную 
офицерскую карьеру, и сумел реализо-
вать себя в последующей гражданской 
жизни. Кто-то занимается бизнесом, кто-
то преподаёт, кто-то находится на госу-
дарственной службе, но каждый из ребят 
востребован, уверен в себе и, несмотря 
на все сложности дня сегодняшнего, из-
лучает уверенность и оптимизм. Кадеты 
не привыкли унывать.

Самое важное, безусловно, это со-
хранённая дружба, готовность лететь на 
встречу сломя голову, подставлять плечо 
товарищу и оставаться в душе всё тем 
же мальчишкой-романтиком с алыми 
погонами на плечах.

Организатором встречи от выпускни-
ков 1972 года выступил полковник запаса 
Александр Шкарлат, для которого суво-
ровская и курсантская дружба – самое 
святое в жизни.

Выпускники 1972 года пригласили на 
встречу дочь старшины их роты Кова-

ленко И. Г., дочь преподавателя Сулимы-
Самойлова К. И. и  дочь преподавателя 
Виноградовой С. С. После встречи в учи-
лище они посетили могилы педагогов, 
отдав дань памяти тем, кто способствовал 
их становлению и развитию.

Выпускников 1987 года собрал Ан-
дрей Олейников – региональный пред-
ставитель ВГО «Ассоциация «Кадетское 
содружества» в Николаевской области.

Почётный Президент Ассоциации пол-
ковник запаса Виктор Яцына обратился 
к своим уже тоже убелённым сединами 
воспитанникам с очень трогательными 
словами:

«Верю в то, что ценности и жизненные 
уроки, полученные во время обучения, 
помогут вам в жизни и создадут все ус-
ловия для того, чтобы быть счастливыми. 
Выпускников 87 года прошу вспомнить 
выезд в Ново-Московский учебный центр. 
Нам предоставили грязные, запущенные 
казармы, но мы в них не вошли. Мы их 
вымыли, вычистили, и даже полы на-
терли мастикой. Вспоминаю, как солдат 
в грязных сапогах попытался войти в 
казарму. Он открыл дверь, увидел сияю-
щие полы, развернулся и пошел чистить 

сапоги. Возможно, вы не обратили на это 
особенное внимание, но верю в то, что вы 
будете действовать только так. Каждый 
на своем месте. То, что вы собрались, 
еще раз подтверждает аксиому: дружба 
и товарищество, заложенные в детские и 
юношеские годы, не увядают, а приобре-
тают все большую ценность. Желаю вам 
новых встреч, искренности в отношениях, 
надежных и верных друзей, веры в себя и 
своих братьев-кадет».

К сожалению, по разным причинам, 
программа посещения училища в этом 
году была не очень насыщенной: выпуск-
ники сфотографировались у центрально-
го входа, посетили музей лицея, зашли в 
казармы. Всё до слёз родное и знакомое, 
десятилетий – как не бывало.

...И всё-таки правильно воспитывали 
суворовцев! Свидетельство тому – ка-
детские династии. Среди ребят 1987 года 
двое гордятся своими сыновьями-кадета-
ми. Это Александр Подстевой, сын кото-
рого, Володя, окончил лицей им. Богуна 
в 2014 году, и Игорь Рузяк. Тут вообще 
полное совпадение, так как его сын Мак-
сим в 2013 году окончил его же родную 
5-ю роту.
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саліпа сергій дмитроВич 

Народився 5 червня 1986 року в м. Старокостянтинів, 
Хмельницької області.

Після 9 класу у 2001 році вступив на навчання до 
Кам’янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фі-
зичною підготовкою. 

У 2003 році закінчив ліцей із золотою медаллю та вступив 
до Кам’янець-Подільського військового інституту. 

Після випуску  Сергія було направлено на службу у в/ч 
А-0563, м. Охтирка, 91-й інженерний полк.

З грудня 2009 року по червень 2010 року служив у ми-
ротворчій місії ООН у Ліберії на посаді перекладача групи 
планування застосування авіації 56 окремого вертолітного 
загону. 

9 квітня 2010 року був нагороджений медаллю ООН за без-
доганну службу як військовослужбовець Місії ООН в Ліберії. 

25 травня 2011 року нагороджений пам’ятним нагрудним 
знаком  МО України «Воїн-миротворець». 

У зоні АТО з 25 травня був командиром роти інженерного 
забезпечення руху. 

14 липня біля с. Дмитрівка Донецької області, виконуючи 
функції керівника групи, направлений на пошуки останків 
сапера 72 механізованої бригади, до якої був прикомандиро-
ваний. Підірвався на радіокерованому фугасі. 

Похований на батьківщині – у м. Старокостянтинів, 
Хмельницької області.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті дер-
жавного суверенітету та територіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі  нагороджений орденом Богдана 
Хмельницького III ступеня (посмертно).

наглюк роман миколайоВич

Народився 14 березня 1986 року в с. Ходорівці, Кам’янець-
Подільського району, Хмельницької області.

Після 9 класу у 2001 році вступив на навчання до 
Кам’янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фі-
зичною підготовкою. 

У 2003 році закінчив ліцей та вступив до Харківського 
Гвардійського Ордена Червоної зірки  інституту танкових 
військ ім. Верховної Ради України НТУ «ХПІ», який закінчив 
у 2007 році (73 випуск – останній випуск командирів).

26 червня 2007 року отримав звання лейтенанта і був на-
правлений на службу в м. Чернівці в 300  окремий механізо-
ваний полк на посаду командира танкового взводу танкової 
роти танкового батальйону. 23 червня 2009 року отримав 
звання старшого лейтенанта. 

З 11.05.2011 по 13. 06. 2012 року обіймав посаду командира 
танкової роти танкового батальйону. 

23 червня  2012 року отримав звання капітана і був 
переведений у м. Яворів Львівської області до 24 окремої 
механізованої бригади імені Данила Галицького на посаду 
заступника командира механізованої роти з озброєння меха-
нізованого батальйону. 

14 березня 2014 року був направлений на схід України. 
З 29.05.2014 по 04.06.2014 року брав участь в АТО.  
Загинув 4 серпня 2014 року в селі Волнухине Луганської 

області під час нічного обстрілу з «Градів».
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті дер-

жавного суверенітету та територіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі нагороджений орденом Богдана 
Хмельницького III ступеня (посмертно).



21

герої не вМираюТь!

колісник  дан  ВіктороВич 

Народився 30 грудня 1989 року в с. Калиня, Кам’янець-
Подільського району, Хмельницької області.

Після 9 класу у 2004 році вступив на навчання до Кам’янець-
Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підго-
товкою.  У 2006 році закінчив ліцей та вступив до Львівської 
академії сухопутних військ  імені гетьмана Петра Сагайдачного, 
яку закінчив у 2010 році із золотою медаллю.

 Після закінчення був направлений на службу до  м. Хмель-
ницький, в/ч 0553,  8 окремий полк спеціального призначення 
сухопутних військ ЗСУ.

У 2010 році навчався на спецкурсах на факультеті військової 
підготовки за програмою «Водолазна підготовка». Отримав 
свідоцтво з присвоєною кваліфікацією «Водолаз 3 класу».

Під час анексії Криму зі своєю ротою був направлений на 
охорону Каховського водосховища. А у травні вони відправились 
у зону бойових дій.  Під час проведення АТО Дан  достроково 
отримав звання капітана. Отримав високу медичну підготовку 
та звання «боєць-рятівник». Неодноразово представлявся до 
державних нагород. 

21 серпня 2014 року за особисту мужність і героїзм, ви-
явлені при захисті  державного  суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військовій  присязі  нагороджений 
орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. 

Загинув 26 жовтня 2014 року у с. Софіївка  Луганської обл. 
під час проведення розвідки території. Похований  на алеї Героїв 
на Бендюзькому кладовищі м. Червонограда  Львівської обл.

У січні  2016 року посмертно присвоєно звання «Народний 
Герой України». 

У березні 2016 року  посмертно нагороджений почесною 
відзнакою Хмельницької міської громади «Мужність і відвага». 

ВасильєВ дмитро ВолодимироВич

Нащадний військовий, народився 4 березня 1986  року в м. 
Іллічівськ (Чорноморське) Одеської обл.

З 2001 по 2003 рік навчався у Одеському ліцеї з посиленою 
військово-фізичною підготовкою.

У 2003 році вступив до Одеського інституту Сухопутних військ. 
Після закінчення інституту проходив службу в 28 окремій гвардій-
ській механізованій бригаді на посадах командира механізованого 
взводу, командира механізованої роти. Дмитро Васильєв (позивний 
«Рубін») побував найгарячіших точках, був у боях за Саур-Могилу 
та став відомим завдяки своїм нестандартним рішенням.   

31.10.2014 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, ві-
рність військовій присязі. Указом Президента України № 838/2014 
нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

31.05.2015 під час проведення рекогносцировки місцевості авто-
мобіль, в якому перебував капітан Васильєв, потрапив у засідку та 
був обстріляний з ГП-25 та стрілецької зброї. Група прийняла бій, 
але сили були нерівні. Один з бійців був відразу ж вбитий, другий 
тяжко поранений, двох захвачено в полон. Прикриваючи відхід 
особового складу, продовжував рішуче керувати підлеглими. Важко 
поранений не здався у полон та був застрелений пострілом у голову.   

У 2016 р. Указом Президента України № 216/2016 нагороджений 
орденом Богдана Хмельницького II ступеня (посмертно).

Наказом Міністра Оборони України від 24 вересня 2015 р. при-
своєно чергове військове звання майор (посмертно). 

Наказом Міністра Оборони України від 29.01.2016 року №47 
капітан Васильєв Д. В. навічно занесений  в списки військової  
частини В0095.

1 вересня 2016 року в  ліцеї, де він навчався, встановлена 
пам’ятна дошка.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0
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білоброВ 
юрій ВіктороВич 

Народився 15 липня 1984 року в смт. 
Рокитне Київської області в сім’ї медич-
них працівників. Батько – лікар-хірург, 
мати – медична сестра.

1993-2001 рр. навчався в Рокитнян-
ській середній школі №1.

2001-2003 рр. навчався в Київсько-
му військовому ліцеї імені І. Богуна в 
3 взводі 5 роті. Відвідував музичний 
гурток, грав на баяні.

2003-2007 рр. навчався в Одеському 
інституті Сухопутних військ на загаль-
новійськовому факультеті. 

Під час навчання у військовому ліцеї 
та інституті Юрій проявив себе старан-
ним, дисциплінованим, активним, зумів 
зайняти гідне місце серед захисників 
Батьківщини.

Поради та підтримка батьків допомо-
гли Юрію здолати труднощі військової 
служби, стати відмінником навчання, 
добрим спортсменом, бути справжнім 
прикладом для своїх товаришів, старан-
но та успішно оволодівати військовою 
справою і бути вірним захисником на-
шого народу та України.

Тричі брав участь у військовому па-
раді з нагоди Дня Незалежності України, 
за що має подяки від Міністра оборони 
України.

Після закінчення інституту Юрій був 
направлений для проходження служби 
в 15 окремий горно-піхотний батальйон 
128 гірсько-піхотної бригади, м. Ужго-
род на посаду командира взводу.

У червні 2009 р. було присвоєне чер-
гове військове звання «старший лейте-
нант».

В грудні 2013 р. Юрій був призна-
чений на посаду командира роти.

У травні 2014 р. присвоєне чергове 
військове звання «капітан».

8 квітня 2014 р. капітан Білобров 
Юрій Вікторович в складі свого баталь-
йону відбув на схід України на захист 
суверенітету та територіальної ціліс-
ності держави.

З 18 травня 2014 р. перебував у кри-
зовому районі, а з 19 травня залучався 
до участі в антитерористичній операції 

на території Донецької та Луганської 
областей.

При розблокуванні Луганського 
аеропорту капітан Білобров Юрій Ві-
кторович, виконуючи бойове завдання, 
вірний військовій присязі, загинув у бою 
з бойовиками «ЛНР» вночі 14 липня 
2014 р., не доживши один день до свого 
28-го дня народження.

Юрій похований на центральному 
кладовищі смт. Рокитне Київської об-
ласті.

19 вересня 2014 р. рішенням Ужго-
родської міської ради Юрій став по-
чесним громадянином м. Ужгород по-
смертно.

Указом Президента України від 21 
жовтня 2014 р. за особисту мужність і ге-
роїзм, проявлені при захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності 
України, нагороджений орденом Богдана 
Хмельницького ІІІ ст. посмертно.

Відповідно до Указу президента 
України від 04 квітня 2015 р. присвоєне 
військове звання «майор» посмертно.

Нагороджений почесним нагрудним 
знаком «За оборону Луганського аеро-
порту» посмертно.

08 травня 2015 р. в День пам’яті та 
примирення на будівлі Рокитнянської 
ЗОШ №1, де він навчався, встановлена 
меморіальна дошка.

В жовтні 2015 р. в Ужгородському 
МВК встановлена меморіальна дошка.

Сім’ї загиблого вручена відзнака 
Всеукраїнської асоціації «Кадетська 
співдружність» – «Сильному духом».

кВач орест арсеноВич

Народився 23 липня 1991 року в м. 
Заліщики Тернопільської області. Дата 
та місце загибелі: 27 липня 2014 р., смт. 
Георгіївка, Лутугинський район, Луган-
ська область.

Звання: солдат.
Посада: стрілець.
Підрозділ: 24-й батальйон територі-

альної оборони «Айдар» МО України.
Орест народився 23.07.1991 р. в 

Заліщиках, там же навчався в спеці-
алізованій школі І-ІІІ ст. імені Осипа 
Маковея з поглибленим вивченням ін-
формаційних технологій та техноло-
гічних дисциплін, гімназії імені братів 
Гнатюків.  Випускник Київського вій-
ськового ліцею ім. Івана Богуна, студент 
Київського національного економічного 
університету ім. Вадима Гетьмана, бо-
єць спортивного клубу «Характерник» 

(м. Тернопіль), громадський активіст, 
духовний ватажок. 

Орест знав і любив історію, вільно 
володів англійською мовою, багато чи-
тав. Його улюбленим віршем авторства 
Вільяма Хенлі був «Нескорений», ось 
два останні рядки з нього: «Я володар 
своєї долі, Я капітан душі своєї». 

Орест героїчно загинув 27 липня 
2014 року біля Лутугино Луганської 
області. Йому якраз виповнилося 23 
роки, свій останній день народження 
«айдарівець» провів у колі військових 
побратимів 23 липня. А вже за декілька 
днів хлопець підірвався на міні під 
час розвідувального рейду. Останки 
хлопця вдалося розпізнати лише по 
нашивці на одязі, яку вишивала його 
наречена.

Ореста Квача президент відзначив 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня по-
смертно.

У місті Конотоп, що на Сумщині, 
одна з вулиць була перейменована на 
честь Ореста Квача. 
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герої не вМираюТь!

 кизило 
андрій олександроВич

1 лютого 2017 року за особисту мужність 
і героїзм, незламність духу, виявлені в захисті 
суверенітету й територіальної цілісності нашої 
держави, самовіддане служіння українському 
народові Президент присвоїв звання Героя 
України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» 
заступникові командира механізованого ба-
тальйону 72-ї окремої механізованої бригади 
капітану Кизилу Андрію (посмертно).

Життя заступника командира батальйону 
капітана Андрія Кизила, який на війні з 2014 
року, з перших днів своєї офіцерської служби, 
обірвав осколок ворожої міни під Авдіївкою. 

Уродженцю Умані Андрію Кизилу ви-
бирати майбутню професію було нескладно: 
у династії військових іншого шляху він не 
бачив. Спочатку Андрій навчався у Київ-
ському військовому ліцеї імені Івана Богуна, 
а після його закінчення поїхав до Львова в 
Академію сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного.

Оскільки Андрій мав значні успіхи в 
навчанні, наставники ще в академії пророку-
вали йому блискучу кар’єру і не помилилися. 
У 23 роки він достроково отримав звання 
капітана й став заступником командира ба-
тальйону. Але кар’єрний шлях офіцера вий-
шов надто коротким: два з половиною роки.

…Ніч на 29 січня 2017 року. Різке за-
гострення в Авдіївці, де утримує позиції 
білоцерківська механізована бригада. Во-
рог стріляє з важкої зброї. Обстрілюючи 
українців, бойовики починають застосову-
вати освітлювальні міни. Це є ознакою того, 
що противник незабаром перейде до атаки. 
Командування механізованого батальйону 
вирішує виставити два спостережні пости. 
Андрій очолює штурмову групу з дев’яти 

бійців, їхнє завдання – зайняти один із постів 
і запобігти непомітному просуванню ворога. 
На підході до спостережних позицій Андрій 
із бійцями помічають 20-25 бойовиків, які ру-
хаються в нашому напрямку, зав’язується бій.

Група «Орла» (позивний Андрія Кизи-
ла) змушує ворога відійти до своїх пози-
цій. Оговтавшись, бойовики відкривають 
по позиціях українців мінометний вогонь. 
Андрій усвідомлює: спостережний пост на 
відкритій місцевості – це не та позиція, де 
можна сховатися від обстрілу. Тоді він ви-
рішує зайняти опорний пункт противника, 
аби зберегти життя своїх хлопців. Частина з 
них залишається прикривати правий фланг, 
решта кинулася вперед.

Такої відчайдушності українців бойо-
вики, мабуть, не очікували. Результатом зі-
ткнення стали втрати терористів – близько 20, 
одного бойовика було взято в полон. Андрій 
Кизило наказує закріпитися на захопленому 
ворожому ВОПі, зайняти кругову оборону.

Противник вдається до ще однієї атаки 
групи Кизила, але безуспішно. А потім по-
чинає «крити» відчайдухів із мінометів.

– Бойовики розносили цей ВОП на друз-
ки. Та й окопи там неглибокі, по коліна. 
Одна міна залетіла просто в окопчик, де 
були ми, – згадує Рустам Бабешко. – Власне 
вибуху я не чув, можливо, тому, що мене вже 
трохи контузило внаслідок вибуху «Мухи». 
За хвилину отямився, озирнувся. У мене на 
правому боці весь одяг розірвано осколками, 
але мене не зачепило. Кидаюсь до «Орла», 
який лежить поряд, тягну його в безпечне 
місце. Знімаю його броник, а на лівому боці 
рана завбільшки з п’ятак, – шансів в Андрія 
не було: осколок уразив серце… Разом із ним 
загинуло ще троє наших хлопців…

Місяць тому, після Нового року, Андрій 
був у відпустці. 6 січня на своїй сторінці в 
соцмережі він розмістив світлину із сином, 
яку підписав: «Поганяли на санках)))». Вось-
мимісячний син більше не знатиме батька…

Заступник командира бригади Валерій 
Гудзь:

– Уперше я зустрів Андрія наприкінці 
серпня 2014 року в Запорізькій області, де 
батальйон відновлював боєздатність. Лей-
тенант, який щойно прийшов з академії, 
намагався лагодити БМП! Те, що він був 
увесь у мастилі, схоже, його анітрохи не 
хвилювало. Головне – результат. Решту днів, 
які я спостерігав за молодим офіцером, він 
продовжував радувати око комбата: усіляко 
намагався поліпшувати свої навички водіння 
БМП, виконання вогневих вправ. За кіль-
ка тижнів уже в районі АТО, поблизу села 
Петровського, я призначив його на одну з 
найпроблемніших позицій на стику двох рот, 
де бойовики були надто активними. Андрій 
грамотно організував систему вогню, форти-

фікаційне обладнання позицій. Щоранку він 
обходив кожен окоп, кожне укриття. Коли я 
оглянув цю позицію, то все було зроблено 
практично ідеально з погляду військової на-
уки. А невдовзі я вирішив призначити його 
командиром роти. 2015-го його було визнано 
найкращим командиром роти в секторі «М».

Через рік, коли Андрію присвоїли звання 
старшого лейтенанта, ми вже розглядали його 
як кандидата на начальника штабу батальйо-
ну. А коли в 1-му батальйоні вивільнилася по-
сада заступника командира, не було жодних 
вагань із приводу того, кого призначити. І на 
цій посаді Андрій зарекомендував себе дуже 
добре. Саме тому його подали на дострокове 
присвоєння звання капітана.

У ньому взагалі дивним чином поєднало-
ся все те, що включає в себе слово «офіцер». 
Саме про таких хлопців кажуть: він – май-
бутнє нашого війська. І ми його втратили…

Прес-офіцер бригади капітан Олена Мо-
кренчук:

– Ви бачили його очі?.. Таким очам не 
можна не вірити. І люди йому довіряли. Під 
його командуванням більше як сто бійців 
брали участь у боях поблизу Петровського 
та Нової Ласпи, півтора року утримували 
оборону на одному з найважливіших на-
прямків поблизу Волновахи. Його поважали 
та беззаперечно слухалися набагато старші 
й досвідченіші бійці, які пройшли важкі бої 
на початку АТО, до його думки дослухалися 
навіть старші командири. Андрій ніколи 
нічого не робив спонтанно – завжди тільки 
ретельно продумано.

Навіть на війні Андрій знаходив час для 
самовдосконалення. Ще коли ми були у Вол-
новасі, одного разу попросив мене знайти для 
нього… вчителя англійської мови! Я знайшла. 
І коли на позиціях було спокійно, він одразу 
йшов на урок: англійська йому була потріб-
на для майбутнього вступу в Національний 
університет оборони.

Він завжди був щирим, урівноваженим. 
Попри всі заслуги й досвід, умовити його 
розповісти про власні подвиги було майже 
неможливо. А ще він був надзвичайно скром-
ним. Якось я йому сказала, що він скоро стане 
генералом. Андрій тоді зашарівся: «Що ви. Я 
просто виконую свою роботу…».

Сергій (позивний «Гоша»):
– Я вже демобілізований, воював у третю 

хвилю з Андрієм, він був нашим командиром. 
Ні я, ні мої друзі ніколи не замислювалися 
над тим, скільки йому років, а виявилося — 
лише 23… А ми завжди сприймали його як 
наставника. Він умів із кожним знаходити 
спільну мову, за необхідності – переконувати. 
І за спини ніколи не ховався.

Сім’ї загиблого вручена відзнака Всеу-
країнської асоціації «Кадетська співдруж-
ність» – «Сильному духом».
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шапоВал 
олександр сергійоВич 

Народився 25 липня 1992 року в смт. 
Єлизаветградка Олександрівського району 
Кіровоградської області. 

З вересня 1999 року до травня 2006 
року навчався у Черкаській ЗОШ  №30. 
З вересня 2006 року здав вступні іспи-
ти до Навчально-оздоровчого комплексу 
Київського військового ліцею імені Івана 
Богуна, випустився 2010 року і отримав 
атестат про повну загальну середню освіту.

У липні 2010 року поступив  до Львів-
ської Академії Сухопутних військ на фа-
культет аеромобільних військ та розвідки, 
спеціалізацію «Управління діями підроз-
ділів військової розвідки та спеціального 
призначення». В січні 2013 року факультет 

переведений до Військової Академії м. 
Одеси.

Під час навчання в Академії склав до-
датковий іспит-тестування курсантів та 
отримав міжнародний сертифікат про ви-
сокий рівень знань англійської мови. Брав 
участь у конференції по обміну військовим 
досвідом країн НАТО. На останньому 
курсі Олександр за жорстким відбором 
був направлений на стажування в Головне 
Управління військової розвідки у м. Київ. 
У червні 2014 року Олександр закінчив 
навчання у Військовій Академії м. Одеси 
та отримав диплом бакалавра з відзнакою. 

По закінченню ВНЗ Олександр був 
направлений для проходження подальшої 
служби у військову частину у с. Черкаське 
Новомосковського району Дніпропетров-
ської області. У серпні 2014 року Наказом 
командира військової частини Олександра 
було направлено у зону проведення анти-
терористичної операції. Час перебування 
там розкрив його якості керівника. Пере-
буваючи на посаді командира взводу роз-
відки технічними засобами 74 Окремого 
розвідувального батальйону та поєднуючи 
по сумісності посаду командира взводу 
спостереження, він здійснював коман-
дування підлеглими, набагато старшими 
за нього. Зі слів побратимів по службі, 
Олександр був грамотним та освіченим, 
а також, оперуючи знаннями здобутими 
в академії, зумів зберегти особовий склад 
в цілісності. 

Виконуючи бойове завдання, завжди 
був сміливим, уважним і виваженим. За-
вдяки своїм людським позитивним якос-
тям мав повагу, підтримував здорову ат-
мосферу у колективі, вмів підняти бойовий 
дух, підбадьорити підлеглих. Про гідного 
розвідника ніколи не пишуть. Їх робота 
завжди у затінку. Головні показники ви-
конання бойових завдань це відсутність 

людських втрат. Саме так і прослужив 
Олександр зі своїм взводом майже рік! 

Для нього та його групи, що брала 
участь в обороні Донецького аеропорту 
були підготовлені нагрудні знаки та під-
писані всі документи до нагородження. 
Урочисте нагородження було заплановане 
на 24 серпня. Трішки не встигли.

5 серпня 2015 старший лейтенант 
Олександр «Фортуна» Шаповал 1992 р. 
н., рядовий Максим «Лямка» Лянка 1986 р. 
н. та Віктор «Малиш» Розторопша 1996 р. 
н. загинули під час виконання бойового за-
вдання. Підрив на фугасі. Вибух був такої 
сили, що перев’язувальний пакет  зірвало 
з кріплення та закинуло на дерево за 20 
метрів.  Всі троє загинули миттєво. Ста-
лося це поблизу с. Карлівка, Мар’їнського 
району, Донецької області.

У останню путь проводжали Олексан-
дра у смт. Єлизаветградка Олександрів-
ського району Кіровоградської області. 
Поховання відбулося 8 серпня 2015 року.

30.07.2015 року нагороджений на-
грудним знаком «За оборону Донецького 
аеропорту».

Указом Президента України №553/2015 
від 22 вересня 2015 року «за мужність, са-
мовідданість і високий професіоналізм, 
виявлені по захисту державного суверені-
тету та територіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі», нагороджений 
орденом Богдана Хмельницького III сту-
пеня (посмертно).

Нагороджений відзнакою Кіровоград-
ської області «За мужність і відвагу» від 
14.08.2015 р. (посмертно).

Всеукраїнським об’єднанням «Країна» 
нагороджений медаллю «Спаси і сохрани» 
від 20.06.2016 р. (посмертно).

Сім’ї загиблого вручена відзнака Все-
української асоціації «Кадетська співдруж-
ність» – «Сильному духом».

ВшануВання  пам’яті  
першого загиблого при захВаті криму  
ВійськоВослужбоВця збройних сил україни

«18 березня 2014 року прапорщик Сергій Кокурін ніс службу на спостережній вежі в 
парку бойових машин (м. Симферопіль, топографічний центр). Близько шістнадцятої години 
командира частини полковника Андрія Андрюшина (випускник Київського СВУ) «ввічливо» 
запросили на переговори. Потім події розвивалися стрімко. Командира частини заблокували, 
а через мить група озброєних «зелених чоловічків» увірвалася на територію частини через 
КПП, змітаючи бойову охорону. Штурм був жорстким. Проти українських військових науковців та технарів професійно працював 
підрозділ добре озброєних та екіпірованих нападників. Лунають перші постріли. Прапорщик Сергій Кокурін опинився на лінії 
вогню, адже представляв для нападників найбільшу небезпеку. Дві кулі назавжди обірвали життя українського військового. 

Саме ці постріли залишили позаду останні сподівання на здоровий глузд і мирне розв’язання конфлікту».
Керівник підрозділу Асоціації в місті Одесі Андрійченко Андрій у день річниці трагічних подій поклав квіти до пам’ятника 

Кокуріну Сергію. 
Вічна пам’ять та Слава Героям!   
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ГоЛоВА рАди АсоціАції – 
чеПоВиЙ ВоЛодимир ВітАЛіЙоВич

 
Один з ініціаторів створення об’єднання випускників суворов-

ських училищ, яке отримало офіційний статус ГО Київська місь-
ка асоціація «Кадетська співдружність» 4 березня 2005 року та з 
того часу є незмінним головою Ради організації.

Випускник Київського СВУ 1984 року, Київського загально-
військового училища 1988 року. Служив у 8-й бригаді спеціаль-
ного призначення (Ізяслав). Взимку 1990 бригаду оперативно 
перекинули в місто Вазіані під Тбілісі. Після письмової відмови 

офіцерів і прапорщиків бригади брати участь у спланованих провокаціях та зачистках у Тбілісі, бригаду по-
вернули в Україну, а багатьох офіцерів звільнили.

З травня 1990 залишив військову службу і разом з групою колишніх офіцерів став співзасновником Ви-
давництва «Бліц-Інформ». Восени 2001 року був вимушений вийти з великого бізнесу. Тоді написав свою першу книжку «Бізнес – най-
чесніша гра».

Весною 2002 року разом з партнерами започаткував новий проект – Видавництво «КАРАВАН-Медіа», а влітку 2004 року – новий ме-
дійний проект для ділової аудиторії «ЕКСПЕРТ-Україна». 

Від лютого до осені 2005 року працює керівником служби Державного Секретаря України. Події початку 2000-х років  описав у своїй 
книзі «Я прокинувся щасливим».

Повернувся в медійний бізнес як співзасновник і президент холдингу «Медіа Інвест Груп». Своїми пошуками та знахідками ділиться у 
філософській повісті «Перехрестя» (2008). Книжка вийшла друком загальним накладом понад 100 000 екземплярів.

Влітку 2012 року виходить його книжка «Твоє Щастя – вибір нової Цивілізації», де ділиться своїм баченням сенсу людського життя і 
проектними рішеннями, що просувають Україну до щасливого майбутнього.

У березні 2014 року створює  «Інформаційно-аналітичний центр РНБО України»  на посаді в/о заступника Секретаря РНБО.
З осені 2014 року –  шеф-редактор журналу БІЗНЕС та генеральний директор Видавництва «Бліц-Інформ».
Член Робочої групи з розроблення Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки.
У січні 2015 року обраний президентом «Української бізнес асоціації».

ВиКонАВчиЙ диреКтор АсоціАції – 
смУШКоВ ЄВГен іГороВич

Закінчив Київське СВУ у 1982 році,  Львівське військово-політичне училище (факультет журналістики) 
у 1986 році. Проходив службу кореспондентом-організатором, відповідальним секретарем та редактором 
військових газет в Київському військовому окрузі та Західній групі військ.

Після звільнення з лав Збройних Сил працював випускаючим редактором Німецької редакції Служби іно-
мовлення Національної радіокомпанії України, генеральним директором телерадіокомпанії «ІВК», комерцій-
ним директором телеканалу «КРТ», директором власної рекламно-інформаційної агенції «Адвекс».

Останнім часом зосередився на творчій діяльності як військовий журналіст, сценарист, режисер та про-
дюсер. Створено майже два десятки фільмів про виробництво, ремонт, модернізацію озброєння, бойової 
техніки, обладнання та боєприпасів. Також в його доробку є презентаційні фільми з оглядом вітчизняного та 
міжнародного ринку озброєнь та послуг військового та подвійного призначення, утилізації бойової техніки, 
озброєння, боєприпасів вибухонебезпечних та ядовитих речовин.

Захоплюється військовою історією, зокрема епохою Болгарського Відродження та Визвольною війною 1877-1878 років, участю укра-
їнців у цих подіях. Разом з болгарськими друзями заснував патріотичну асоціацію «Освобождение» («Визволення»), яка об’єднує ентузі-
астів православної слов’янської єдності, видає історичну та краєзнавчу літературу, організує патріотично-пізнавальні та прочанські тури 
Європою.

Контакти:  smushkov@ukr.net; тел.: (095) 726 22 87; (067) 466 88 19

КеріВниК ВідоКремЛеноГо ПідроздіЛУ АсоціАції В м. одесА – 
АндріЙченКо АндріЙ миКоЛАЙоВич

 
Народився 8 червня 1971 року в м. Одеса. Після закінчення 8-го класу одеської школи №38 поступив до 

Київського суворовського військового училища, та навчався у 4 взводі 2 роти. Після закінчення училища був 
направлений до Львівського військово-політичного училища на факультет КПР. Залишив училище за влас-
ним бажанням та був направлений для подальшого проходження служби в м. Яворів. За зразкову службу 
термін навчання в училищі був зарахований до терміну дійсної військової служби. Був демобілізований у 
1998 році.

У 1992 році поступив до Одеської національної морської академії, факультет судноплавства. Трудовий 
стаж розпочав з матроса й тепер працює за контрактом капітаном дальнього плавання на судах іноземних 
судновласників. 

«Після закінчення СВУ ніколи не втрачав зв’язку зі своїми побратимами», – зазначив Андрій та з 2014 року 
активно співпрацює з Всеукраїнською асоціацією «Кадетська співдружність».

Організовував зустрічі випускників, які проживають у м. Одеса. Надавав благодійну допомогу в облаштуванні військово-морського 
ліцею у м. Одеса після його переведення з окупованого Криму, за що відзначений Подякою керівництва ліцею.

Організовує відзначення знаменних дат, взаємну допомогу та співробітництво, в якому беруть участь не тільки випускники Київ-
ського СВУ.



www.gkorpus.org

ВійськоВо-морський ліцей 
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