
Молодий хлопець у балаклаві підкурює від запаленого коктейля Молотова у руці. Повз нього, посміхаючись, проходять дівчата
у медичних масках,  в одної у руках піднос з канапками, інша несе баклажку з гарячим чаєм.  Падає від гумової кулі хлопчина у
сірій куртці. До нього підбігають кілька людей у футболках з червоним хрестом поверх пальт. Ззаду них сивий чоловік  вибиває
шматки бруківки металевим кийком. Двоє жінок  б’ють палками по металевим щитам. “Бум-бум-бум”- проноситься по Хрещатику,
Європейській площі,  вулиці Грушевського. Над центром Києва - дим від запалених шин. Усюди чуються постріли, звуки гранат,
крики. 

Майдан стрімко змінювався протягом чотирьох місяців його активної діяльності: від мирного протесту до протистояння людей
і  силовиків. МНК-івці були там і бачили усе: від зведення “йолки” і до тіл героїв, вкритих закривавленими державними стягами.
Революція гідності залишиться назавжди в історії та пам’яті її учасників. Зараз на горизонті нова небезпека, але все ж не варто забу-
вати події тієї кривавої зими,  коли українці здобували свободу. 

Теми номера:

Табори і манд-
рівки - 2013
інфографіка

с. 2

Герої Крут.
Неупереджений

погляд

с. 7

Хіба Майдан -
не Січ?

С.Висоцький

с. 3

У центрі - міль-
йонний Майдан.
А що на місцях?

с. 6

Обличчя Майдану

У своїй статті я свідомо не буду давати
оцінку діям нової влади чи армії в Криму. Для
нас, громадян, сьогодні важливішим є аналіз
ситуації та наше місце в ній.

Світова система стримувань і противаг, що
ретельно вибудовувалась з 1945 року, зазнала
краху. Обіцянкам держав-підписантів
Будапештського меморандуму більше немає
віри. Положення міжнародних угод мають хоч
якусь цінність лише в одному випадку: коли є
сила, здатна примусити їх виконувати. 

Протистояння лише починається. Нам слід
звикнути до цієї думки і будувати свою політи-
ку, як Ізраїль серед арабських земель, перебу-
ваючи в стані перманентної війни. 

Великі з’єднання РФ провели наймасштаб-
ніші військові навчання по всьому західному
кордону, а також у Придністров’ї. На них
неодноразово було відпрацьовано швидке
перекидання військ вглиб ворожої території.
Лише кількість залучених (а значить вишколе-
них) військовослужбовців вражає – 220 тисяч.
Це більше, ніж у всіх Збройних Силах
України. 

Натомість, з 2000-го року (до речі, саме
тоді було ліквідовано найбільш боєздатну
частину ЗСУ – Національну гвардію), укра-
їнська армія зазнає системного знищення.

Не зважаючи на переважаючу кількість
українських військових на півострові, біль-
шість з них здалися без бою, або перейшли на
сторону ворога. 

Отже, розраховувати виключно на
Українську Армію сьогодні не можна. Дії орга-
нізованих груп «політичних туристів» з РФ
свідчать про те, що Кремль розхитуватиме
ситуацію на Півдні та Сході України і щоразу
–  дужче. Очевидним є те, що маргінальні про-
російські партії та рухи не спроможні само-
стійно дестабілізувати ситуацію в регіоні. 

Тому через наш східний кордон легально й
«не дуже» переходять цілі угрупування спеці-
ально організованих «братішек», які й висту-
пають ударною групою в будь-яких силових
протистояннях, блокуваннях або захопленнях
адмінбудівель. Паралельно, Москва залучає
професійних спецназівців уже для більш «ква-
ліфікованої» роботи: збору розвідданих,
постачання зброї місцевим, організації дивер-
сій (виведення з ладу військової техніки, під-
палів та ін.). У цій «роботі» Кремлю допомагає
його агентура в Україні серед очільників міс-
цевої влади, МВС та СБУ біля кордонів. 

Не варто тішити себе надією, що відвівши

війська від кордону, Москва згортатиме свою
підривну діяльність в Україні. За різними оцін-
ками, 1 день військових навчань обходиться
Кремлю в 400 млн. доларів. Повернувши свої
війська «в казарми», він спрямує вивільнені
кошти (повністю або частково) саме на підрив
стабільності в регіоні – підготовку «грунту»
для вторгнення. Погодьтесь, цих сум
достатньо аби сповна «винагородити» «лояль-
них» агентів в Україні та підкупити тих, хто
«вагається». Я вже не кажу про олігархів, біз-
нес яких «зав’язаний» на Росії, – для них пре-
ференції можуть бути ще більш значущими. 

Тому, люстрація та покарання місцевих
політичних та бізнесових реакційних еліт, в
т.ч. й силовиків – це не забаганка революції, а
єдиний шлях виживання незалежної держави
України. А поняття «боротьба з корупцією» в
таких умовах набуває зовсім іншого значення.

Агресор завжди шукає слабке місце -
регіон, роздертий суспільними протиріччями;
можновладця, якого можна підкупити або
залякати; населення, яке не виявить громадсь-
кої активності, буде пасивним. 

За таких умов, нашим завданням як грома-
дян своєї країни, є підтримка української
влади та армії, а також підготовка до ймовір-
ного партизанського спротиву окупантові,
його агентурі, диверсійним групам, військо-
вим частинам.

Всі, хто має бажання і можливість, мусять
іти на державну службу: чиновником, право-
охоронцем, військовим або вчителем. Всі інші
підтримують і допомагають нинішній слабкій
владі та армії: збираючи допомогу, викриваю-
чи корупціонерів, долучаючись до громадської
роботи, загалом – борючись із рудиментами
старої системи. 

Патріотизм – це вже не лише любов до
своєї Батьківщини, не лише життя й праця
задля України, але й готовність її захищати від
ворога за будь-яку ціну. Професіонал, який не
є патріотом, професійно крастиме гроші, про-
фесійно вбиватиме, але не захищатиме. 

Громадська активність мусить бути спря-
мована на формування та пропагування пат-
ріотизму в суспільстві, особливо – серед моло-
ді. Так, моя організація – Молодіжний
Націоналістичний Конгрес – вже 13 років саме
під таким кутом будує свою вишкільну систе-
му. Тут кожен може стати її частиною: хтось –
беручи безпосередню участь, хтось – підтри-
муючи матеріально, хтось – інформаційно.
Головне – не лишатись осторонь роботи. 

Партизанка – отримання вмінь для само-
стійного опору будь-якому агресорові, не
покладаючись на уряд чи армію. Озброєний та
навчений народ, готовий боронити свій дім –
це те, чого агресор не зможе здолати. На відмі-
ну від політиків, яких, як показує життя,
завжди можна «підсадити» на «нафтодолларо-
ву голку».

Повернення Криму. Зараз можна почути,
що без Криму нам навіть краще: відпаде вели-
ка кількість виборців, налаштованих стабільно
проросійськи, та й «у Європу» нас швидше
візьмуть. 

Але це – шлях найменшого опору. Це
виправдання нашими елітами власного неба-
жання чи невміння вести роботу з людьми
Сходу і Півдня. Ми не маємо забувати, що
Україна не буде Україною без Слобожанщини
чи Донбасу. Не за таку «недокраїну» помирали
Крутянці та Небесна сотня. Держава мусить
дбати про своїх. Москва і її проект «Рускій
мір» успішно це роблять вже понад 10 років.

Але все вищеперелічене буде неважливо,
якщо ми спільно не побудуємо тут успішної
держави, громадянством якої б пишалися, а
суспільний устрій наслідували. 

Тоді це не лише сприятиме бажанню крим-
чан повернутись до України, а й стане каталі-
затором незворотніх суспільних змін в Росії та
Білорусії.

Повернення Криму стане показником
успішності нової України та персональним
завданням кожного з нас.

Сергій Кузан, Голова МНК
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продовження на ст. 4

Мамочко,вибач за чорну хустину

Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А, може, дощем на поріг упаду.

Голубко, не плач. Так судилося, ненько,
Вже слово, матусю, не буде моїм.
Прийду і попрошуся в сон твій тихенько
Розкажу, як мається в домі новім.

Мені колискову ангел співає
I рана смертельна уже не болить.
Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває
Душа за тобою, рідненька, щемить.

Мамочко, вибач за чорну хустину
За те, що віднині будеш сама.
Тебе я люблю. I люблю Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.

Оксана Максимишин-Корабель

пам’яті Небесної сотні 

ПОВЕРНУТИ
КРИМ
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Хвиля знесення пам’ятників Іллічу накри-
ла всю Україну, від Волині до Одещини.
Монументи Леніну знищено  у понад сотні
населених пунктах.  Жертвами «ленінопаду»
стали близько трьох сотень монументів та
погрудь вождю світового пролетаріату. 

Зазвичай невідомі після себе на напівзруй-
нованих пам’ятниках залишають написані
гасла: «Серп і молот - смерть і голод», «Кат
України», «Слава Україні!».

Таке пожвавлення навколо Іллічів
пов’язують з революційними настроями
українців, яким набридло жити з радянським
минулим. Тим часом у КПУ наголошують,
що лише боротьбою з пам’ятниками комуні-
стичної ідеї не зламати. Натомість, націона-
лісти вважають, що комуністична ідея вже
ледь тліє і людей, готових за неї помирати, як
таких давно не існує.

Радянські пам’ятники були і часто зали-
шаються сценами політичного театру.
Демонтаж пам’ятників тоталітарного мину-

лого був присутній у риториці всіх політич-
них сил України практично від моменту
новонародження країни.  Практично в усіх
містах України скульптури Леніну є місцем
такого собі культового служіння та зборів
прихильників комуністичної ідеології.
Пам’ятники часів Радянської імперії, які
встановлювалися на завойованих територіях,
мали демонструвати місцевому населенню
невідворотність панування над ними. Іншого
пояснення важко знайти.

Наразі міста доволі часто завалені обра-
зами комуністичних вождів, позбавленими
будь-якої мистецької вартості.

Чим спричинений саме такий прояв сти-
рання з лиця землі пам’ятників людині, яка
переломила хід історії українського народу?
Внесок Володимира Ілліча в українську істо-
рію важко об’єктивно оцінити. Починаючи із
вторгнення в незалежну українську державу
та трагедії під Крутами, тоталітарна система,
виплекана Леніном, принесла українцям
колективізацію, жорсткі репресії, пересліду-
вання духовенства та голодомор.  Ціною
величезних жертв промисловість Радянської
України була відбудована з повоєнної руїни. 

Пам’ятники Леніну в Україні давно вже
стали чимось більшим, ніж постаментами
політичному діячу минулого. Вони стали
нагадуванням про часи окупації, символом
системи, для якої людська гідність та свобода
є пустими словами, а питання виконання
плану, добробуту та «покращення вже сьо-
годні» важливіші, аніж життя мільйонів
людей. 

Чому в Україні й досі знаходяться люди,
які стають на захист цієї людини перед все-
народним гнівом та ненавистю? Світогляд
такого населення сформований радянською
пропагандою. Зазвичай це люди, в житті
яких партія відіграла значну роль, люди, які
були далекими до націоналістичних та
повстанських рухів, таким чином будучи
зазомбованими зі сторони влади чи просто
українофобами, і надалі вважаючи Україну
«дикою гілкою могутнього російського дере-
ва».

Коли українців обходить звістка про зне-
сення чергового Леніна, люди підсвідомо
вже знають, що це зробила «група невідомих
молодиків одного з радикальних рухів».
Дехто з людей називає це закономірністю,
дехто - провокацією. Чому закономірністю?
Бо з чисто людської точки зору, неправильно
і дико, по відношенню до закатованих і
невинно вбитих людей, ставити пам’ятник
вбивці. Саме тому учасники повалень мону-
ментів вважають це неприпустимою ганьбою
та своїм обов’язком хоча б у такий спосіб
відімстити ворогові, що собою являв весь
комсомольський світ. 

Є і інша верства людей, яка засуджує цей
«вандалізм», аргументуючи це тим, що мону-
мент - всього лиш пам’ятка історії і не важ-
ливо, яку роль виконала ця людина у її роз-

витку. Саме на цьому підгрунті в українців
завжди виникали сутички, які часто закінчу-
вались подібними діями. Втім, ситуацію
можна врегулювати, обійшовши її "гострі
кути". Так, наприклад, міський голова Сум
Геннадій Мінаєв запропонував лідеру кому-
ністів Петрові Симоненко врятувати від
переправлення 16-тонний бронзовий пам'ят-
ник Іллічу і запропонував викупити його за 2
мільйони доларів. Комуністи вирішили пока-
зати своє обурення, розпочавши судовий
протест, проте їхні вимоги не були виконані.
Так і лишилися ні з чим. 

Щодо повалення «головного» Леніна у сто-
лиці, то, найбільше, мабуть, здивувалися не
так українці, як європейська спільнота.
Чому? Тому що в даному випадку у них спів-
падає думка з тими ж «руйнівниками». В
Україні не можуть стояти пам’ятники люди-
ні, яка всією суттю ненавиділа цю землю,
маючи намір зробити з неї Малороссію, де
будь-що національне автоматично перетво-
рювалося у заборонене та потрапляло «під
статтю».

Щодо оцінки дій молоді, то старші зазви-
чай схвально ставляться до цього, часом
зізнаючись, що їхнє покоління не наважи-
лось би на такі кроки, будучи надто заляка-
ним ще з радянської епохи. Є й такі, які сльо-
зи проливають за «вождем». Кому що. 

Фактично п’єдестали пам’ятників і самі
пам’ятники є векторами історичної орієнта-
ції та джерелом перспективного погляду
країни. Тому вирішення питання знесення
тоталітарних пам’яток в Україні – це завдан-
ня, яке знаходиться на межі питань внутрі-
шнього демократичного розвитку суспіль-
ства.

Український філософ Мирослав Попович
коментує ситуацію так: «Комунізм в Україні і
так вже давно ледь живий, отож і пам’ятники
Леніну нині не мають жодного значення.
Щодо естетичного підґрунтя цих монумен-
тів, то його і так ніколи не було, через що
деякі з них виглядають з перших хвилин
свого існування комічними. Є багато анекдо-
тичних пам’ятників Леніну. Наприклад, коли
він тримає кепку в руці, а на голові у нього
теж кепка. Ці пам’ятники взагалі був колись
ритуал, який не мав за собою ніяких серйоз-
них національних почуттів, і треба його усу-

нути, тільки безболісно». Як приклад успіш-
ної боротьби з ідеологічними пам’ятниками
Мирослав Попович наводить досвід Литви,
де їх розмістили в одному місці, і люди
можуть приходити та дивитися на них. 

Історична справедливість вимагає заборо-
нити злочинну комуністичну ідеологію та
ліквідувати символи окупаційного комуні-
стичного режиму. Далеко за порадами ходити
не треба. Досвід боротьби з символами кому-
нізму мають європейські країни, які вийшли
з соцтабору. Хороша практика демонтажу
монументів Леніну спостерігалася і в
Прибалтійських країнах. Люди утворили
щось на кшталт музеїв, звозячи та зберігаю-
чи пам'ятники в конкретному місці виключно
для оглядових та пізнавальних цілей, а не як
для культового «поклоніння».

У будь-якому випадку, кожне явище в сус-
пільстві є чимось породжене. І явне незадо-
волення народу в даній ситуації виплило на
поверхню в такий спосіб, що навколо нього
утворилося безліч конфліктів. Перш за все, в
царині збереження національної пам’яті. Але
знаємо і розуміємо тільки одне: катам не
місце в Україні. Навіть, якщо пам’ять про
нього збереглася в камені.

Слава Україні!

Олеся Мельник, 
прес-служба Львівського МНК
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Сергій Висоцький: «Хіба Майдан - не Січ?»
Український Майдан  – грандіозне явище.

Щоб зрозуміти це, варто побачити революцію
зсередини: принаймні відвідати Київ і пере-
ночувати на барикадах. Але особисто мені,
білорусу, перебуваючи  в Україні, складно усві-
домити що таке Майдан, оскільки симпатії
перебувають на одному боці. Тож легше про-
аналізувати це грандіозне явище, оговтавшись
від вражень, вдома, у Білорусі. 

Чого вже досягли українці?

1. Відбулося потужне національне
зрушення. Український народ вкотре
продемонстрував свою нескореність і
волю. Які б події не спіткали країну
далі, ясно одне – у стійло українців
уже не загнати. Це вже зрозуміло всім,
окрім Путіна та московських держи-
морд, але ті і помираючи будуть мари-
ти «великою Росією».

2. Європейський Союз, при всій
своїй специфіці зовнішньої політики,
фізично не може залишити Україну
поза увагою. Навіть незважаючи на те,
що підписання Євроугоди не відбуло-
ся, керівництво європейських держав
прагне підписання асоціації, і це відбу-
деться у відносно короткій перспекти-
ві.  Відомо, що «шлюби укладаються
на небесах…». І політичні – не виня-
ток.

3. Майдан став платформою, на
якій за короткий час сформувалася
нова когорта молодих лідерів, які
невдовзі будуть задавати тон українсь-
кій політиці. Характерно, що у критич-
ний момент саме національні сили
продемонстрували свою міць. Тут
немає нічого дивного. А от несподіванкою
стало те, що міцними виявилися структури, які
вже списували у річище позапарламентської
дійсності, називаючи «радикалами» та «пере-
житками». Найбільш дієздатними та готовими
до дій, блискавично застосовуючи власні сили
у формуванні революції, стали МНК, УНА-
УНСО та  інші. Навіть у «Батьківщині» тон
задають праві політики – Олег Медуниця,
Андрій Парубій.

4. Революція скинула маски з української
влади. Янукович нарешті «відкрився», припи-
нивши свою неоднозначну діяльність, нама-

гаючись працювати на два полюси. Схиляючи
голову перед Москвою і водночас розправляю-
чись з протестуючими, він позбавив себе будь-
яких шансів легітимними методами бути пере-
обраним на другий термін президентства.

5. Витіснення «совка» відродило історичну
українську форму державотворення - козацьке
народовладдя. Мене, як ворога імперій та імпе-
ріалізму, це надзвичайно вразило. Відбувається

фактично становлення нового козацтва з усіма
українськими атрибутами та колоритом.
Очевидно, місія козацтваяк у минулому, такі на
сьогодні – не прислуговуватися тиранам, а руй-
нувати імперії та тюрми.

Виявляється, російська цариця Катерина ІІ
не зруйнувала Запорізьку Січ остаточно, адже в
ХХІ століттіспостерігаємо її відновлення. За
двадцять років суверенітету України виникла
нова Київська Січ, заснована на традиціях ста-
рої, Запорізької… Різниця хіба що в назві.
Новітня Січ – Майдан.Усе інше– ідентичне.
Народне віче – козацька форма народовладдя.
Загони Самооборони – козацьке військо добро-

вольців.Щоправда, явище «Майдан»досі на
стадії свого утвердження. 

Це – не «задвірки Європи», як пишуть
російські ЗМІ, а велика Україна зі своїми уні-
кальними традиціями. Та і для лібералізованої
бабусі Європи – це так само дещо цілковито
нове.

6. Наостанок, вважаю так само важливим,
що українці вперше отримали можливість зро-

зуміти, що «білоруська опозиція» є неоднорід-
ною. На Майдан приїжджали і політичні тури-
сти та піарники, котрі з’являлися тільки біля
камер, і то на четвертому тижні Євромайдану, і
люди, які щиро і віддано брали участь у рево-
люції, чим тільки можна допомагаючи україн-
цям. Явно виділилися два табори білоруської
опозиції в Україні – один представлений гран-
тоїдами офіційної опозиції, а інший - народно-
патріотичний. Їх розділяє різна ідеологія, різна
практика політичної боротьби, різні цінності. 

Чи варто продовжувати Майдан, і головне,
яким чином?

Однозначно, це доленосне питання.
Найтяжчий вибір для людей: лишатися на
Майдані чи йти додому? Виникають матеріаль-
ні труднощі, бійці втомлюються, відбуваються
постійний тиск та провокації…

Та я, як і (я певен!) українці,  розумію: вирі-
шується дещо грандіозне, те, що буде мати зна-
чення для усіх народів Європи. Озирнімося
назад: свого часу українські козаки розвалили
Річ Посполиту, потім Україна добила

Радянський Союз. Тепер – погляньмо у
майбутнє: зараз Україна замахнулася
на Російську імперію!

Звісно, левова частка у вирішенні
цього питанні належить політикам. Чи
вистачить їм політичної інтуїції?
Ораторських навичок? Уміння пра-
вильно аналізувати події?
Прагматичності? А головне – бажання,
вогника, внутрішнього чуття?

Та найбільше залежить від «пере-
січних» громадян України: не здатися і
не розійтися.

А поки що Євромайдан викликає у
Лукашенка і його опричників неприхо-
ваний страх. Про це свідчить намаган-
ня режиму мінімізувати вплив револю-
ційного Києва на колоніальну і «уми-
ротворену» Білорусь. За два тижні -
жодного слова у офіційних ЗМІ. Далі –
коли що й «тявкнуть», то вже таку
дикунську брехню верзуть з неприхо-
ваною ненавистю до учасників
Євромайдану, де інакше, як «психами,
наркоманами, бомжами та ультрана-
ціоналістами» учасників революції не
називають. Але, попри старання псев-
дожурналістів, білоруси не надто
«ведуться» на такі методи викривлен-
ня дійсності. Досить сказати одне
слово «Майдан», щоб у співвітчизни-

ків запалав вогник в очах. 
Та поки що на вулицях білоруських міст все

спокійно, скрізь домінує «совок», російсько-
мовні лозунги, подекуди російські прапорці у
машинах, чистенько і тихенько… Після вільно-
го Києва серце стискається у цій підлій тиші, і
рветься туди, де гордо розвиваються прапори
вільної Європи, туди, де, в врешті-решт майор-
ять і біло-червоно-білі прапори… на Київську
Січ!

Сергій Висоцький, керівник АКБПС,
для газети «Терен – Україна»

Віднесений вітром
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Події зимового періоду засвідчили, що
українці мають активну громадську позицію. І
не лише у соціальних мережах, обговорюючи
розгін силовиками мирної акції чи популяри-
зуючи демотиватори про «бімбу Азірова», а
віддаючи найцінніше, що є - життя. Кожен, хто
вийшов на майдан як громадянин, заслуговує
на повагу.

Та рушійна сила Майдану – це громадсь-
кість, під чим ми розуміємо організації та
об’єднання, які, завдяки вже налагодженій
системі роботи та певній структурі, взяли на
себе облаштування «новітньої Січі». Так,
Молодіжний Націоналітичний Конгрес, ще до
початку активних подій розгорнув єврокампа-
нію, а з початку Євромайдану – долучився до
його організації. Пізніше, змобілізовані хлопці
стали до лав Самооборони, щоб обороняти спо-
кій «майданівців».

«Поодинці ми б не зробили і десятої части-
ни того, що творимо разом», - переконаний
Сергій Кузан, голова МНК.

22 листопада
«Ми обираємо Європу»
Молодіжний Націоналістичний Конгрес,

ще до подій Євромайдану, розпочав співпрацю
з громадянською кампанією «Євронаступ»,
переслідуючи головну мету – повернення в
європейську родину, а також недопущення
вступу Україну до Митного Союзу. Тож 22
листопада активісти рушили до Адміністрації
Президента України, аби передати більше міль-
йона підписів українців, зібраних на підтримку
євроінтеграції.

«Наша акція - прямий наказ, вимога до
влади: не відходити від євроінтеграційного
курсу, тому що ми обираємо Європу. Ми це зро-
били ще 9 років тому під час помаранчевого
Майдану. Тільки від нашої сили, від нашого
характеру залежить те, чи влада нас почує,
адже вона чує тільки позицію сили», - заявив
Сергій Бондарчук, ініціатор кампанії.

24 листопада
«Дискотеці – НІ! Революції – ТАК!»
Майдан почав своє існування як багатоти-

сячний мітинг: опозиція скликала народ на
віче. МНКівці, з’їхавшись з усієї України, при-
єдналися до акції. На місці подій розгорнули
великий прапор з тризубом та зірками зі стягу
ЄС навколо нього. Пізніше, коли на акції поча-
лися виступи українських співаків, МНКівці
просто неба намалювали банер з лозунгом
«Дискотеці – НІ! Революції – ТАК!», з яким
пройшли Хрещатиком до стели Незалежності.

«Концерти та гучні заклики, які ми чули
сьогодні весь день зі сцени, – це перший етап,
та треба усвідомлювати, що вже час переходити
до активних дій, – пояснила заклик Марія
Дзвінка, керівник інформаційно-пропаган-
дистського відділу МНК. – Тож банер з цим
гаслом мав нагадати людям, чому вони вийшли
на Хрещатик: не співати, а протестувати».

27 листопада
Інфрастуктура Майдану
«Основним питанням, яке виникло після

прийняття рішення зробити Євромайдан без-
строковою акцією, стало питання людських
ресурсів. Щоб підтримати людей, які стояти-
муть на майдані, важливо забезпечити їх нор-
мальними умовами. Організувати такі умови

взялися ми: МНКівці з усіх куточків України
приїхали, аби внести свій вклад у спільну спра-
ву. Взяли на себе пункт харчування, розмістив-

шись на Європейській площі, а після об’єднан-
ня Майдану - під стелою Незалежності.
Встановили інформаційні намети, облаштували
інфоцентр для запису волонтерів. Хлопці взяли
на себе також охорону периметру», - говорить
Іван Кішка, голова Секретаріату МНК.   

29 листопада
Початок реалізації силового сценарію
Коли екс-президент не підписав Угоду про

асоціацію з ЄС, напруга у суспільстві зросла.
Удень громадськість виявила хлопців спортив-
ної статури на Михайлівській площі (де відбу-
вався мітинг Партії регіонів), у деяких з них у
руках були металеві кийки.

«Користуючись посвідченням помічника
депутата, я потрапив на вулицю Банкову, яка
була недоступною для інших людей. Там -
близько 15 автобусів різних силовиків: внутрі-
шні війська, і «Беркут», і навіть пожежники», -
повідомив Іван Кішка, помічник нардепа і дру-
гого голови МНК Олега Медуниці.

Неспокій виявився не марним: вранці, 30
листопада о 4 годині ранку «Беркут» жорстоко
побив людей, що були під стелою
Незалежності. Мирний мітинг, на який був
навіть дозвіл КМДА, розігнали. Стелу зайняли
силовики, а побиті люди знайшли прихисток  у
Михайлівській церкві.

«Мирний мітинг за євроінтеграцію змінив
свій пріоритет: тепер українці почали відкрито
прагнути змінити владу, що чинить криміналь-
ні злочини», - говорить Соломія Фаріон,
заступник голови МНК.

1 грудня 
Формування Самооборони Майдану
У Києві пройшов багатотисячний мітинг, а

МНКівці перейшли від організації забезпечен-
ня мирного мітингу - до формування самообо-
рони. Так, передові загони самооборонців
«захопили» ялинку, що монтувалася на
Майдані. Металеві кордони було зметено, мілі-
ція, що охороняла територію, втекла. Таким
чином, стела Незалежності знову опинилася в
розпорядженні протестуючих, загони самообо-
рони стали по периметру, а ялинка швидко
«прикрасилася» синьо-жовтими прапорами.
Першим на звільненій стелі Незалежності
замайорів червоно-чорний стяг Молодіжного
Націоналістичного Конгресу.

«Ми відстояли наш Майдан! Ті, хто бив
наших друзів - сьогодні тікали з ганьбою. Це
лише початок! Ми мусимо йти далі – до
Кабінету міністрів України. Ми чекаємо рішен-
ня від лідерів нашої опозиції, закликаємо очо-
лити людей і повести. Ніякі «дикі танці» на цю
владу не діють! Бойовий дух і рішучі дії - ось
що допоможе нам відстояти своє право», - звер-

нувся через гучномовець Голова МНК Сергій
Кузан до учасників спонтанного мітингу під
звільненою Стелою Незалежності. Основна

колона мітингувальників зайшла на Майдан, і
далі слово мали лідери опозиційних партій. З їх
виступів стало зрозуміло, що акцію протесту не
планується розгортати далі, обмежившись
центральною площею країни. 

Події біля Адміністрації президента
Доки опозиція залишалась на Майдані,

велика кількість людей та новостворених заго-
нів самооборони скандуючи: «На Кабмін!»
рушила на Грушевського, де провели свій
мітинг під Кабінетом міністрів України, щільно
оточеним «Беркутом» та іншими загонами
спецпризначенців. Самооборона тоді вперше
виступила «живим щитом» між мітингувальни-
ками та міліцією задля уникнення провокацій з
обох боків. 

У той же час, отримавши тривожні сигнали
з Банкової, самооборона рушила до
Адміністрації Президента, яку вже почали
штурмувати протестуючі.

«Це вже потім стане зрозуміло, що «штур-
мувати» будівлю почали провокатори з
«Братства» Корчинського, невідомо звідки
взявши бульдозер. А тоді – всі ми прагнули
активних дій, помсти за побитих «Беркутом»
друзів. Тож події розгорталися під виглядом
справжньої революції. Усе виглядало як шанс
на захоплення адміністративної установи. І
поки політики кричали: «Ми – за мирну акцію!
Повертайтеся на Майдан!», «гарячі голови»
намагалися протистояти силовикам. Останні
застосовували у відповідь газ, кийки, грубу
силу, відганяючи відчайдух з Банкової», -
коментує ситуацію голова Львівського МНК
Назар Франчук, який пізніше став сотенним 14
сотні Самооборони.

Будинок Спілки письменників, який знахо-
диться майже навпроти Адміністрації
Президента, став прихистком для людей. На
запрошення заступника голови Спілки, загони
самооборони зайняли один із залів будівлі, аби
порадитися і обдумати подальші дії. Та
«Беркут» не дав цього зробити.

«Під час зачистки вулиці Банкової,
«Беркутом» було також атаковано будинок
Спілки письменників (вул. Банкова, 2), у якому
хотіли знайти притулок поранені мітингуваль-
ники та кілька лікарів-волонтерів, які не змогли
вибратися з цієї вулиці й опинилися в пастці.
Письменники Сергій Пантюк, Борис Гуменюк,
Роман Жахів і частина демонстрантів намага-
лися забарикадуватися, однак «Беркут» вибив
вікна і проникнув у будинок. Бійці «Беркуту»
потрощили меблі, били людей і викидали їх на
вулицю. Перелякані дівчата й хлопці, що нама-
галися знайти притулок у будинку, тікали на
балкони й вилазили на дах», - повідомляв пізні-
ше пресі письменник Борис Гуменюк.

Увечері, коли сутички народу з силовиками
вщухли, порадившись, МНК оголосив про
старт мобілізації громадян, маючи за мету
забезпечення охорони мітингувальників та про-
тидії провокаціям.

«Наголосимо, що Самооборона Майдану -
не стихійне утворення, а організація, що має
чітку структуру. Окремо існує мобілізаційний

центр, в якому дівчата записують усіх зголоше-
них. Вночі, після виконання державного Гімну,
добровольців ділять на сотні, які очолюють
сотенні. Далі – рої на чолі з ройовими.
Чотирнадцята сотня під назвою «Вільні люди»
сформована на основі членів Молодіжного
Націоналістичного Конгресу та учасників

попередніх акцій. Завдання ж для хлопців -
різні: починаючи від елементарного патрулю-
вання Майдану, закінчуючи виїздами на «гаря-
чі» точки», - говорить Іван Кішка, відповідаль-
ний за розгортання мобілізаційного центру
Самооборони.

6-8 грудня
«Вільні Люди»: блокування «Беркуту» у

Василькові та «облога» Верховної Ради
Хлопці з сотні «Вільних людей» в ніч на 6

грудня відправилися до Василькова, щоб бло-
кувати підрозділи міліції з Криму, які там роз-
містилися, щоб не дати їм можливість виїхати
до Києва. 

«Це важлива ділянка фронту - блокуємо
заміну «Беркуту» з урядового кварталу. Таким
чином, ми виснажуємо сили противника», -
пояснив Андрій Левус, керівник комендатури
Самооборони Майдану.

Пізніше, 8 грудня, об’єднані 14-та 15-та
сотні Самооборони Майдану взяли в облогу
підступи до Верховної ради України, біля якої
відбувався мітинг людей з прапорами Партії
регіонів. Це дозволило спорудити додаткові
барикади, тим самим розширивши територію
Протесту.

«Всі, хто сьогодні став пліч-о-пліч до
боротьби – це вільні люди, готові відстоювати
свої цінності та переконання, боротися проти
рабської системи, нав’язаної нам цією владою»,
- звернувся до протестувальників Сергій Кузан
під час виступу на імпровізованій сцені – даху
автомобіля з аудіоапаратурою.

11 грудня 
Відстоювання мирного світанку
Цей день усі присутні в Києві МНКівці

зустріли на головному Майдані країни. Уночі
почалася атака силовиків. За словами хлопців з
14 сотні «Вільні люди», близько першої ночі
вони отримали інформацію, що зі сторони
Михайлівської площі приїхали автобуси з вій-
ськовими. Кілька хвилин – і внутрішні війська
разом з «Беркутом» оточили Майдан з трьох
сторін: Європейської площі, вулиць
Інститутської та Михайлівської.

Зі сторони Європейської площі внутрішні-
ми військами почався розбір барикад. Десь за
пів години за допомогою «болгарок», барикаду
зруйнували.

«Ми опинилися обличчями до облич вій-
ськових. Засобів захисту у нас не було, тож роз-
раховували лише на власні сили. Стали ланцю-
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гом, аби не дати силовикам пройти на терито-
рію Майдану», - говорить МНКівець Іван
Фацинець, один з ройових 14 сотні, що до
ранку стримувала силовиків на Інститутській
вулиці.

За його словами, «молоді хлопчики» з внут-
рішніх військ лише розбирали барикади, а
потім на зміну їм став «Беркут». Почалася
штовханина, силовики намагалися витягувати
людей з ланцюгів. Проте, їм це не вдалося.
Ніяких спецзасобів не було застосовано.

«Десь за пів години після початку штурму
без барикад, «Беркут» відступив. Почали ради-
тися, перегруповуватися. Чисельно, вони, звіс-
но, переважали. До того ж, могли змінюватися.
У нас такої можливості не було. Але ми встоя-
ли. Це свідчить про те, що самооборона
Майдану діє», - говорить Василь Дубовий,
МНКівець, з 14-ї сотні.

Поповнення особового складу «Вільних
людей»

Після нічних подій стався шалений наплив
людей до Самооборони, яка довела всім свою
ефективність. Вже вдень Cамооборона
Майдану отримала свою Комендатуру та сотні
«самооборонців» розташувалися у Будинку
архітектора.

Дівчата з МНК взяли на себе забезпечення
цілодобового зголошення до лав самооборон-
ців, реєстрація до яких відбувалася у наметах
біля сцени Майдану.

15 грудня
«Вільні люди» заблокували «карусель-

щиків»
Наступною подією, яка змобілізувала акти-

вістів у столиці, стали перевибори 15 грудня.
Хлопці з 15-ї та 14-ї сотні «Вільні люди», разом
із комендантом Майдану та другом МНК
Андрієм Парубієм, вирушили на 132 округ до
Первомайську для забезпечення вільного воле-
виявлення громадян, захисту журналістів та
міжнародних спостерігачів.

«Ми забезпечували додаткову безпеку під
час перевезення бюлетенів від ДВК до ОВК, а
також змогли заблокувати рух колони з «кару-
сельщиками», що намагалися дістатися до
виборчих комісій», - розповів Парубій.

17 грудня 
«Янукович, повертай у Європу!»
Представники Самооборони Майдану

закликали Президента не летіти до Москви, а
повернути літак у сторону Європи. Кілька
сотень активістів, серед яких і члени
Молодіжного Націоналістичного Конгресу, із
плакатами: «Геть від Москви!», «Янукович,
повертай у Європу» та прапором 14-ї сотні
«Вільні люди», розмістилися на пішохідній
частині Бориспільської траси.

«Янукович робить вигляд, що йому байду-
же на народ, що стоїть на Майдані. Тому ми
провели акцію, яку він точно побачить, про-
їжджаючи до аеропорту «Бориспіль».
Закликаємо президента замість Москви обрати
курс на Європу», - прокоментував захід керів-
ник «Вільних людей» Назар Франчук.

29 грудня
Поїздка до Межигір’я
Бажаючих навідати президента та нагадати

йому, що «Вітя, ми знаємо дорогу», виявилось

чимало. За 300 метрів до Межигір’я, в селі Нові
Петрівці, на євромайданівців чекав кордон з
правоохоронців та автобусів, що повністю
заблокували дорогу для авто та навіть пішохо-
дів.

«З самого початку ми стали кордоном, щоб
уникнути провокацій. Одразу двоє невідомих
вчинили напад на одного з керівників
Самооборони Івана Кішку, спробувавши
зав'язати бійку та відтягнути його від основних
загонів. Однак бійці нашої сотні оперативно
втрутилися, і тим самим відбили бажання вчи-
няти будь-які провокації в подальшому», - роз-
повів керівник 14 сотні, МНКівець Назар
Франчук.

«Партію Регіонів» - під замок
Того ж вечора рух «Вільні люди» закрив на

замок центральний офіс Партії регіонів, що
знаходиться на вулиці Липській у Києві.

«Ми вважаємо ПР екстремістським, бан-
дитським угрупованням, яке ми оголошуємо
поза законом», - повідомили вони, закликавши
українців наслідувати приклад активістів руху,
та блокувати роботу провладної партії у своїх
містах.

5 січня
Освячення прапорів бойових сотень
На головній сцені Майдану Самооборона

урочисто освятила свої прапори.

«В наших сотнях вся Україна. Від Єнакієво
до Коломиї. У цьому велика правда Майдану.
Україна - велика. Україна - єдина! І її є кому
обороняти!», - прокоментував цю подію керів-
ник Самооборони Андрій Парубій.

16 січня
Диктаторські закони - в силі
Після прийняття «диктаторських законів»,

активісти Самооборони фактично опинилися
поза законом. За носіння захисної каски та
камуфляжу передбачався арешт строком до 15
діб. 

Так, МНКівця Івана Кізюка, котрий був
членом 14-ї сотні, викрали посеред дня в уря-
довому кварталі Києва. Приводом стала каска
на голові хлопця.

«Майже добу активіста шукали по усіх
інстанціях – починаючи від управлінь міліції та
СІЗО і закінчуючи місцевими моргами. Врешті,
26 січня близько 6-ї години вечора відбулось
судове засідання, на якому хлопцю оголосили
запобіжний засіб – особисте зобов’язання.
Попри все, Іван зараз сповнений оптимізму –
відпочиває, спілкується з друзями та родиною,
приходить до тями», - повідомили побратими.

19 січня
Хрещення вогнем
Традиційне недільне Народне Віче зібрало

багато охочих піти до Кабінету Міністрів. Але
шлях протестуючих, що пролягав вулицею
Грушевського, був зайнятий силовиками. 

«МНКівці у складі Самооборони рушили
туди, аби забезпечити захист людей. Ще до
вечора стало зрозуміло: буде гаряче. Градус
напруги зростав: перші коктейлі Молотова
полетіли у сторону автобусів силовиків, в
результаті чого транспорт згорів ущент. Та не
це найстрашніше: у результаті протистоянь
з'явилися перші жертви», - пригадує сотенний
14-ї сотні Віталій Вовк, заступник голови
МНК.

22 січня 
Перші Герої «Небесної Сотні»
Уся увага світу була прикута до Києва. Для

того, щоб розігнати мітингувальників, силови-
ки почали використовувати зброю та жорстоко
били всіх, хто попадав «під руку»: журналістів,
старих людей та активістів медичної служби
Майдану. Після розгону в Самообороні з’яви-
лася інформація про двох убитих в результаті
вогнепального поранення самооборонців –
білоруса Михайла Жизневського та українця
вірменського походження Сергія Нігояна. 

«Хлопці першими поклали свої життя в
ім’я незалежності України та, як пізніше вия-
виться, стали першими бійцями «Небесної
сотні», - скажуть потім про них.

7-11 лютого 
Підписання наказу «Самооборона

Майдану»
Комендатура Самооборони Майдану оголо-

сила про створення і розширення
Всеукраїнської структури самооборони по всій
Україні у всеукраїнський понадпартійний гро-
мадський рух, що координує свої дії виключно
з Штабом національного спротиву на централь-
ному рівні.

Керівник Самооборони Майдану Андрій
Парубій підписав наказ №1 «Про основні заса-
ди організації «Самооборони Майдану» та
заявив, що у лавах Самооборони вже близько
20 тисяч чоловік.

Згідно наказу «Самооборона Майдану» є
всеукраїнським понадпартійним громадським
рухом, який ставить перед собою такі завдання:

1. Зберегти суверенітет та єдність України;
2. Відстояти європейський вибір України;
3. Захистити права і свободи громадян;
4. Чинити спротив діючому злочинному

режимові до повного його усунення.
«Головні наші функції - протидія режиму,

захист громадянських прав українців, боротьба
зі свавіллям чиновників, очищення влади від
кримінальних та антиукраїнських елементів», -
пояснив Андрій Бень, МНКівець, який очолю-
вав 14-ту сотню.

18 лютого
Повернення до Конституції 2004 року

Члени МНК з побратимами (близько 2
тисяч самооборонців) вишикувалися в
Маріїнському парку вздовж колони бійців
Внутрішніх військ, тітушок та «Беркуту».

Вимога Майданівців – терміновий розгляд
Конституційної реформи у Верховній Раді. За
кілька годин у парку почалися сутички.
Силовики разом із «тітушками» розігнали
мітингувальників, поранених у бійках само-
оборонців, що не могли самостійно рухатися -
катували, декого забили кийками до смерті…

Почався масштабний наступ спецпризна-
ченців на Майдан. Основний штаб протесту-
вальників – Будинок профспілок, в якому зна-
ходилися поранені активісти - підпалили. На
Хрещатику точилася справжня війна із залу-
ченням бронетранспортерів та водометів, але
мітингувальникам вдалося відстояти Майдан.

20 лютого 
Героям Слава!
У центрі української столиці стріляли снай-

пери. Хлопці з Самооборони, які намагалися
запалити шини на Інститутській вулиці, щоб
позбавити видимості стрілків, один за одним
гинули від куль, що пробивали навіть бронежи-
лети. Вже після масового виходу депутатів з
провладної партії та голосування у парламенті
за перехід до Конституції 2004 року, що фак-
тично означало перемогу Майдану, виявилося,
що за три місяці протистояння Самооборона
втратила немало бійців.

«Плата за свободу - неймовірно висока.
Звісно, куля не обирає, всі ми були під приці-
лом, ризикували життями. Але у той час ніхто
не вагався, не було страху: українці проявили
себе як мужня нація», - говорить Іван Бортнік,
чотовий Самооборони.

22 лютого
Початок кінця
На Майдані Незалежності в Києві відбуло-

ся прощання і відспівування загиблих у сутич-
ках з силовиками активістів. Через «живий
коридор» труни пронесли до сцени і проводили
в останню путь криками «Героям слава!». Далі
труни несли вулицею Хрещатик до останньої
барикади. 

Ця зима стала найгарячішою за всю історію
незалежної України. Нація віддала завелику
ціну, аби змінити існуючий режим. Говорити
про перемогу, коли плач за загиблими відлун-
ням йде по всій країні, неможливо. Попереду -
багато роботи.

Марія Дубініна, Олеся Горяйнова,
Оксана Кузан (МНК)

до збройної боротьби
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У центрі – мільйонний Майдан. А що на місцях?
Київ, будучи столицею України, так чи інак-

ше є центром, двигуном, концентратом вибухо-
вої суміші революції. До Києва з’їхалася вся
країна, щоб стати організованою, а не розсія-
ною, потужною силою. Та було б неправильно
забути про регіони – жителі міст, усвідомлюю-
чи важливість роботи на місцях, влаштовували
свої євромайдани. Без них не можна навіть
говорити про «очищення» влади в регіонах.
Адже одна справа – повалення режиму в цен-
тральних органах влади, інша – зміна кадрів
поза Києвом. Право сказати своє слово мають
саме жителі кожного окремого міста.

Націоналісти ж, як показали зимові події, -
стояли на передовій боротьби. Члени МНК,
окрім активної діяльності в столиці, віддавали
свої сили та ресурси і на боротьбу «вдома». 

Полтава
Події тут починалися ще наприкінці листо-

пада - з малочисельних акцій протесту патріо-
тично налаштованих студентів. «Тоді ми втрьох
ходили вулицями Полтави, закликаючи через
мегафон жителів міста приєднуватися до акцій
протесту. Кожного дня біля Полтавської ОДА
ледь-ледь збиралося 40-50 студентів», - прига-
дує активіст Полтавського МНК Борис Грачов.

Та згодом, 25 січня вдалося захопити примі-
щення сесійної зали Полтавської ОДА.
Представники МНК несли нічну варту в захоп-
леній будівлі. 

Окремою сторінкою полтавського євромай-
дану стали провладні мітинги. МНКівцям з
Полтави довелося охороняти  опозиційний
намет, який було встановлено ще на початку
грудня під обладміністрацією. «Охороняли не
тільки від агресивно налаштованих молодиків-
тітушок, але і від людей похилого віку, які вва-
жали за необхідне понищити плакати на під-
тримку Євромайдану», - говорить представни-
ця МНК, Марина Мелещенко.

«Ми були присутніми майже на всіх ключо-
вих подіях у Полтаві, завжди тримаючись
разом і підтримуючи один одного. У рідному
місті ми з самого початку позиціонували себе
як монолітна незалежна група підсилення і на
мою думку, за нинішніх складних перепетій і в
опозиційних колах, це правильна позиція», -
вважає МНКівець Сергій Кулик.

Суми
Для сумських МНКівців активна діяльність

на Євромайдані розпочалася у День Соборності
– 22 січня. Замість запланованого Молодіжним
Націоналістичним Конгресом заходу до Дня
Соборності, відбулося вшанування пам’яті
загиблих під час сутичок з силовиками на

Майдані у Києві. 
«Сьогодні зранку стало відомо про загибель

від вогнепальної зброї двох людей. Тож ми зіб-
ралися тут, аби запалити свічки на знак пам’яті
про Героїв Майдану, - звернулася до присутніх
під час заходу Марія Дубініна, голова
Інформцентру МНК.

Тим часом, кількатисячна колона жителів
міста рушила ходою вулицями Сум, закликаю-
чи сумчан «вставати».

А 24 січня сумчани змобілізувалися, аби
прийти на сесію Сумської облради, на якій
депутати збиралися підтримати дії Януковича,
засудивши майданівців як «екстремістів», при-
йнявши відповідне рішення. Попри те, що мілі-
ція спершу не погоджувалася впустити мітин-
гувальників, після переговорів людям вдалося
потрапити до сесійної зали. 

«Було багато майданівців. Але бюджетників
також зігнали – вони стояли дещо відстороне-
но, але оплесками реагували на виступи «регіо-
налів». Було дійсно гаряче. Попри все, нам вда-
лося досягти свого: офіційне звернення на під-
тримку дій Януковича не дістало потрібну кіль-
кість голосів», - підсумував Андрій Рубан,
МНКівець.

Після сесії сумчани рушили ходою вулиця-
ми міста, вигукуючи «Суми, вставай» та інші
гасла.

26 січня активісти МНК організували акцію
«Київ, ми з тобою!», аби привернути увагу
жителів міста до подій Майдану. Ввечері близь-
ко 30 осіб вийшли на вул.Роменську (траса, що
сполучає Суми та Київ), аби утворити «кори-
дор» із свічок.

«Ми не випадково вирішили провести
акцію саме вул. Роменською: вона має симво-
лічний характер. Розставляли та запалювали

свічки на узбіччях траси, це символізувало
нашу єдність з Києвом, зі столичним
Майданом», - говорить МНКівка Анна
Ємєльянова.

Окрім цього, захід сприяв поширенню
інформації про події, що відбуваються в країні.
Активісти розповідали перехожим, чому не
можна бути байдужими до Майдану. На плака-
тах – заклики «Суми, вставай!», «Борітеся –
поборете!».

Цього ж дня, ввечері Суми приєдналися до
міст, що взяли під контроль громади ОДА. За
домовленістю народного депутата Шульги з
міліцією, протестувальників абсолютно мирно
пустили в приміщення ОДА. Того ж вечора
МНКівці вже чергували на кухні в ОДА разом з
іншими сумчанами. Та близько першої ночі
міліція увірвалася в ОДА без жодних поперед-
жень і, побивши активістів, забрала їх до від-
ділку. Восьмеро хлопців отримали статус
«затриманих».

Тож наступного дня, з самого ранку і аж до
судового засідання, що проводилося вночі,
активісти пікетували відділок, куди забрали
хлопців. Зокрема, затриманим був Олександр
Ревенко, активіст «Євронаступу», член руху
«Вільні люди». 

Після цих подій сумчани навідувалися
додому до начальника міліції, щоб «привітати»
його з підвищенням та «висловити вдячність»
за пильне дотримання правопорядку. 

31 січня Сумський осередок МНК організу-
вав показ фільму «Живе Білорусь!», аби на при-
кладі білорусів продемонструвати, чому і за що
стоять люди на Майдані – щоб не допустити
такого, як у них.

«Ми не зупинимось і зараз, після так званої
перемоги. Тепер наша задача – контролювати
діяльність новопризначених кадрів, а також –
готуватися до виборів», - говорить голова
Сумського МНК Олександр Бойко.

Львів
У Львові МНКівці, які не мали змоги під-

тримати друзів в Києві, долучалися до блоку-
вання військових частин та «Беркуту», брали
участь у віче в центральній частині міста та
пікетуванні державних установ.

Щодня зі Львова курсували автоколони під-
тримки, повні вагони молоді із запалом до
боротьби. Збиралися кошти, речі - для Києва,
для тих, хто там відстоював права українців.

«Одні поверталися із Києва, інші - змінюва-
ли їх на чергуванні. У Львові майдан також
працював в режимі онлайн, кожен охочий міг
долучитися до цієї діяльності, бо роботи виста-
чало і на відстані. Кожної неділі - місто наче
пустіло, всі, хто чувся в силі і духу вирушав до
Києва, зараз, мабуть важко знайти сім'ю, член
якої не був там, адже там - життя, боротьба за
нього», - говорить Назар Франчук, голова
Львівського МНК, сотенний 14-ї сотні
Самооборони Майдану.

Київ
Від самого початку Євромайдану активісти

МНК були на передовій подій. Так, 21 листопа-
да ввечері одними з перших вийшли на
Майдан. Коли Майдан було організовано на
Європейській площі, МНКівці були серед тих,
хто відбивав атаки «Беркуту». 

«Паралельно ми організували пункт з роз-
дачі їжі та прийому речей», - говорить
Маргарита Долгая, МНКівка. - «З самого почат-
ку ми спільно з іншими активістами облашто-
вували кухню і постійно чергували на
Європейській. Користь приносили тим, що
знали Київ і могли допомагати з усілякими
доставками... Так, старше членство дуже допо-
могло тим, що на власному транспорті могли
доставляти необхідні речі та харчі».

Під час наступних акцій МНКівці стали до
лав 14 та 15-ї сотень Самооборони. Саме ці дві
сотні відіграли вирішальну роль у відбитті атак
Беркуту в ніч на 11 грудня. «Прапор 14 сотні
завжди майорів у найскладніших ситуаціях, так
би мовити, між молотом і наковальнею. Мені
тоді дуже сподобалося роль прапорносця -
тепер розумію всю відповідальність цієї
непростої посади», - говорить Роман
Делікатний, член київського МНК.

22 грудня на Євромайдані було оголошено
про створення ВО «Майдан». Прес-секретарем
Комісії з питань студентів та молоді став пред-
ставник київського МНК Сергій Пархоменко.

«Брали участь не лише у мирних акціях, а й

у протистояннях. Так, на вул. Грушевського ми
ставали медиками: найчастіше траплялися
подразнення очей від газу, друге місце розділи-
ли між собою кульові поранення і поранення
від уламків гранат. Згадую, як снаряд так «влу-
чив», що в потерпілого згоріли штани, у той
момент фраза «Хлопці, ноги є?..» мала якусь
особливу вагу. - говорить Рада Назаренко, акти-
вістка київського МНК, - стояли ж ми до остан-
нього».

Харків
Уночі 21-го листопада на площу  вийшли

перші 15 протестувальників. З того дня майдан
почав набирати обертів, а члени місцевого осе-
редку МНК активно долучалися до спільної
справи. Зокрема, Андрій Руденко очолив загони
самооборони, які функціонують і сьогодні. 

«Спочатку пріоритетною була допомога
Києву - кожного дня знаходилися добровольці,
які були готові їхати до столиці, завжди тривав
збір коштів на підтримку київського майдану»,
- говорить Тарас Бортнік, член харківського
МНК.

22 лютого – визначна дата не тільки для
Харкова, а й для всієї України. У Палаці Спорту
політики зібрались вирішувати нагальні про-
блеми, а тим часом перед будівлею сформува-
лись два фронти з прибічників майдану та
антимайдану. Розділяла їх лише площа та пра-
воохоронні органи. Того дня відбулася хода на
честь відставки Януковича.  Кінцевою точкою
став пам’ятник Леніна, розташований у центрі
міста на площі Свободи. Там звучали урочисті
промови. Стало відомо, що міський голова та
губернатор зникли із міста, а отже, ОДА пере-
йшла до народу. 

«Це вперше за довгу історію Харкова –
міста, де царить радянський дух,  люди підня-
лись і показали свою непокору, не важливо
було, хто якою мовою говорить, бо всі йшли під
єдиними гаслами, із спільними цілями!», -
коментує представниця харківського осередку
МНК Ганна Прокошева.

Але в ніч з 22-го на 23-є відбувся ряд прово-
кацій, пов’язаний з тітушками та прибічниками
«Оплоту». МНК-івці разом з іншими активіста-
ми захищали адмінбудівлю та намагалися вре-
гулювати ситуацію. Роман Налужний, пред-
ставник МНК, зазначає: «Незважаючи на те, що
будівля не перебуває у розпорядженні Кернеса
та Добкiна, робота працівників примiщення не
зупинилася, кожного дня люди ходять туди на
роботу, а майданiвцi cлiдкують за чистотою та
порядком».

Рівне
Ще 17 листопада у Рівному відбувся мітинг

на підтримку підписання Угоди про асоціацію з
ЄС. «Українці зробили свій вибір на користь
євроінтеграції, і ми закликаємо владу та опози-
цію зробити все необхідне для того, щоб Угода
була підписана, як це зробила Молдова», -
зазначив у виступі ініціатор акції, МНКівець
Тарас Давидюк.

Пізніше, 24 грудня МНК взяв участь в акції
«Підгузки для армії». У рамках заходу рівняни
пройшли маршем до армійського корпусу.
Громадські активісти звернулись до керівниц-
тва військової частини з вимогою не виконува-
ти злочинні накази бандитського режиму.
Учасники акції несли прапори України та пла-
кати «Солдате, не спи!», «Армія з народом, а не
з уродом», «Ви присягали Україні, а не банді».

Днем пізніше активісти МНК разом з інши-
ми громадськими організаціями пікетували
прокуратуру Рівненської області з вимогою
негайно відкликати всі судові позови щодо ска-
сування звернень місцевих рад до Президента
України, Верховної Ради України з вимогами
про відставку уряду, про притягнення до відпо-
відальності винних у побитті учасників мирних
протестів, щодо підняття прапорів Ради Європи
на державних установах та майданах області.

Громадським активістам із МНК та
«Самооборони Майдану» доводилося блокува-
ти частину внутрішніх військ у Рівному.
«Керівники правоохоронних органів раніше
вже обіцяли активістам Євромайдану не від-
правляти спецпризначенців на Київ і не дотри-
мали слова», - заявив керівник рівненської
«Самооборони Майдану», МНКівець
Олександр Онищук.

Також мітингувальники відзначилися тим,
що навідавшись до офісу Партії регіонів, зірва-
ли та привселюдно спалили її прапор. Офісна

будівля була заклеєна наліпками «Обережно!
Партія регіонів» та «Вимагаємо заборонити
Партію регіонів». Після цього колона мітингу-
вальників прийшла до адміністрації, змусивши
всіх заступників голови Рівненської ОДА напи-

сати заяви про звільнення. 
Під час лютневих подій, щойно стало відо-

мо про спробу силового розгону Майдану у
Києві, активісти в Рівному розпочали мобіліза-
цію. Жителі міста перекрили рух транспорту в
центрі міста, а потім підійшли до бази
«Беркуту» та заблокували її. Силовики були
вимушені покинути базу, минаючи «коридор
ганьби».

Тернопіль
За збігом обставин, тернополянам саме у

День пам’яті жертв Голодомору довелося бути
присутніми на так званому «початку» револю-
ції. Саме у неділю наступного дня вони мали
велику змогу спостерігати перший «марш
мільйону».

Більшість представників тернопільського
осередку перший тиждень революції провели
саме у Києві.

Пізніше з ініціативи МНК у Тернополі було
створено «Самооборону Майдану
Тернопільщини», яку очолили члени МНК.
Комендант – голова осередку Іван Ковалик,
бунчужні – МНКівці Василь Дубовий та Іван
Кіхюк, голова прес-центру – Марія Шаплай,
також МНКівка.

«Самооборона розмістилася у захопленій
нами ОДА. Уночі самооборонці патрулювали
місто, забезпечували порядок, виїжджали на
місця ДТП та оформлювали їх. Загалом,
Самооборона - організація швидкого реагуван-
ня, є навіть мобільні групи на авто.
«Самооборона Майдану Тернопільщини» є
структурною ланкою «Самооборони
Майдану»», - говорить комендант Іван
Ковалик.

За кордоном
Безпрецедентна мирна акція протесту,

яка ввійде в історію як Євромайдан, засвід-
чила не лише готовність української громади
боротися за кращу долю, за європейське
майбутнє, за зміну політичних правил гри,
але й стала ілюстрацією солідарності україн-
ства всього світу.

Для закордонних українців з’явилася
чудова нагода проявити свою любов до
Батьківщини. Чим, власне, вони і скориста-
лися. Дякуючи тому, що діаспоряни та трудо-
ві мігранти проводили свої акції на підтрим-
ку Євромайдану в понад 50 країнах світу,
складалося враження, що вони особисто
перебували на Майдані разом з братами та
сестрами з України. Кожна українська гро-
мада стала «міні-майданом», підтримку
якого мали змогу відчувати і ми на україн-
ській землі.

Важливо також і те, що вже з перших
днів акції протесту до України завітали
керівники провідних організацій, що об’єд-
нують закордонне українство. У найнапру-
женіші моменти протистояння разом зі збу-
реними українством на Євромайдані перебу-
вав Генеральний Секретар Світового
Конгресу Українців, Голова Організації
Українських Націоналістів (бандерівців)
Стефан Романів.

Він, як й інші представники українських
громад за кордоном, неодноразово звертався
зі сцени Майдану зі словами підтримки з
боку світового товариства і, найперше, укра-
їнців з усіх кутків планети - Америки,
Австралії, ЄС.

Географія підтримки Євромайдану є мак-
симально широкою. Де є хоча б малесенький
осередок українства, там виникає свій
Євромайдан. І вони  з’являються всюди – від
Росії і аж до Лівії, Індії, Південної Кореї та
Нової Зеландії.

«Євромайдан демонструє: з нами солі-
дарний весь світ. А український світ, окрім
цього, ще й єдиний. Відчуваючи його під-
тримку, ми неодмінно доб’ємося права жити
в європейській, сучасній, цивілізованій краї-
ні. Ми збудуємо таку країну, де кожен зможе
реалізувати себе. Країну, де будуть рівні
можливості для всіх, і зокрема, для тих
молодих українців, що зараз їдуть шукати
щастя за кордоном», - переконаний Сергій
Кузан, голова МНК.
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Герої Крут. Неупереджений погляд
В українській історії не так багато подій,

про які було б написано і сказано більше, ніж
про бій під станцією Крути 29-го січня 1918
року. Однак, серед вороху заяложених тверд-
жень надзвичайно багато таких, що швидше
нагадують нав’язані ззовні міфи, ніж зважені
історичні оцінки. До речі, не складно здога-
датися, ким саме нав’язані ці міфи. Російські
сайти навіть не приховують свого негативно-
го ставлення до борців за волю України,
котрі брали участь у бою під Крутами і всіля-
ко намагаються спотворити історичні факти.
Не залишились осторонь міфотворення і віт-
чизняні політики та історики, які прирівняли
юнаків до героїв-спартанців з Фермопіл, а
відтак - і кількість загиблих вперто підтя-
гують до міфічної цифри – 300.

Перечитуючи спогади безпосередніх
учасників тих подій, помітно, що різні авто-
ри, подаючи бачення одних і тих же ситуацій
під різними кутами, інколи навіть суперечать
одне одному. У тому немає нічого дивного,
бо в більшості випадків маємо справу з
поглядом молодої людини, котра вперше
була учасником справжнього бою. Для при-
кладу можу навести свої враження від
побаченого на  ливарному виробництві: таке
відчуття, що це було пекло, де на мене скрізь
чекала небезпека. А що вже казати про реаль-
ний бій, де кожна куля ворога цілить саме в
тебе? І врешті-решт, рядовий вояка не може
володіти всією повнотою інформації про бій.
В оцінці та тлумаченні бою під Крутами спо-
гади безпосередніх учасників надзвичайно
важливі, але і вони не позбавлені певних
ідеологічних нашарувань на кшталт надзви-
чайної трагічності, кинутої напризволяще
молоді, кількості загиблих. Причина в тому,
що  спогади написані, переважно, через
десять і більше років після подій.

Аналізуючи підготовку до бою та його
перебіг, спробую окреслити деякі з цих
нашарувань та дати оцінку тим подіям суто з
військової точки зору. 

Керівництво підрозділами здійснювали
талановиті, досвідчені та надзвичайно висо-
коморальні командири, що мали бойовий
досвід з Першої світової війни. Аверкій
Гончаренко був призначений комендантом
оборони Бахмача і прибув на місце 5-го
січня. Там з 21 грудня вже знаходились укра-
їнські війська – чотири сотні Першої юнаць-
кої військової школи ім. гетьмана Богдана
Хмельницького (близько 600 чоловік особо-
вого складу, 20 старшин, 18 кулеметів) і під-
тримували українську владу в місті, викону-
вали інші бойові завдання, знаходячись у
бойовій дотичності з передовими загонами
росіян. Вивчивши ситуацію на місці,
А. Гончаренко систематизував бойову діяль-
ність: вислав передові застави; з метою
з’ясування намірів ворога, влаштував захоп-
лення в полон двох більшовицьких вояків;
провів рекогносцировку місцевості для орга-
нізації спротиву.

Навіть з позицій сьогоднішнього дня,
володіючи всією повнотою інформації і
маючи багато часу на прийняття рішення,
розроблений Аверкієм Гончаренком план
оборони виглядає як найбільш оптимальний.
Для оборони Бахмача у нього не було ані сил,
ані засобів. Не можна було не рахуватися і зі
складною політичною ситуацією в місті.
Розташувавши лінію оборони між станціями
Крути та Пліски, Гончаренко змусив ворога
грати за невигідними для останнього прави-

лами. Незначну кількість вояків довелось
розтягнути майже на три кілометри, однак
місце нанесення головного удару ворога
(захоплення ст. Крути) не складно було
передбачити завдяки вдало вибраній місце-
вості. Тому саме на цьому місці були зосе-
реджені головні сили оборони та резерв.

Залізнична колія на виїзді зі ст. Пліски
була розібрана. Це змусило російські підроз-
діли наступати на Крути, зайняті українсь-
ким військом, вже зі ст. Пліски. Майже нічим
не міг допомогти наступаючим і бронепотяг,
що був у їхньому розпорядженні. Натомість,
український імпровізований бронепотяг
(платформа, обкладена мішками з піском,
озброєна однією гарматою та двома кулеме-
тами), здійснюючи постійні виїзди за лінію
оборони, завдав агресору значної шкоди під
час спішування, розгортання лав та лагод-
ження колії, бо заховатися ворогу під час цих
наскоків було ніде. Тому російські війська
понесли значні втрати ще до початку безпо-
середнього бойового зіткнення.

Особовий склад, що займався будівницт-
вом окопів, завершивши роботу, мав можли-
вість перепочити перед боєм. Якісно підго-
товлена напередодні лінія оборони була
вдало замаскована, тому наступаючі поміти-
ли її фактично вже після того, як розпочалась
стрілянина, що завдало їм додаткових втрат.
До цього гармати росіян здійснювали
обстріл станції Крути.

Аверкій Гончаренко заздалегідь ознайо-
мив командирів сотень із ситуацією,
поінформував, звідки і як будуть діставати
набої, куди направляти поранених, з ким три-
мати зв’язок, як діяти за тих чи інших обста-
вин, а у випадку відступу - як виводити сотні
з бою.

Подальший перебіг подій стовідсотково
підтвердив правильність рішень командира.
Головний удар червоних агресорів прийшов-
ся у передбачене Гончаренком місце.
Підготовлені та загартовані в попередніх, хай
і дрібних боях, юнкери цей удар витримали.
Скільки саме відбили атак мужні юнаки та
їхні командири зараз важко сказати, але своє-

часне введення у бій резерву дало можли-
вість впевнено стримувати ворога. Однак
зазначимо, що армія червоних настільки
кількісно переважала в живій силі та
озброєнні, що вести мову про ймовірну пере-
могу над нею було неможливо. Коли почало
темніти, А. Гончаренко, оцінивши ситуацію,
прийняв рішення: відступати. 

Першою отримала наказ про відступ сту-
дентська сотня, знаходячись під прямим тис-
ком ворога. Тому рішення командира сотні
Андрія Омельченка провести контратаку
перед відступом є правильним. Звичайно, під
час цієї багнетної атаки сотня понесла втра-
ти, але лише так можна було організовано
провести відступ. Проведена контратака
завдала червоним втрат як фізичних, так і
психологічних. Це змусило їх тимчасово від-
ступити. У багнетній контратаці загинув і
сам сотник Омельченко, який ішов попереду.
У боях за свободу і державність лише ціною
людського життя можна купувати малі та
великі перемоги, інші гроші - «не ходять».
Не дивлячись на втрати, студентська сотня
відступила організовано, на позиціях не були
залишені ні зброя, ні  поранені. Сьогодні
важко сказати, чи всі загиблі були забрані,
але за результатами досліджень поля бою,
поховань не виявлено. Тож спогади сучасни-
ків можна підтвердити.

Студентська сотня, прибувши до ешело-
ну, була задіяна у розбиранні колії з метою
ускладнення подальшого просування ворога.

Так само організовано, у бойовому
порядку, відступили й інші сотні.

Щодо кількості втрат. Підрозділ сотника
Андрія Омельченка, що складався з найменш
підготовленого студентства, під час бою
зазнав найбільших втрат. За статистикою, на
кожного вбитого припадає не менш ніж п’ять
поранених. Можна припустити, що певна
кількість поранених була відправлена до
ешелону під час бою, але хтось залишався на
позиціях. Для супроводження кожного пора-
неного потрібен один військовослужбовець,
а для загиблого - як мінімум чотири. За не
складними підрахунками можна стверджува-
ти, що сотня Омельченка втратила не більше
10-15 чоловік. У своїх спогадах Михайло
Михайлик (написані, найраніше, у 1921р.)
стверджує, що сотні втратили по 5-10 юна-
ків, а студентський курінь – до 50 (разом з
чотою, що заблукала). Ці цифри є найбільш
правдоподібними. Хоча, на моє переконання,

запропонована вище схема підрахунку пока-
же ще меншу кількість загиблих. Таким
чином, співвідношення загиблих Січових
Стрільців (навіть з урахуванням випадкової
загибелі чоти розвідки, що заблукавши у
сутінках, потрапила до більшовицького
полону) до втрат московсько-більшовицьких
окупантів складає один до десяти, що цілком
відповідає доктрині оборонного бою (1/5-8).
Адже на полі бою перед Крутами в одному
підрозділі більшовицького командира Єгора
Попова  загинуло більше 300 чоловік.

Отже, цей оборонний бій - беззаперечно
переможний. Успішний бій не може бути
таким трагічним, як дехто його малює. 

Завдання, яке ставилося перед підрозді-
лами, було виконане повністю. Ворог був
зупинений. Внаслідок 5-ти годинного бою
окупант поніс значні втрати у живій силі,
тому потребував перегрупування. Завдяки
цьому, як писав сам Аверкій Гончаренко:
«вдалося затримати наступ Муравйова та
змусити його до затяжної боротьби».
Виграний час не згаяли марно. Український
уряд було евакуйовано, а проведені ним у
Бресті переговори дозволили українській
владі повернутися до Києва. Уже в березні
розстріляні більшовиками юнаки з чоти роз-
відки були урочисто перепоховані у Києві.
Тож які ще потрібні докази успішності про-
веденої Аверкієм Гончаренком військової
операції?

Не відповідає дійсності і теза про те, «що
молодь була кинута напризволяще і ніхто їм
не допоміг», адже ця молодь з поставленими
завданнями впоралась. До питання мораль-
ності командирів: із 20 старшин в живих
залишилось лише 10. Загинув і брат сотника
Аверкія Гончаренка, якого його безпосеред-
ній командир призначив зв’язковим, однак
Гончаренко, з огляду на своє становище як
командира, відіслав брата на передову,
«..прощаючи його поглядом, як виявилося,
навіки».

Не загинула марно і чота розвідки. Ці
молоді юнаки, зазнавши тортур, показали
всім майбутнім поколінням зразок любові до
своєї землі, свого народу і нестримну жагу
до побудови Самостійної Соборної
Української Держави.

Віктор Стеблянко, екс-капітан ЗСУ

“Ми не дарма обрали такий час і таке місце, деживуть родини "беркутівців", рядовий і сержант-ський склад, тому, що так чи інакше ці людиповторюють шлях окупантів армії Муравйова.Вони на замовлення Банкової, фактично назамовлення Путіна б’ють власних громадян,побратимIв, таких самих українців, як вони. Миприйшли закликати їх, щоб вони схаменулися, непроливали кров, тому, що рано чи пізно каразнайде винних�
Сергій Пархоменко - член МНК, організатор акції “Майдан-це
наші Крути”.
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Ти можеш знайти нас: 

Вінницька обл. – 067-577-88-93  (Олександр) vinnytsia@mnk.org.ua
Житомирська обл. – 098-713-02-31 (Павло) zhytomyr@mnk.org.ua
Івано-Франківська обл. – 098-707-28-62 (Андрій) frankivsk@mnk.org.ua 
Кіровоградська обл. – 066-710-88-22 (Валерій) mnk@mnk.org.ua
Київ – 066-672-51-22 (Роман) kyiv@mnk.org.ua
Луганська обл. – 095-220-66-78 (Дмитро) mnk@mnk.org.ua
Львівська обл. – 093-668-32-52 (Назар)  lviv@mnk.org.ua
Миколаївська обл. – 063-154-89-83  (Даша)  mnk@mnk.org.ua 
Полтавська обл. – 066-855-11-39 (Гліб) poltava@mnk.org.ua
Рівенська обл. – 066-205-44-84  (Тарас) rivne@mnk.org.ua
Сумська обл. – 066-344-13-41 (Олександр) sumy@mnk.org.ua
Тернопільська обл. – 096-901-60-66 (Іван ) ternopil@mnk.org.ua
Харківська обл. – 067-579-06-45(Андрій) kharkiv@mnk.org.ua 

Ти можеш завітати до нас  за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 9.
станція метро «Золоті ворота», тел. 234-70-20
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Розповсюджується безкоштовно

«Жовтий князь»
Василь Барка

Роман «Жовтий князь» – це
перший в українській літерату-
рі великий прозовий твір, при-
свячений національній трагедії
України – страшному голодо-
мору 1932-1933 років, що
забрав життя мільйонів людей.

«Нація, яка не капітулює»
ред. Я.Іляш, В.Рог

Книга висвітлює історію
національно-визвольного руху
Ірландії з середини XIX століт-
тя по сьогодення. Праця
містить чимало відомостей про
часи народної самоорганізації,
боротьбу Ірландської
Республіканської Армії, етапи
державного будівництва та сві-
тоглядові і ментальні особли-
вості ірландців. Збірка статей

дає можливість зрозуміти і проаналізувати прой-
дений шлях кельтського народу від вимираючої
нації до успішної держави Європи.

У книзі вміщено статті діячів українського
націоналістичного руху, які представляють собою
Українську Військову Організацію, Закордонні
Частини Організації Українських Націоналістів,
Спілку Української Молоді «Сумщина» та
Молодіжний Націоналістичний Конгрес.

«Украдене ім’я: чому Русини стали
Українцями»

Євген Наконечний
Книга допомагає відповісти

на таке важливе питання: ким
ми, українці, є насправді? Якщо
Вам близьке Шевченкове: «Хто
ми? Чиї сини? Ким? За що заку-
ті?» і набридла московська про-
паганда про колиску братніх
народів та старшого брата, як і
те, що політики постійно мані-
пулюють нашою історією для
задоволення  власних «шкур-

них» інтересів, то ця книга - для Вас.     

«ОУН (бандерівці): 
фрагменти діяльності та боротьби»

Святослав Липовецький
Діяльність ОУН та її членів

привертала увагу закордонних
політиків, громадськості, жур-
налістів й не давала забути, що
Україна, хоч і поневолена,
існує та змагає до незалежнос-
ті. Жертви, складені для здо-
буття Української Держави,
числилися сотнями тисяч, але
це не припиняло боротьби, а
лише служило новим поколін-
ням взірцем віри та посвяти.

Книга поштою: для замовлення книг поштою
необхідно звернутися за вказаною нижче адресою
МНК, скринькою book@mnk.org.ua або
тел. 044-234-70-20  та вказати назви та кіль-
кість книг, ПІБ, повну поштову адресу з індексом

Свій до свого по своє!

ТЕРЕН УКРАЇНА

Організації:
Злучений Українсько-Американський

Допомоговий Комітет (Філадельфія,
США)

Добродії:
українська громада Філадельфії
Анна Твердомед (Київ)

Юлія Свірідова (Київ)
Оксана Процюк (Івано-Франківськ)
Стефан Романів (Австралія)
П’єр Пастернак (Франція)
Адольф Гладилович (Монреаль,

Канада)
Петро Дацків (Едмонтон, Канада)
Олександр Резніченко (Суми)

Олег Козарик (Рівне)
Галина Котова (Москва)
Ольга Лімарова (Харків)
Павло Себастьянович (Київ)
І. Горбань (Харків)
Олексій Слободянюк (Полтава)
Сергій Дяків (Торонто)
Андрій Хоманчук (Київ)

«Гурби-Антонівці» -  спосіб загартувати себе

Керівництво та членство МНК висловлює щиру подяку всім добродіям та  організаціям,  які допомагали 
діяльності нашої організації у січні-березні 2014 року.

1-4 травня на місці найбільшого бою УПА з НКВС, що відбувся на
Тернопільщині, дві команди пліч-о-пліч змагатимуться за пер-
шість. На 25 кв.км. лісів та боліт розгортатимуться найнеочікува-
ніші сценарії: нічні маневри та пошуки «штабу» супротивника,
сутички з командою досвідчених диверсантів, шанс сказати
своїм слабкостям впевнене «ні» та пройти фізичну і моральну
підготовку. Зробити все для перемоги – над собою і над супро-
тивником.

Правила гри та умови участі шукай на Gurby.org.ua 
Не прогав шанс загартувати свою волю! Заповнюй анкету!
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