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Могутня середньовічна держава 
Київська Русь (кінець ІХ — середина 
ХІІІ ст.), на думку М. Грушевського, 

була першою формою української дер-
жавності. Вона залишила яскравий слід у 
світовій історії, прискорила економічний, 

політичний і культурний розвиток східних 
слов’ян і зробила їх рівноправними учас-
никами політичного життя Європи.

1240 року майже всі автономні князів-
ства Русі захопила тюркська держава 
Джучидів, влада яких протрималася з пе-

рервами трохи більше ніж століття. Водно-
час на західноукраїнських землях постає 
Галицько-Волинське князівство, де князь 
Данило прийняв 1253 року титул «Короля 
Руси» і став першим східнослов’янським 
королем.

Данило Галицький
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Русь: від князів до королів

Автономні права в Литовській державі

Після битви під Синіми водами, де ли-
товське військо спільно з військом по-
ловецького «козака» Мамая розбили 

золотоординців, майже вся територія сучасної 
України звільняється від ярма ординців. Авто-
номні Київське, Подільське, Сіверське, Глин-
ське князівства входять до складу Литовської 
держави. Згодом, 1470 року, автономію україн-
ських князівств було обмежено, а після підпи-
сання 1569-го Люблінської унії з Польщею їх 
знову окупували. Цього разу поляки. Битва під Синіми Водами

              років Незалежності.               років Незалежності. 
ТисячоліттяТисячоліття державотворення
24 СЕРПНЯ УКРАЇНА ВТРИДЦЯТЕ ВІДЗНАЧАЄ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
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Визвольні змагання гетьманів Terra incognita
козацтва

30 років волі: здобули й утверджуємо

1 грудня 1991 року на всенародному 
референдумі понад 90% населення 
України підтримали Акт проголошення 

незалежності України. У наступні кілька 
років у країні сформувалася демократична 
політична система, закріплена Конститу-
цією 1996 року. Вибори третього Прези-
дента України 2004 року стали перелом-
ними в історії держави. Вони завершилися 
мирною акцією протесту, яка тривала до 8 
грудня 2004 року і дістала назву «Помаран-
чева революція». Також у грудні 2004 року 

було ухвалено зміни до Конституції, згідно 
з якими Україна стала парламентською ре-
спублікою.

Революція Гідності стала приводом, який 
використала Росія для початку агресії — 
тимчасової окупації АР Крим, міста Сева-
стополя та частини Донецької й Луганської 
областей. 13 квітня 2014 року в Донецькій та 
Луганській областях розпочато антитеро-
ристичну операцію (АТО) з метою зупинити 
терористів і сепаратистів. Українські Збро-
йні Сили поступово відновлювали контроль 

над Донеччиною та Луганщиною, аж доки 
25–28 серпня російські війська відкрито не 
перейшли кордон та окупували українську 
територію.

5 вересня 2014, 12 лютого 2015 і 1 жовтня 
2019 року в Мінську підписано угоди про 
тимчасове припинення вогню, які з попе-
ремінним успіхом діють і зараз. 30 квітня 
2018-го система заходів, які передбачала 
АТО, була доповнена комплексом військо-
вих і спеціальних організаційно-правових 
заходів операції Об’єднаних сил (ООС).

Спалах 
незалежності

За свободу рідної землі

Наступного разу українська держав-
ність відродилася 1917 року, коли 
після Універсалів Центральної Ради 

утворилася Українська Народна Респу-
бліка. На жаль, уже 1921 року вона знову 
була знищена більшовицькою Росією…

Кордони УНР 1919-1920 рр.

Починаючи від повстання Косинсько-
го, що відбулося майже одразу після 
вторгнення поляків в Україну, і аж до 

відновлення незалежності у 1991 році, кож-
не нове покоління українців повставало 
проти західних і східних окупантів за свобо-
ду рідної землі. Кожні 16–20 років нашими 
землями котилися хвилі боротьби за неза-
лежність. Повстанці в усі часи хотіли, щоб 
українці були господарями на своїй землі, 
щоб не було ані соціального, ані релігій-
ного, ані національного гніту. Тільки впро-
довж ХХ століття золотими літерами були 
вкарбовані в літопис здобуття державної 
незалежності Холодноярська і Медвинська 

республіки, Карпатська Україна і ОУН-УПА, 
Олевська і Колківська республіки та багато 
інших визвольних потуг.

Протестом проти польського свавілля стала Визвольна 
війна під проводом Богдана Хмельницького, в результаті 
якої виникла незалежна українська держава Військо За-

порозьке зі столицею в Чигирині. Але мирне життя цієї держави 
було дуже коротким. З 1658 до 1676 року в ній тривав період 
московської збройної інтервенції — «Руїна», що був викликаний 
намаганнями гетьманів Івана Виговського та Петра Дорошенка 
отримати визнання новопосталої козацької держави на міжна-
родній арені. Лівобережні козаки-сепаратисти, якими керува-
ли московські воєначальники, зрештою ліквідували козацьку 
державу на Правобережній Україні. А пізніша спроба гетьмана 
Івана Мазепи вивести козаків з-під московської протекції не 
увінчалася успіхом. Він разом зі своїм союзником — шведським 
королем Карлом XII — зазнав поразки в битві під Полтавою…Богдан Хмельницький

Яскраві сторінки в літописі українсь-
кого державотворення залишили 
Фастівська республіка Семена Палія 

(1685–1704) і повстання надвірних козаків 
1768 року, коли проголошувалися неза-
лежні козацькі держави на Правобережжі. 
Terra Incognita історичної науки й досі за-
лишається Ханська Україна — держава під 
протекторатом Османської Імперії в ме-
жиріччі Південного Бугу, Дністра й Дунаю, 
що мала власних гетьманів (найвідоміший 
з них — Пилип Орлик).

Президент України Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ: 
«Україна є спадкоємицею однієї з наймогутніших держав середньовічної Європи. В її столиці 
розпочалась історія християнства у Східній Європі, коли 1033 роки тому Великий князь Київський 
Володимир охрестив Київську Русь. Київську Русь – Україну. Це не частина нашої історії, це і є наша 
історія. Нам не треба доводити це історичними трактатами, роботами, статтями. Бо наші докази не 
на папері, а в металі й камені. Не в міфах і легендах, а в наших містах і на наших вулицях.  
І це, на мій погляд, одна з речей, яка свідчить про головне – про історичну єдність усіх українців. 
Одна з речей, яка свідчить, що всі українці, з будь-якого куточка України, – це один великий народ. 
Український народ. Ці слова – не данина кон’юнктурі, а данина правді та справедливості».
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History and
On August 24, for the 30th year in a row, Ukraine celebrates Independence Day. This is a significant 
holiday, which Ukrainians consider the day of the formation of the Ukrainian State in its modern form. It 
was on this day in 1991 that the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR adopted a resolution and an Act of 
Declaration of Independence of Ukraine.

1For the first time, the Independence Day 
of Ukraine was celebrated not on August 

24, but on July 16, the day when the Verkhov-
na Rada adopted the Declaration of State 
Sovereignty of Ukraine. 

2The decision to declare independence 
was not a simple whim of politicians. It 

was adopted with the help of a nationwide 
referendum, in which only one question was 
raised – «Do you confirm the Act of Inde-
pendence of Ukraine?» More than 90% of 
Ukrainians in all regions of the country vot-
ed in favour. 

3 On August 24, 1991, a special session of 
the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR 

was convened. This happened three days 
after the suppression of the coup organized 
by conservative Soviet politicians who 
sought to prolong the existence of the 
USSR without democratic transformation 
and «perestroika».

4 It was significant that 346 parliamen-
tarians including even communists vot-

ed for Ukraine’s independence. 

5Immediately after the special session of 
the Ukrainian SSR, on August 24, 1991, the 

opposition sang the anthem of the Ukraini-
an Sich Riflemen right next to the rostrum. 
The song was picked up even by protesters.

6Levko Lukianenko and Leontii Sanduliak 
wrote a draft of the Act of Independence 

of Ukraine in a school 
notebook in an hour and 
a half on the morning of 
August 23. 
On the historical docu-
ment on the state sov-
ereignty of Ukraine, the 
members of the Ver-
khovna Rada left their 
inscriptions: «Glory to 
Ukraine», «Ukraine is 
alive and will live forev-
er», «From today – let’s 
be».

7Viacheslav Chornovil 
proposed to bring to 

the Verkhovna Rada a blue and yellow flag 
with which Ukrainians stood on the barri-
cades near the Russian White House during 
the coup. 

8The flag was raised on the official flag-
pole near the Kyiv City Council. This is the 

first time since June 1920 that the Ukrainian 
flag has flown over Kyiv. On July 24, yellow 
and blue flags filled the entire Khreshchatyk 
Street.

9The national flag of Ukraine was official-
ly approved as the national symbol of 

Ukraine on January 28, 1992. In August 2004, 
the President signed a decree es-
tablishing the 

Day of the National Flag of Ukraine, which is 
celebrated annually on August 23. 
The golden or yellow colour of the flag sym-
bolizes the Creator, God the Father and the 
Supreme Spirituality in general. The blue 
colour symbolizes everything earthly, as 
well as the freedom of choice, which the 
Creator endowed his creations in the hope 
that they will not abuse it. In addition, blue 
and yellow are fire and water, male and fe-
male. However, the main idea of combining 
blue and yellow colours is the great harmo-
ny of space, sun, earth and everything on 
earth.

10On August 24, 1994, the first military 
parade dedicated to the Independ-

ence Day of Ukraine took place on Khresh-
chatyk Street in Kyiv.

11Leonid Kravchuk became the first pres-
ident of independent Ukraine.

12Poland was the first country to recog-
nize Ukrainian independence.

13 How is the Independence Day of 
Ukraine celebrated? On this national 

holiday festive processions, military march-
es, parades, concerts take place all over 
Ukraine, flowers are laid to historical monu-
ments. Independence Day is also celebrated 
abroad: various events, rallies, flash mobs, 
concerts and other events.

INDEPENDENCE DAY

4
armyinform.com.ua

History of holiday



5
armyinform.com.ua

30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Interesting Facts
14Ukraine is the largest country in Eu-

rope.

15Ukrainian was recognized as the best, 
most melodious and richest language 

in the world, and took second place after 
Italian at the beauty contest of languages 
in Paris in 1934.

16Ukrainians are recognized as the most 
singing nation, which created the larg-

est number of folk songs in the world, about 
200 thousand. No nation in history has as 
many songs as the Ukrainian people. UN-
ESCO has an amazing library of folk songs 

from around the world. There are 15.5 thou-
sand songs in the fund of Ukraine.

17The national currency of Ukraine 
«hryvnia» was introduced on Septem-

ber 2, 1996.

18The Ukrainian Constitution is one of 
the oldest in Europe. However, this is 

not about the modern version of the basic 
law, but about the Constitution of Pylyp Or-
lyk proclaimed in 1710.

19Ukraine has voluntarily renounced its nu-
clear weapons, the third-largest arsenal 

in the world, and handed over all warheads 
and missiles to the Russian Federation. 

20The first higher education institution 
in Eastern Europe was the Ostroh 

Academy. It was founded by Prince Consti-
antyn-Vasyl of Ostroh in 1576.
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The most singing nation in the largest country in Europe

The Armed Forces of Ukraine
21On December 6, Ukraine celebrates 

Armed Forces Day. On this day, 1991 the 
Verkhovna Rada passed the laws «On the 
Defence of Ukraine» and «On the Armed 
Forces of Ukraine». The text of the Military 
Oath was also read in the parliament hall.

22The Ukrainian Armed Forces have the 
highest level of public trust among all 

state institutions. As of March 2021, 70% of 
respondents expressed overwhelming trust 
in the Ukrainian army. The poll was conduct-
ed by the Razumkov Centre.

23The Armed Forces have the same 
percentage of female service per-

sonnel as NATO states armies. Currently, 
the Armed Forces have about 32,000 female 
service personnel, which is 15.6% of the to-
tal strength. This is one of the highest rates 
concerning the total strength of the Armed 
Forces compared to other armies in the 
world. Ukrainian female service personnel 
are allowed to serve on most military po-
sitions in the Armed Forces: tanker, gunner, 
company commander, platoon leader, etc. 

24The Ukrainian Army is a leader among 
the countries of the Baltic-Black Sea 

region in terms of the number of military 
exercises held on its territory and units’ par-
ticipation in international military exercises. 
Thus, only in 2021, 8 international military ex-
ercises have already taken place or there is 
an ongoing preparation for them in Ukraine. 
In 2021, about 21,000 Ukrainian service per-
sonnel and about 11,000 foreign participants 
were involved in exercises in Ukraine. 

25Our state ranks 44th in the number 
of peacekeepers among 124 states.  

Over 45,000 service personnel of the 
Armed Forces of Ukraine took part in 27 in-
ternational operations and missions in dif-
ferent regions of the world: in the Balkans, 
in Africa, South America, the countries of 
the Black Sea region, etc. 55 Ukrainian sol-
diers gave their lives for the sake of peace.

26Since the beginning of the Rus-
sian-Ukrainian war, the Hero of 

Ukraine title has been awarded to 41 sol-
diers (including 22 posthumously).

27A non-state award the «People’s 
Hero of Ukraine» order was estab-

lished in 2015 in Ukraine as a sign of peo-
ple’s trust and recognition of the military 
merits of our soldiers. It was awarded to 
over 150 service personnel of the Armed 
Forces of Ukraine for victorious actions 

during the struggle against the Moscow 
occupiers.

28Ukraine ranks ninth in the world 
in the number of reservists, the 

number of people who should enlist the 
Armed Forces of Ukraine at the first sig-
nal is over 230,000. The vast majority of 
them are people with combat experience 
in repelling Russian aggression. Only the 
DPRK, South Korea, Vietnam, India, Russia, 
Taiwan, Brazil and Cuba have a compara-
ble powerful military reserve.

29One of the latest additions in the Armed 
Forces is military chaplains. Since May 

2017, the position of military chaplains has 
been introduced in all combat units and de-
tachments of the Armed Forces of Ukraine. 

30The Armed Forces of Ukraine is the 
largest and only army in Europe that 

conducts real hostilities.
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Українці, 
які прославили незалежну Україну

В’ЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ: ПРОВІДНИК УКРАЇНСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

Український політик, публіцист та політв’язень В’ячеслав 
Максимович Чорновіл багато років був активним діячем 

руху опору проти зросійщення та національної дискримінації 
українського народу, провідником українського національ-

но-демократичного визвольного руху кінця 1980-1990 років. За-
сновник та головний редактор підпільного українського часопису 

«Український вісник», засновник Української Гельсінської групи.  
Один з ініціаторів проголошення Декларації про державний суверенітет України  

16 липня 1990 року та Акта проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року.  
У 2000 році В’ячеславу Максимовичу посмертно присвоєно звання Героя України.

БОГДАН ГАВРИЛИШИН: ЗАСНОВНИК 
ВСЕСВІТНЬОГО ФОРУМУ В ДАВОСІ

Економіст Богдан 
Гаврилишин 

пройшов шлях 
від простого 
українського 
хлопчика з 
Тернопільщини 
до члена престиж-
ного міжнародного 
Римського клубу, в якому 
вчені та громадські діячі з понад 
30 провідних країн займаються перспек-
тивами розвитку людства. Саме завдяки 
Богдану Гаврилишину з’явився Всесвітній 
Давоський форум.

Боксер Володимир Кличко – найкра-
щий боєць в історії важкої ваги за 

версією BoxRec. Після перемоги на Олім-
піаді 1996 року Володимир за свою спор-
тивну кар’єру у 2000-2010 роках майже 
беззаперечно панував у важкій ваговій 
категорії за версіями всіх найбільших 
боксерських організацій світу. Він 
переміг 23 бійців за титул чемпіона світу, 
що є найкращим показником в історії 
боксу. Досі не побитий його рекорд – 12 
років загальної тривалості володіння 
титулом чемпіона світу у важкій вазі. 

Окрім Володимира Кличка, сучасний 
український бокс прославляли й інші 
спортсмени. Старший брат Володимира, 
Віталій Кличко – багаторазовий чемпіон 

світу з боксу та 
кікбоксингу, 
чемпіон Перших 
всесвітніх ігор 
військовослуж-
бовців (1995 рік), 
єдиний боксер-воло-
дар пояса «Вічного чем-
піона світу у важкій вазі» за версією WBC, у 
2018 році першим з українців включений до 
Міжнародної зали боксерської слави.

Серед нової генерації українських бок-
серів – багаторазові чемпіони світу Василь 
Ломаченко (автор найкращого нокауту 2016 
року) та Олександр Усик (рекордсмен за 
швидкістю здобуття чемпіонського пояса – 
10 боїв на професійному рингу).

ЛЕОНІД КАДЕНЮК — 
ПЕРШИЙ КОСМОНАВТ УКРАЇНИ

Український льотчик-випробу-
вач першого класу, космонавт, 

генерал-майор авіації Леонід Ко-
стянтинович  Каденюк — перший і 
єдиний астронавт незалежної України. 
Герой України Леонід 
Каденюк літав 
на понад 50 
типах літаків, 
а у листо-
паді-грудні 1997 
року здійснив 
космічний політ 
на американському 
БТКК «Колумбія» місії STS-87.

ВОЛОДИМИР КЛИЧКО: ОЛІМПІЙСЬКИЙ ЧЕМПІОН

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ ЖАН БЕЛЕНЮК — 
ЧЕМПІОН ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР

Жан Беленюк завоював для України 
всі можливі медалі в греко-римській 

боротьбі. Багаторазовий 
чемпіон Європи,  

чемпіон Олімпійсь-
ких ігор у Токіо  і 
народний депутат 
IX скликання – це 
все про Жана 

Венсановича 
Беленюка.

АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО: 
ФУТБОЛЬНИЙ ТРЕНЕР – ГЕРОЙ УКРАЇНИ

Андрій Шевченко – перший український футболіст, що ви-
грав Лігу чемпіонів. Заслужений майстер спорту України та 

володар звання Героя України виступав за київське «Динамо», 
найвідоміші європейські клуби «Мілан» і «Челсі», а донедавна 
очолював національну збірну, яку довів до чвертьфіналу чем-

піонату Європи – найвищого досягнення в історії української 
команди.

ДЖАМАЛА: ПЕРЕМОЖНИЦЯ «ЄВРОБАЧЕННЯ»

Народна артистка України, співачка Джамала (Сусана 
Алімівна Джамаладінова) стала переможницею 61-го 

пісенного конкурсу «Євробачення» (2016) завдяки своїй 
авторській пісні «1944», присвяченій масовій примусовій 
депортації кримськотатарського народу з Криму до Серед-
ньої Азії в 1944 році.
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ЮРІЙ ІЗОТОВ: 
«БАТЬКО» НАЙМОЛОДШОЇ ГАЛАКТИКИ ВСЕСВІТУ

Астрофізик Юрій Ізотов – один із найбільш цитованих у 
світі українських учених. Світова наукова слава прийшла 

до науковця після сенсаційного відкриття наймолодшої 
галактики – карликової I Zwicky 18, якій лише 500 млн років, 

тобто приблизно стільки, скільки років життя на Землі. Нині 
індекс цитування його наукових робіт перевищив позначку 

«1000», що є недосяжним рекордом для Національної академії наук 
України та співставним із показниками Нобелівських лауреатів.

ЛІНА КОСТЕНКО: ЛАУРЕАТКА 
НАЙПРЕСТИЖНІШИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ

Українська письменниця, поетеса-шіст-
десятниця Ліна Василівна Костенко 

– лауреатка найпрестижніших премій 
України: Шевченківсь-

кої, Антоновичів 
тощо. Ліна Костен-
ко є почесною 
докторкою та 
професоркою 

провідних універ-
ситетів країни. Книги 

та збірки колишньої 
радянської дисидентки наразі щороку є 
лідерами продажів серед українських кни-
жок, а сама авторка входить до переліку 
найвідоміших жінок давньої та сучасної 
української традиції.

Ми не завжди можемо назвати видатних українців поіменно, як, наприклад, тисячі ге-
роїв-воїнів або учасників Революції Гідності. До речі, документальний фільм про протести  
2013-2014 року – «Зима у вогні» Євгена Афінеєвського і студії Netflix – був номінований на 
премію «Оскар». Це стало першим випадком в історії, коли український фільм змагався 
за престижну кінонагороду.

ОЛЕГ АНГЕЛЬСЬКИЙ:  
ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ГАЛІЛЕО ГАЛІЛЕЯ

Український інженер-оптик, професор 
Чернівецького університету, доктор 

фізико-математичних наук Олег 
Ангельський – лауреат унікальної 
міжнародної премії 
імені Галілео 
Галілея за 
значні наукові 
досягнення в 
галузі оптики, 
а також за 
розвиток оптичної 
освіти і консолідацію 
інших вчених. 

БОГДАН СТУПКА: ПОНАД 100 НЕЙМОВІРНИХ РОЛЕЙ У КІНО

Народний артист та лауреат Шевченківської премії 
Богдан Сильвестрович Ступка за свою кар’єру в 

кіно зіграв десятки яскравих ролей. Український актор 
працював із найкращими світовими режисерами: Отаром 
Іоселіані, Кшиштофом Зануссі, Єжи Гофманом, Юрієм 

Іллєнком та іншими. У 2011 році громадська та творча діяль-
ність Богдана Ступки була відзначена найвищою нагородою 

держави – званням Героя України.
Під час отримання нагороди Римського міжнародного кінофестивалю актор сказав:
«Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в цілому світі. Мрії 
повинні збуватися, і я щасливий, що маю можливість сприяти цьому».

РУСЛАНА:  
НАЙХОРОБРІША ЖІНКА СВІТУ

Народна артистка України Руслана 
Лижичко – не лише знаменита співачка, 

вона – піаністка, диригентка, танцюрист-
ка, продюсерка… Світова слава прийшла 
до Руслани після перемоги на конкурсі 
«Євробачення-2004», де українку назвали 
«жінкою-воїном» за представлене шоу, 
яке кардинально відрізнялося від виступів 
інших учасників та принес-
ло наступного року 
конкурс до Києва. У 
2014 році Держав-
ний департамент 
США нагородив 
Руслану Лижичко 
як громадську 
діячку Міжнародною 
премією «Найхоробріша 
жінка» – за лідерство, мужність, 
винахідливість і готовність жертвувати 
заради інших.

ЯНА КЛОЧКОВА:
УКРАЇНСЬКА «ЗОЛОТА РИБКА»

Чотирикратна олімпійська чемпіонка Яна 
Клочкова недарма дістала 

прізвище «Золота 
рибка» – знаменита 

плавчиня принесла 
найбільшу кіль-
кість золотих олім-
пійських медалей 

в історії України. За 
виняткові спортивні 

досягнення, виявлені 
мужність і самовідданість та 

піднесення спортивного авторитету нашої 
країни у світі Яна нагороджена званням 
Героя України. Досягнення спортсменки 
вражають: окрім світових та європейських 
рекордів, Яна Клочкова має на своєму 
рахунку 50 рекордів України у плаванні на 
різних дистанціях та різним стилем  
і в різних видах змагань!

ГЕРМАН МАКАРЕНКО:  
ПЕРШИЙ ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ЮНЕСКО

Видатний диригент 
Національного 

академічного 
театру опери 
та балету 
України 
Герман Ма-
каренко став 
першим україн-
ським лауреатом 
премії ЮНЕСКО. Почесне звання «Артист 
ЮНЕСКО в ім’я миру» народному артисту 
України присвоєно у 2016 році «на знак 
визнання його відданості справі просу-
вання музики як рушійної сили діалогу і 
взаєморозуміння між людьми, визнання 
його внеску в зміцнення миру і терпи-
мості, зокрема за допомогою виступів 
оркестру «Київ-Класик».

РУСЛАН ПОНОМАРЬОВ: ЮНИЙ ЧЕМПІОН СВІТУ З ШАХІВ

Український шахіст-гросмейстер Руслан Пономарьов 
став 16-м чемпіоном світу з шахів, перемігши у фіналі 

2002 року іншого українця – Василя Іванчука. Тоді впер-
ше заслужений майстер спорту родом із Горлівки підняв 
над усією планетою переможний прапор України.
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Україна святкує 30 річницю Незалежності. Разом з нею ювілей цього року відзначатиме і наше військо. Три десятки років 
існування. Але ж хіба наше воїнське коріння настільки юне? Аж ніяк! Манускрипти, що дійшли до нас із сивої давнини, свідчать, 
що люди, які населяли територію сучасної України, завжди тямили у тому, з якого кінця братися за меч. І те, що ми, українці, 
наразі живемо на родючих землях, що омиваються водами двох морів, то якраз заслуга наших войовничих пращурів. Адже 
жодний ворог, який би сильний він не був, не зміг, зрештою, витиснути наш народ із цих земель. У чому ж феномен української 
військової доблесті? Давайте разом зробимо невеличкий екскурс в нашу багату історію.

Влучне прислів’я, яке добре розкри-
ває суть існування професійно на-
вченого воїна. Такими і були україн-

ські козаки. Найперша писемна згадка 
про козаків у Західній Європі зустрічаєть-

ся в генуезькій хроніці за 1474 
рік. Перша в історії офіційна 
згадка про дії козаків на морі 
й офіційна згадка про за-

порізьких козаків узагалі — 
1489 у «Хроніці Польській»  
М. Бельського, яка опи-

сує похід польського 
війська під проводом 

королевича Яна Ольбрахта проти та-
тар. 

До слова, правдива уява іноземців про 
українське козацтво була добряче спа-
плюжена московсько-імперськими на-
ративами, що століттями продукувалися 
їхньою пропагандою. Мовляв, пиячать, не-
організовані тощо. 

Насправді ж усе не так. Запорізьку 
Січ по праву називають першим демо-
кратичним об’єднанням  у світі. Якщо 
взяти до уваги, що багато людей прий-
шли сюди через соціальну несправед-
ливість, то це й не дивно. Всі питання, 

стосовно життя та діяльності козаків 
розв’язувались голосуванням на радах. 
А якщо додати сюди конституцію Пили-
па Орлика 1710 року, яка на пів століття 
старша за конституцію США, то питання 
про «неорганізованість» українського 
козацтва – не більше ніж московські 
побрехеньки.

Воювали козаки не лише на суходолі, 
але й на морі. Походи човнами-чайками 
на ворога, сміливі десантно-диверсійні 
напади на противника з води єднають ко-
заків-чорноморців із сучасною українсь-
кою морською піхотою.    

«Береженого Бог береже, а козака – шабля»

Трагедія Українського народу в роки 
Другої світової полягала в тому, що 
на час початку війни він був розділе-

ний між кількома державами. Українці, 
позбавлені власної державності, змушені 
були воювати за чужі інтереси та вбивати 
інших українців.

У рамках Другої світової в Україні вело-
ся кілька воєн, ареною для яких були наші 
землі. 

На боці Об’єднаних Націй воювали українці у 
складі армій Великої Британії та Канади (45 ти-
сяч осіб), Польщі (120 тисяч), СРСР (більше ніж 
7 мільйонів), США (80 тисяч) і Франції (6 тисяч), 
а також визвольного руху в самій Україні (100 
тисяч в УПА) – разом понад 7 мільйонів осіб. 
Понад 2,5 мільйона українців були нагород-
жені радянськими та західними медалями та 
орденами, більше ніж 2 тисячі стали Героями 
Радянського Союзу, з них 32 – двічі, а найкра-
щий ас союзної авіації Іван Кожедуб – тричі.

Друга світова  
і українціСаме так історики називають Пер-

шу світову війну. Можливо, так її 
бачили тогочасні монархи. Але для 

простих людей вона була страшною 
бійнею. І Україна – як завжди, опинила-
ся в епіцентрі війни. 

Відтак, на боці Російської та Австро- 
Угорської імперій, за підрахунками істо-
риків, билися… понад 4,5 мільйона україн-
ців! 

Перша світова стала підґрунтям для 
утворення регулярних українських війсь-
кових підрозділів, які надалі послужили 
кузнею кадрів для національних війсь-
кових формувань періоду визвольних 
змагань. Зокрема, це легіон Українських 
Січових Стрільців. У складі австро-угор-
ського війська вони звитяжно билися з 
росіянами. Пригадаймо лише бій за гору 
Маківка в Карпатах, коли дії бійців УСС 
зірвали плани російського командування.  
Добровольці з легіону Січовиків згодом 
стали засновниками регулярного війська 

Західно-української народної республіки 
– Української Галицької Армії. У березні 
1919 року це формування нараховувало 
близько 150 тисяч вояків та старшин. 

До слова, саме відзнаки УГА було взя-
то за основу для розробки сучасного 
зовнішнього вигляду знаків розрізнення 
військових звань Збройних Сил України!

Українці та «остання джентльменська»
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Віхи розвитку Віхи розвитку 
українського військаукраїнського війська
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І ще раз про виключну здатність українців до самоор-
ганізації задля відбиття збройної агресії. Приклад –  
холодноярці! 5 квітня 1919 р. на теренах нинішньої 

Черкащини у Мотронинському монастирі було про-
голошено Холодноярську Республіку. Це місце стало 
осередком українського повстанського руху проти 
загарбників (німецьких окупантів, російських «білих» 
і «червоних» інтервентів), який очолювали брати Чучу-
паки. Чисельність першого відділу самооборони ста-
новила 22 козаки.

Згодом утворилась Холодноярська Республіка, тери-
торія якої охоплювала понад 25 навколишніх сіл та мала 
близько 15-тисячну селянську повстанську армію, бійці 
якої називали себе козаками, а своїх командирів — ота-
манами (на згадку про минувшину).

У березні 1920 року Степова Дивізія армії УНР визволи-
ла Херсон від більшовиків та розпочала вдалий наступ на 
захід (через Білозерку) по лінії Кам’янка – Єградівка – Ру-
жичів – Чигирин. Зупинилась дивізія в урочищі Холодний 
Яр, де з’єдналась зі збройними силами Холодного Яру.

Холодноярська Республіка проіснувала до 1922 року.

І повіє вогонь новий  
з Холодного Яру!

УПА була створена 14 жовт-
ня 1942 року за рішенням 
політичного проводу ОУН для 

захисту мирного населення Украї-
ни від знущань німецької окупа-
ційної влади. 

Воїни «лісової армії» – єдині у 
світі, хто воював одночасно і проти 
гітлерівців, і проти СРСР.

УПА була неймовірно організо-
вана – можливо, саме завдяки на-
щадкам її воїнів українці й змогли 
організувати Євромайдан. В УПА 
були чітка структура з субордина-
цією, розклад і жорстка дисциплі-
на: наприклад, вживання алкоголю 
(без дозволу командира) каралося 
розстрілом. Багато істориків вив-
чали і продовжують вивчати УПА 

як ідеальний приклад підпільної 
організації.

Окрім безпосередніх бойових 
дій, найважливішою складовою 
діяльності УПА була пропаганда. 
Певною мірою «лісова армія» ви-
передила час, зробивши основну 
ставку на поширення інформації. 

Вік членів УПА в середньому ста-
новив 18–22 роки. 

За час існування УПА було 
спроєктовано приблизно 10 тисяч 
«криївок», у яких розміщувалися 
збройові склади, шпиталі, друкарні 
і навіть швейні цехи. Це були спо-
руди під землею з вентиляційними 
отворами, де вояки УПА в деяких 
випадках могли, не виходячи, про-
жити кілька місяців.

Тактику дій українських вояків з 
УПА вивчали у військових учили-
щах США як приклад надзвичайно 
винахідливої та ефективної мето-
дики партизанської та диверсійної 
роботи!

Українська 
Повстанська 
Армія

Доба новітня – 
ворог давній

Міністр оборони України Андрій ТАРАН: 

«Відзначаємо 30 років Незалежності, але за нами – тисяча років державотворення. У всі часи військо було 
гарантом збереження державності та захисту цивільного населення. Навіть за три десятиліття Незалежності ми це 
відчували неодноразово. Кілька разів Російська Федерація випробовувала Україну на міць:  пам’ятаємо і кримську 
кризу 1992–1994 років, і провокації щодо острова Тузла 2003 року, що, зрештою, вилилось у пряму агресію: окупацію 
Криму і розв’язану 2014 року війну в Донецькій і Луганській областях, що триває до сьогодні. 

За тридцять років ми подолали великий шлях, позбуваючись радянського військового стилю керівництва. 
Будуємо Збройні Сили нового зразка і з кожним днем наближаємось до військових стандартів 

Північноатлантичного альянсу. У нашій армії майбутнє належить тим офіцерам, які пройшли 
хрещення боями, мають тип військового мислення, заснованого на стандартах НАТО, і вільні 
від ментального зв’язку з радянським минулим. Уже є достатня кількість військових, які 
пройшли навчання в різних західних військових навчальних закладах США, Англії, Німеччини, 

Франції, Італії, Литви, Естонії, навіть у інституті НАТО в Римі. Вірю, настане день, коли ми 
станемо членами НАТО і будемо в одному строю з союзниками».

У 1991 році розпався СРСР, і Україна отримала Незалежність. І…третій за величи-
ною ядерний потенціал у світі. На озброєнні військових формувань в Україні 
було 130 міжконтинентальних ракет РС-18 на рідкому паливі з шістьма ядерни-

ми боєголовками кожна і 46 ракет РС-22 на твердому паливі з десятьма боєголовка-
ми. В усьому світі ці ракети були відомі як СС-19 та СС 24 відповідно. В Україні було 

також розгорнуто повітряний компонент стратегічних сил, який становили 21 
бомбардувальник ТУ-95мс та 19 бомбардувальників ТУ-160 з боєкомплектом 
до 500 крилатих ядерних ракет.

Події «військового будівництва та реформування» українського війська в 
період з 1991 року по 2013-й можна охарактеризувати однією влучною, але нецен-

зурною фразою. Втім, оговтатись від власної жадібності та недалекоглядності 
український народ та можновладців змусила агресія РФ у Криму, а згодом 

на Донбасі. Війна триває вже 8 років і забрала життя понад 14 тисяч наших 
співгромадян. Утім, у горнилі цієї війни зродилося нове українське війсь-
ко, що не боїться пустити ворогу кров.

Слава Україні! Героям Слава!
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For the first time, in Kyiv and Odesa, representatives of all force 
structures of Ukraine and partner states will take part in the 
ceremonial events with a demonstration of new weapons and 

equipment. In total, more than 5,000 personnel, 100 aircrafts and 400 
weapons and equipment will be involved in these events. 

The foot soldiers’ column marching and the passage of military 
vehicles along the capital’s Khreshchatyk Street will be accompanied 

by an artillery salute from the Trukhaniv island. This year, the 
mechanized column will feature the latest domestic developments, 
including MLRS “Vilkha” and “Neptun”, ATACMS “Hrim” and others. There 
are innovations in the foot soldiers’ parade formations: for the first 
time they will take a new military step. 

The aviation component of the national holiday will not leave anyone 
indifferent. After all, the air column that will fly over the capital of 
Ukraine will include a variety of aviation equipment of the security 
and defence forces of both Ukraine and partner states. During the 
flypast, combat aircraft will release flares and smoke in the colours 
of the State Flag of Ukraine. 

At the same time, the Dnipro River will host a naval demonstration 
of combat boats with landing and the passage of civilian yachts. In 
addition, expositions of modern military equipment and weapons 
will be deployed on Mykhailivska Square and Volodymyrskyi Proizd. 

In the capital of the Ukrainian Navy, Odesa, there will be a ceremonial 
procession of warships and ships, the flypast, an exhibition of air and 
naval weapons and equipment. A special event of the holiday will be a 
demonstration of the Naval Forces’ capabilities, including fire strikes 
on coastal targets, artillery combat with “hostile” boats and landing 
attack. 

Festive ceremonies will be held throughout the country. 
On this holiday, Ukraine will demonstrate its unity and readiness to 

defend its Independence on land, on water and in the air. Moreover, 
the participation of several foreign partners will demonstrate 
unwavering international support for Ukraine in its aspiration to be 
a free country.

Military delegations from about 15 partner states will take part in 
the parade on the occasion of the 30th anniversary of Ukraine’s 
Independence. In addition to the parade on foot, for the first time 
since Independence, helicopters and aircraft of partner states 
will fly over the festive Khreshchatyk Street as part of the air 
column.

The participation 
of partner states 
in the military parade 
will demonstrate 
international solidarity and support for Ukraine
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09:30 am  Maidan Nezalezhnosti (Independence Square), Kyiv

	 l		 The beginning of the broadcasting, the arrival of distinguished foreign guests.
  The arrival of distinguished foreign guests until 09:50 am.

09:57 am  Maidan Nezalezhnosti (Independence Square), Kyiv

	 l		 The arrival of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine.

09:58 am  Maidan Nezalezhnosti (Independence Square), Kyiv

	 l		 The readiness report of the parade commander in the city of Kyiv and the head of the ceremonial 
  event in the city of Odesa (video broadcasting).

10:00 am  Maidan Nezalezhnosti (Independence Square), Kyiv

	 l		 The President of Ukraine and his wife arrive at Maidan Nezalezhnosti.

10:02 am  Maidan Nezalezhnosti (Independence Square), Kyiv

	 l	 The President of Ukraine – Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine receives a report from the   
  Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine on the readiness to hold military parades simultaneously in Kyiv and Odesa.
	 l		 The President of Ukraine, accompanied by the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, 
  salutes the Honor Guard Company.
	 l		 The official ceremony of raising the State Flag of Ukraine proceeds with the National Anthem of Ukraine accompanied by  
  10 Gun Salute – video broadcasting.

10:08 am  Maidan Nezalezhnosti (Independence Square), Kyiv

	 l		 The President of Ukraine, Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine delivers his speech.
  During the address of the President of Ukraine – the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine 
  to the Ukrainian people, there is a simultaneous television broadcasting from the JFO area where troops 
  perform the assigned missions.

10:28 am  Maidan Nezalezhnosti (Independence Square), Kyiv

	 l		 The President of Ukraine – Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine holds a ceremony 
  of awarding major state decorations.

10:58 am  Maidan Nezalezhnosti (Independence Square), Kyiv

	 l		 The President of Ukraine Volodymyr Zelensky delivers a speech leading to a theatrical show performed by actors 
  from regional theatres of Ukraine.

CELEBRATORY PARADE ON THE OCCASION 
OF THE 30TH ANNIVERSARY OF THE INDEPENDENCE OF UKRAINE

11
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11:00 am  Maidan Nezalezhnosti (Independence Square), Kyiv
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INDEPENDENCE DAY

Scene 1. IntroScene 1. Intro
l		A score of children plays near an elder who carves toy figures out of wood. The appearance of the lead character – 
 a six- or seven-year-old girl. She picks flowers. She moves away from other children. She goes across scenes symbolizing 
 the era before Kyivan Rus. People are dressed in clothes of that period – Trypillian, Scythian cultures. There follows the 
 construction of the wheel, taming a horse, smithcraft.

Scene 2. The era of Kyivan RusScene 2. The era of Kyivan Rus
l		Walking past people dressed in clothes of the early Rus, the lead character finds herself on a stage with Princess Olga,  
 who passes the sword to her son Sviatoslav. Sviatoslav’s armed forces stand in formation behind him.
l		The scene of Sviatoslav’s battle with the Khazars (reconstruction or mannequin challenge).
l		Prince Volodymyr. The scene of the Christianization of Kyivan Rus.
l		Prince Yaroslav the Wise. The scene and scenery of the Golden Gate construction.
l		Reconstruction of the Battle of the Blue Waters – the complete destruction of the Mongol Yoke.
l		Reconstruction of the Battle of Gruenwald – the destruction of the Teutonic Order reinforced by the Ukrainian troops.

Scene 3. Cossack eraScene 3. Cossack era
l		The girl passes through the scene of the Cossacks Sich everyday life.
l		The scene with Roksolana and her husband Suleiman the Magnificent.
l		The scene of Bohdan Khmelnytskyi signing a military agreement with the Crimean khan or the scene 
 of Khmelnytskyi speech to the Cossacks.
l		The scene with Ivan Mazepa in the context of his patronage and struggle for independence from Russia.
l		Pylyp Orlyk and the creation of the first Constitution in 1710.

Scene 4. Literary UkraineScene 4. Literary Ukraine
l		Hryhorii Skovoroda teaches students.
l		Ivan Kotliarevskyi is surrounded by the characters of the poem “Eneida” in the context of the modern 
 Ukrainian language creation.
l		Taras Shevchenko walks past passers-by in costumes of that time.
l		Mykola Hohol. The girl enters the scenery of Hohol’s room, where he, surrounded by the characters of “Vii” 
 and “Vechora na khutori bilia Dykanky” (“Evenings on a Farmstead Near Dykanka”), is working on a new novel.
l		Lesia Ukrainka and a scene from a poetic play “Lisova pisnia” (“Forest Song”).

Scene 5. Liberation struggleScene 5. Liberation struggle
l		Mykhailo Hrushevskyi. Creation of the Ukrainian People’s Republic (UPR).
l		Symon Petliura. The capture of Kyiv together with Piłsudski troops.
l		The Battle of Kruty. The scene of relatives sending off students to deadly combat.

Scene 6. Scientific UkraineScene 6. Scientific Ukraine
l		Volodymyr Vernadskyi.
l		Ihor Sikorskyi. The creation of the first helicopter.

SCENES OF THE Theatrical action “DNA” SCENES OF THE Theatrical action “DNA” 
(the Day of National Anniversary (Country’s B-Day)):(the Day of National Anniversary (Country’s B-Day)):



13
armyinform.com.ua

30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

13
armyinform.com.ua

INDEPENDENCE DAY

Scene 7. The HolodomorScene 7. The Holodomor
l		The girl walks past people dressed in clothes of the early 1930s. She goes across a lush wheat field, 
 which suddenly turns into stubble remains. NKVD horsemen pass in front of the girl.

Scene 8. World War IIScene 8. World War II
l		The girl walks past people dressed in clothes of Lviv residents of the late 1930s. The scene in a coffee shop. 
 A newsboy runs past the cafe, screaming a headline from a newspaper about the Invasion of Poland.
l		The girl walks past ordinary Kyivites of the 1941 period. People gathered near the loudspeaker listen 
 to the announcement of the attack of Nazi Germany.
l		Babyn Yar. People with suitcases pass by the girl.
l		The girl is leaning against the fence of the concentration camp, along which the prisoners are standing. Bypassing 
 the fence, the girl finds herself in the field after the battle (smoke, shot-down equipment, anti-tank hedgehogs, etc.).
l		The girl finds herself on a red poppy field. The end of the war.

Scene 9. Soviet UkraineScene 9. Soviet Ukraine
l		The girl walks past passers-by dressed in costumes of the 50s, 60s, 70s, with the change of respective scenery 
 (cars, kiosks, etc.).
l		The scene on the dance floor where people dance to Ivasiuk’s “Chervona Ruta”.
l		The scene of the second arrest of Vasyl Stus, 1980
l		May Day parade, 1986. Rain. The sound of a Geiger counter is heard.
l		The girl gets on a bus filled with recovery workers dressed in white overalls.
l		She walks past people dressed in clothes of the early 1990s.
l		The scene of the Revolution on Granite. Students, tents, etc.

Scene 10. Independent UkraineScene 10. Independent Ukraine
l		The girl walks past demonstrators celebrating the Proclamation of independence in 1991.
l		The girl passes under the flag carried by Viacheslav Chornovil, Levko Lukianenko and others.
l		She enters the interior of an ordinary apartment. The awarding of the Olympic Gold Medal to Liliia Podkopaieva 
 is broadcast on TV. The camera turns and the girl finds herself in a pub.
l		The scenery of the pub, where a group of fans celebrates the goal scored by Dynamo against Barcelona. 
 The camera turns again. 
l		We see the interior of a country house.
l		An elderly couple is watching the news of Leonid Kadenyuk’s space flight.
l		The girl goes outside and bumps up against the crowd of demonstrators of the Orange Revolution.
l		The Revolution of Dignity of 2014. The girl passes by people who dismantle the pavement, build barricades. 
 Heroes of the Maidan go past the girl up Instytutska Street.
l		Crowd with Crimean Tatar and Ukrainian symbols. Events near the Crimean parliament.
l		The scene from the anti-terrorist operation. Raising the State Flag of Ukraine.
l		The final scene. The girl passes through a scene of relatives meeting ATO soldiers.
l		The girl finds herself in Khreshchatyk Street and gives flowers to the Joint Forces Operation hero who received   
 a state award from the President of Ukraine Volodymyr Zelensky.
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INDEPENDENCE DAY

11:15 am Maidan Nezalezhnosti (Independence Square), Kyiv

 l		 The military parade begins on command of the parade commander.
	 l		 FOOT SOLDIERS COLUMN (according to the order of the Ministry of Defence of Ukraine) – 
  Land Forces Commander of the Armed Forces of Ukraine is responsible.
	 	 Marching past according to the Parade Route and Marching Plan approved by the Commander-in-Chief 
  of the Armed Forces of Ukraine.
  – Military parade begins with the marching past of service personnel of the Security and Defence Forces of Ukraine 
  and representatives of the armed forces of partner states, in the shape of the letter “П”, with a large unfolded banner 
  of the State Flag of Ukraine; 
  – Foot soldiers’ column is marching demonstrating a new military step;
  – Parade formation of ATO and JFO veterans march behind the formation of service personnel with a large unfolded   
  banner of the State Flag of Ukraine;
  – the military parade commander’s vehicle passes behind them;
	 		 – corps of drums of the Ivan Bohun Military Lyceum of Kyiv;
  – corps of drums of the folk ensemble of the National Academy of Internal Affairs;
  – Honor Guard with flags of the Armed Forces, services;
  – parade formations of services, branches, territorial defence forces, reserve, educational establishments, 
  other military formations, partner states, NGU military orchestra;
	 l		 Military Canine Team parade formation march at designated places during the marching of foot soldiers’ column –   
  the commander of the Support Forces of the Armed Forces of Ukraine is responsible.
	 l		 International joint military band with the involvement of the armed forces of partner states (USA, Great Britain   
  and Poland) closes the foot soldiers’ column.

	 l		 AIR COLUMN
	 	 The flypast.
	 l		 The combat capabilities of each type of equipment flying over Khreshchatyk Street are simultaneously broadcast 
  on large screens (video) located in Khreshchatyk Street during the Aircraft Flypast.

	 l		 MECHANIZED COLUMN
	 	 Passage of military vehicles.
	 l		 The combat capabilities of each type of equipment passing along Khreshchatyk Street are simultaneously broadcast 
  on large screens (video) located in Khreshchatyk Street during the Passage of military vehicles.

11:15 am Odesa

	 l		 The military parade in Odesa is held simultaneously with the military parade in Khreshchatyk Street in Kyiv.

12:05 pm Maidan Nezalezhnosti (Independence Square), Kyiv

	 l		 Flypast of the combat aircraft releasing flares and smoke in the colours of the State Flag of Ukraine closes military parade.

12:05 pm Maidan Nezalezhnosti (Independence Square), Kyiv

	 l		 Closing vocal performance by the lead character of “DNA” theatrical show.

23-24.08.2021 
	 l		 STATIC DISPLAY OF WEAPONS AND OTHER EQUIPMENT
  Demonstration of weapons and other equipment.
	 l		 The combat capabilities of each type of equipment selected 
  for demonstration are simultaneously broadcast 
  on large screens (video) during the Static Display of Weapons and Other Equipment.
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The constituent Crimean Platform summit 
will take place on August 23, at which it 
is planned to adopt the final document, 
the charter, which will remain open until 
signing. The Crimean Platform summit will 
operate continuously until the return of 
Crimea to Ukraine.

The Crimean Platform is a diplomatic 
initiative launched by Ukraine. The goal is 
to achieve the de-occupation of Crimea 

with the help of international organizations 
and world leaders.

The term Crimean Platform was first 
voiced by the President of Ukraine Volodymyr 
Zelenskyi when he attended the 75th session 
of the UN General Assembly (September 
2020) and called on member states to join 
the creation of such a platform. A month 
later, Zelenskyi discussed the idea with 
Turkish President Recep Tayyip Erdoğan.

In March 2021, the President of Ukraine 
issued a decree approving the strategy of 
de-occupation and reintegration of Crimea. 
This document, in particular, provides for the 
establishment of an organizing committee 
for the preparation and holding of the 
constituent Crimean Platform summit in 
Ukraine. Foreign Minister Dmytro Kuleba 
became the chairman of the organizing 
committee.

First Deputy Minister for Foreign Affairs 
of Ukraine Emine Dzhaparova identified the 
five priority areas of the Crimean Platform 
as follows:

– Consolidation of international policy in 
non-recognition of any change in the status 
of Crimea;

– Strengthening sanctions against Russia;
– Protection of international human rights 

law and international humanitarian law, 
restoration of the rights of the indigenous 
Crimean Tatar people;

– Security in the Azov-Black Sea region 
and beyond;

– Overcoming the environmental and 
economic consequences of the occupation.

Moreover, the initiators pay special 
attention to the issue of Crimean political 
prisoners on the occupied peninsula.

According to the Ministry of Foreign Affairs 
of Ukraine, as of the beginning of August, 30 

countries and international organizations 
have confirmed their participation in the 
Crimean Platform summit. According to 
Dmytro Kuleba, so many countries have never 
gathered in Ukraine to hold such an event 
at the level of presidents, prime ministers, 
heads of parliaments, and members of 
governments.

The United Kingdom, Canada, Estonia, 
Lithuania, Latvia, Moldova, Turkey, France, 
and the Netherlands agreed to participate. 
The participation was publicly announced by 
the President of Poland Andrzej Duda, the 
President of Latvia Egils Levits, the President 
of Slovakia Zuzana Chaputova, the President 

of the European Council Charles Michel, 
and the Secretary-General of the Council of 
Europe Maria Pejcinowicz-Burich. The United 
States will be represented by Secretary of 
Transportation Pete Buttigieg, and several 
countries will be represented by foreign 
ministers. Moreover, 180 experts from 33 
countries plan to join the Crimean Platform 
summit.

In turn, the Kremlin sees the Crimean 
Platform summit as a direct threat to its 
so-called territorial integrity and is trying to 
level the status and results of this summit. 
According to Dmytro Kuleba, Russia is 
blackmailing and threatening other countries 
not to join the Crimean Platform.

“…It is extremely difficult for some 
countries under this pressure from 
Moscow. In these circumstances, the 
participation of countries in the Crimean 
Platform summit is a very simple test 
to assess who they are with on the 
issue of occupied Crimea: with Russia 
and aggression or with Ukraine and 
international law?” stressed the minister.

Russia seeks to impose the idea that the 
Crimean Platform is a purely debatable, expert 
platform, without any political influence, 
which will not have any consequences. 
The purpose of these narratives is to sow 
despair. The very fact of bringing the topic of 
de-occupation of Crimea to a high political 
level, the international consolidation around 
this topic, is already a very important step 
forward.

CrimeanCrimean Platform:Platform:  
Prehistory, Purpose, Action and… Counteraction

INDEPENDENCE DAY
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Навчання 
Після 2014 року кількість міжнародних навчань, у яких беруть участь Збройні Сили Украї-
ни, значно збільшилась. До вже відомих Rapid Trident, Sea Breeze та інших додалися нові: 
«Об’єднані зусилля», «Три мечі», Riverine, Combined Resolve, Saber Guardian, Dynamic Front, 
Agile Spirit, Warrior Watcher, «Козацька булава», «Дайв», «Бриз».

30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

років 
міжнародної співпраці

Цьогоріч відбулись і міжнародні нав- 
чання Sea Breeze – 2021. Ці українсько- 
американські навчання, що тривали з 28 
червня до 10 липня, були наймасштаб-
нішими за понад 20 років. З української 

сторони в них брали 
участь 24 одиниці ко-
раблів та катерів, 17 
літаків, десятки одиниць 
озброєння та військової 
техніки. Крім того, з 3000 
учасників навчань поло-
вину особового складу 

становили українські військові. Навчан-
ня налічували чотири фази: прибуття сил 
та розгортання пунктів управління, фаза 
злагодження сил, активна фаза, підбиття 
підсумків навчання та згортання сил. 

До навчання «Об’єднані зусилля — 2020» 
залучали близько 12 тисяч військовиків 
і 700 одиниць озброєння й військової 
техніки. Застосовували зразки техніки, 
нещодавно прийняті на озброєння ЗСУ: 
комплекси «Вільха», «Нептун», безпілотні 
літальні комплекси Bayraktar. 

Уперше залучено сили спеціальних опе-
рацій США й десантно-штурмові війська 
Великої Британії, розвідувальну, винищу-
вальну та бомбардувальну авіацію країн-
членів Альянсу. 

А цьогорічні навчання «Об’єднані зу-

силля – 2021» буде проведено з Коман-
дуванням Об’єднаних сил Збройних Сил 
України із залученням визначених органів 
військового управління, військових частин, 
сил і засобів Збройних Сил України, інших 
складових сил оборони держави. Також 
очікується участь в «Об’єднаних зусил-
лях – 2021»  й іноземних представників 
та підрозділів від близько 15 країн-членів 
НАТО та партнерів. Військові маневри від-
будуться в три етапи.

До навчань Rapid Trident –  
2021 планується залучи-
ти 6 тисяч військово-
службовців із 15 країн. 
Уперше в історії цього 
заходу проводитимуть 
баталь йонні тактичні нав-
чання багатонаціонального батальйону з  
бойовою стрільбою. Під час них заплано-
вано спільні стрибки українських і амери-
канських десантників з літака С-130. 
Під час навчань у межах програми перевір-
ки та зворотного зв’язку концепції опера-
тивних можливостей планується провести 
оцінювання кількох підрозділів ЗСУ. Також, 
що дуже важливо для України, це Курс оці-
нювачів НАТО, які проводитимуть інструкто-
ри Північноатлантичного альянсу.

Rapid Trident Sea Breeze

Об’єднані зусилля
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Влітку минулого року Україна стала 
шостою країною, яка отримала статус 
партнера Альянсу з розширеними мож-

ливостями (Enhanced Opportunities Partner — 
EOP), після Австралії, Грузії, Йорданії, Швеції та 
Фінляндії. 

А протягом І кварталу 2021 року на опера-
тивному чергуванні у складі Сил реагування 
НАТО (далі — СРН) перебували такі сили і за-
соби ЗС України: один військово-транспорт-
ний літак  Іл-76МД ПС ЗС України; оператив-

но-тактична група спеціальних операцій Сил 
спеціальних операцій ЗС України.

Наступного разу визначені підрозділи та 
особовий склад Збройних Сил України перебу-
ватимуть на оперативному чергуванні у складі 
бойових тактичних груп ЄС «Хелброк» у 2023 
році. Крім цього, керівництво Збройних Сил 
України ухвалило рішення щодо залучення 
визначених сил і засобів Збройних Сил Украї-
ни до оперативного чергування у складі бойо-
вих тактичних груп ЄС «Хелброк» у 2026 році.

Миротворчі місії

Миротворчу діяльність Україна розпочала у 1992 році. Історія 
участі Збройних Сил України в міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки (МОПМБ. – Ред.) нараховує 

понад 45 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України, які 
взяли участь більш ніж у 27 міжнародних операціях з підтримання 
миру і безпеки в різних регіонах планети (у країнах колишньої 
Югославії (Боснія і Герцеговина, Східна Славонія, Македонія, Сер-
бія і Чорногорія, Хорватія), на Африканському континенті (Ангола, 

Сьєрра-Леоне, Судан, Ліберія та Кот-д’ Івуар), у країнах Близького 
Середнього сходу (Ліван, Таджикистан, Кувейт, Ірак) та інших ре-
гіонах світу.

Нині 331 військовослужбовець Збройних Сил України бере участь 
у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під прово-
дом ООН, НАТО та у складі спільних миротворчих сил. На постійній 
основі за кордоном виконують завдання два національні контин-
генти та національний персонал.

Розширені можливості та залучення до Сил реагування НАТО
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Сергій Шаптала
Сергій Шаптала, начальник Генераль-
ного штабу ЗСУ.  Протягом 2014-2017 
років був командиром Мукачівської 
окремої гірсько-піхотної бригади. Під 
його командуванням на початку 2015 
року військовослужбовці бригади бра-
ли участь у боях під Дебальцевим у 
районі м. Бахмута - бій на висоті біля  
с. Санжарівки був одним з найбільш кривавих та складних для 
бійців бригади, але висоту біля Санжарівки вони утримали. Герой 
України, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Василь Тарасюк, «Тайфун». Один з наймо-
лодшиих Героїв України. У боях за Авдіївку 
особисто підбив танк Т-72 противника з СПГ, 
вступивши з ним у вогневу дуель. Під час 
запеклих боїв у промзоні Авдіївки дістав 

три осколкові поранення і чотири контузії. Нагороджений орденом Богдана 
Хмельницького та «Золотою Зіркою» Героя України. Народний Герой України. 

Ігор Гордійчук, «Сумрак». У серпні 2014 року керував 
обороною стратегічної висоти Савур-Могила під по-
стійними обстрілами. Був неодноразово контужений, 
але позицій не покинув. Останнім пішов з висоти та 
вивів особовий склад з-під вогню – для того, щоб  по-
трапити в розташування українських військ, пройшли 
ворожими тилами близько 60 кілометрів.  Під час від-
ступу був важко поранений. Лікарі оцінювали травму як «несумісну з життям». 
Але Гордійчук, попри прогнози, вижив, провівши більше ніж рік у госпіталях. 
Нині обіймає посаду начальника ліцею імені Богуна.  Герой України, кавалер 
ордена Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

Євген Межевікін
Євген Межевікін, «Адам». Один з учасників героїчної 

оборони Донецького аеро-
порту. За час війни пройшов 
шлях від командира роти до 
заступника комбрига. Екіпаж 
«Адама» тримав оборону у 
Пісках, Авдіївці, Спартаку та в 
периметрі Донецького аеро-
порту. Перебуваючи в районі 
ДАПу, батальйон Євгена Ме-

жевікіна успішно застосував тактику мобільних танко-
вих груп, яка дозволила відвести техніку з-під удару та 
ефективніше використовувати оборону на найбільш 
небезпечних напрямках. У жовтні 2014-го в районі с. 
Опитне з метою евакуації техніки та особового складу 
підрозділу однієї з аеромобільних бригад, екіпаж Євге-
на Межевікіна здійснив прорив смуги оборони против-
ника, забезпечив евакуацію особового складу та двох 
БТРів. Відзначений «Золотою Зіркою» Героя України, 
орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів та 
орденом «Народний Герой України».

Перша жінка-командувач у ЗСУ
Полковник медичної служби Тетяна Оста-
щенко стала першою жінкою-командува-
чем у Збройних Силах України. Львів’янка 
навчалася у Кранфільдському університеті 
(Велика Британія), де закінчила курси ре-
формування сектору оборони та безпеки, а 
також стратегічного лідерства для керівного 
складу. Має великий досвід організації ме-
дичного забезпечення, останнім часом про-
ходила військову службу головним інспектором головної інспекції 
Міноборони.

Василь Тарасюк

Ігор Гордійчук
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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій ЗАЛУЖНИЙ: 
«Збройні Сили України – це перш за все люди. Люди, які пройшли крізь вогонь чергової 
російсько-української війни, не зрадили себе та Військову присягу, продовжили священну 
боротьбу за свободу. Саме бойовий досвід і братерство, жага перемоги і справедливості 

визначають і формують основу нашого війська. Сучасні Збройні Сили України 
постали в умовах війни й розвинулися в одну з найбоєздатніших армій Європи. 

Ми захистили незалежність рідної країни та неодмінно відновимо державний 
суверенітет на всій її території».

ГОРДІСТЬ 
УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА

Можливо, кожного з цих людей чекала інша доля, але їх усіх поєднала війна, яка триває вже вось-
мий рік поспіль на Сході нашої держави. Люди, які назавжди закарбувалися в історії держави, 
люди про яких варто знати…
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У складі підрозділу барабанщиків 
Хрещатиком крокуватимуть  
наймолодші учасники урочистої події – 
ліцеїсти Київського військового ліцею 
імені Івана Богуна. 

У жіночих зведених підрозділах 
Хрещатиком крокуватимуть жінки-
військовослужбовці ВІТІ імені Героїв Крут 
та ВІКНУ імені Т.Г. Шевченка.

Цьогоріч військовослужбовці проходи-
тимуть Хрещатиком  новим стройо-
вим кроком.

Услід за зведеним парадним розрахунком 
окремого президентського полку імені геть-
мана Богдана Хмельницького крокуватимуть 
офіцери Національного університету оборо-
ни України імені Івана Черняховського.

Продовжать парад підрозділи 92-ї окре-
мої механізованої бригади імені кошового 
отамана Івана Сірка, Національної академії 
Сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного, Військового інституту танко-
вих військ, 204-ї Севастопольської бригади 
тактичної авіації, Харківського національно-
го університету Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба, 35-ї окремої бригади морської 
піхоти Військово-Морських Сил, Інституту 
Військово-Морських Сил Національного 
університету “Одеська морська академія”, 
Військового інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут, Житомир-
ського військового інституту імені Сергія Ко-
рольова, Десантно-штурмових військ та Сил 

спеціальних операцій ЗСУ, територіальної 
оборони та резерву ЗСУ.

Уперше за роки незалежності України у 
параді військ візьмуть участь кінологічні 
підрозділи. Також вперше виступить зве-
дений міжнародний військовий оркестр, у 
складі якого – оркестр ВПС США у Європі, 
армійський оркестр Колчестр Сполученого 
Королівства Великої Британії та Національ-
ний президентський оркестр. 

24 серпня, у День Незалежності, на головній вулиці української столиці 
Хрещатику – відбудеться парад військ. Цьогоріч підрозділи сил безпеки  
та оборони  демонструватимуть готовність захистити Україну на суходолі, 
у повітрі та на воді. 

У жіночих зведених підрозділах 
Хрещатиком крокуватимуть жінки-
військовослужбовці ВІТІ ім. Героїв Крут 
та ВІКНУ ім. Т.Г. Шевченка.

Як відбуватиметься парад 
з нагоди 30-ї річниці Незалежності

Після прольоту авіації Хрещатиком поч-
не рух механізована колона військо-
вої техніки. У її складі: підрозділ так-

тичних бойових колісних машин «Онцилла», 
бронетранспортери, на яких встановлено 
бойовий модуль БМ-7 «Парус».

За ними рухатиметься  десантно-штурмо-
вий підрозділ  на бронетранспортерах БТР-
3ДА, механізовані підрозділи на спеціалізо-
ваних броньованих автомобілях «Козак-2» 
та «Козак-2М1», підрозділи  мобільних 
мінометних установок «БАРС-8», бойових 
машин піхоти БМП-1 ТС та танків Т-64БМ2, 
танк «Оплот», спеціалізовані броньовані 
автомобілі »Новатор», оснащені протитан-
ковими ракетними комплексами «Стугна-П», 
протитанковий підрозділ на спеціалізованих 
броньованих автомобілях «Варта», оснаще-
ний переносними протитанковими ракетни-
ми комплексами «Джавелін».

Артилеристи демонструватимуть гаубиці 
2А36 «Гіацинт-Б» та 2А65 «Мста-Б»  та 122-
мм HCPD БМ-21 «Град», РСЗВ «Вільха» та са-
мохідну пускову установку оперативно-так-
тичного ракетного комплексу «Сапсан». 

Глядачі зможуть побачити і береговий ра-
кетний комплекс  «Нептун», батарею тактич-
них ЗРК «Тор» та самохідні вогневі установки 
ЗРК «Бук-М1», зенітний ракетний комплекс 
С-300ПС та наземну рухому завадозахище-
ну радіолокаційну станцію П-18 «Малахіт». 

Українські розвідники показуватимуть 
вітчизняні безпілотні авіаційні комплекси 
та турецький комплекс «Байрактар».

Крім того, військові продемонструють 
комплекси радіоелектронної боротьби, 
тактичні мобільні системи пеленгації, бага-
тофункціональні роботизовані платформи, 
санітарні автомобілі «Хаммер», «Богдан» та 
бронетранспортери.

Завершать святковий парад винищу-
вачі МіГ-29 40-ї бригади тактичної авіації з 
сигнальними ракетами та димами кольору 
Державного Прапора України.

У складі повітряної колони в небі над 
майданом Незалежності та Хрещати-
ком пролітатимуть літаки та вертольоти 

Збройних Сил, Національної поліції, ДСНС, 
Нацгвардії, ДПСУ, ДП “Антонов”. Особливі-
стю ювілейного повітряного параду стане 

участь авіації сил безпеки і оборони та 
країн-партнерів України. Також у небі над 
Хрещатиком планується проліт найбільш 
важковозного літака у світі – Ан-225 “Мрія”. 
Слід зазначити, що на його рахунку – більше 
ніж двісті сорок світових рекордів.

У НЕБІ

У ПІШОМУ СТРОЮ

НА ТЕХНІЦІ
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Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій ШАПТАЛА:
«Яку Україну ми залишимо нащадкам? Хто писатиме нашу з вами історію? Віками українці 
були змушені доводити, що демократія, свобода і незалежність є визначальними 

умовами власного існування. 
30 років тому народ України дав чітку відповідь на запитання, якою ми хочемо 

бачити українську державу. Проте сьогодні наші воїни знову б’ються за те, що є 
безцінним, – за  Батьківщину. Переконаний, ця битва неодмінно завершиться нашою перемогою – українське 
військо готове захистити нашу державу та дати відсіч агресору. Треба лише любити Україну, вірити у себе та у 
власні Збройні Сили. І ніколи не забувати тих, хто пожертвував своє життя в ім’я незалежності країни».

За загальною кількістю здобутих у 
Токіо медалей Україна потрапила до 
першої двадцятки збірних. Під час 

запеклих спортивних баталій наші олім-
пійці завоювали 19 медалей: одну золоту, 
6 срібних та 12 бронзових. Вагомий вне-
сок до національної скарбнички зробили 
спортсмени ЗС України, здобувши 10 меда-
лей — 1 золоту, 4 срібні та 5 бронзові. Отже, 
більшість олімпійських нагород зі скарб-
нички збірної України (10 із 19) – в активі 
армійців.

Уперше з 1996 року Україна здобула зо-
лоту нагороду у греко-римській бороть-

бі, яку виборов армієць Жан Беленюк. Він 
змагався за звання найкращого у ваговій 
категорії до 87 кг. Загалом Жан – четвер-
тий борець в історії України з олімпійським 
золотом. У фіналі українець переміг трира-
зового призера чемпіонатів світу Віктора 
Лорінца з Угорщини. 

Зі свого боку представник Центрального 
спортивного клубу ЗС України старший 

солдат Парвіз Насібов приніс «срібло» у зма-
ганнях з греко-римської боротьби у  ваговій 
категорії до 67 кг. У півфіналі українець здолав 
представника Єгипту Ахмеда Ель-Саєда.

Військовослужбовець ЗС Україна старший 
сержант Олена Старікова завоювала 

«срібло»  в жіночому спринті. 25-річна вело-
гонщиця зуміла у півфіналі впоратися з три-
разовою чемпіонкою світу і бронзовою ме-
далісткою Лондона-2012 Лі Хвейші з Гонконгу.

29-річна армійська каратистка (вагова 
категорія до 55 кг) Анжеліка Терлюга 

здобула срібну медаль Олімпійських ігор у 
Токіо.  Триразова чемпіонка Європи вдало 
пройшла більшість сильних суперників і 
лише у фіналі змагань поступилась спорт-
сменці з Болгарії Івет Горановій. Цей вид 

спорту було вперше представлено на Олім-
піаді-2020 у Токіо, і українка здобула істо-
ричну срібну медаль.

Працівник ЗС України Анастасія Чет-
верікова у парі з українською спорт-

сменкою Людмилою Лузан виграли «срібло» 
у веслуванні на каное серед жіночих дуетів 
на дистанції 500 метрів. Наші каноїстки на дві 
секунди поступилися китаянкам, але впевне-
но випередили всіх інших суперниць. 

38-річний капітан ЗС України Олег 
Омельчук з Рівного виборов «брон-

зу» у змаганнях змішаних команд зі стріль-
би з пневматичного пістолета на дистанції 
з 10 метрів. Змішана пара Олена Костевич і 
Олег Омельчук перемогли у малому фіналі 
сербів Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца.

Український фехтувальник лейтенант Ігор 
Рейзлін здобув бронзову медаль із фех-

тування. До цієї перемоги Україна жодного 
разу не була на п’єдесталі в одиночному 
турнірі з чоловічої шпаги.

Солдат Навчально-спортивної бази літ-
ніх видів спорту 32-річний львів’янин 

Станіслав Горуна завоював для націо-
нальної збірної бронзову медаль з кара-
те у ваговій категорії до 75 кг. Він програв 
півфінальний поєдинок італійцю Луїджі Бусу 
й автоматично отримав «бронзу».

19-річна українська легкоатлетка з 
Дніпра молодший сержант Ярослава 

Магучіх посіла третє місце у стрибках у ви-
соту. Ці Ігри стали для неї першими в кар’єрі. 
Результат Ярослави Магучіх — 2 метри рівно.

Українська борчиня вільного стилю Ірина 
Коляденко з Ірпеня стала бронзовою 

призеркою. У фінальній сутичці вагової ка-
тегорії до 62 кг вона перемогла представ-
ницю Латвії Анастасію Григорьєву. 22-річна 
Ірина виступала на Олімпіаді вперше.

Більшість медалей України 
на Олімпіаді в Токіо здобули армійці
ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ В ТОКІО ДОБІГЛИ КІНЦЯ. УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ ВЗЯЛИ 157 УКРАЇНСЬКИХ 
СПОРТСМЕНІВ, 60 З НИХ — ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
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Визначні місця УкраїниВизначні місця України
Україна має багато пам’яток, тому в кожному регіоні, навіть у дуже маленькому містечку, знайдеться з десяток 
визначних місць, якими жителі пишаються і з чистим серцем радять відвідати. Ми зібрали список пам’яток у 
різних частинах України, де варто побувати кожному хоч раз.

Українські Карпати

Українські Карпати — частина гірської системи Східних Карпат на Заході України 
на території Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької обла-
стей. Їхня довжина від верхів’їв річки Сян до витоків річки Сучава становить 280 

км, а ширина — понад 110 км. Площа гірських масивів Українських Карпат становить 
понад 24 тис. км. Українські Карпати багаті мінеральними водами, на основі яких у 
багатьох місцях регіону сформувалися бальнеологічні курорти. Навесні та влітку тут 
можна не тільки подихати свіжим гірським повітрям, а й насолодитися чудовою і різ-
номанітною квітучою гірською природою. Гори також, безсумнівно, чарівні взимку. 
Тому якщо вас не лякають мінусові температури, то з’являється можливість побачити 
прекрасні та дуже мальовничі пейзажі. 

Озеро Синевир є найбільшим і найглибшим високогірним озером України, яке 
розташоване на висоті 989 м над рівнем моря. Водойма утворилася внаслідок 
перекриття гірського потоку кам’янистими породами після землетрусу 10-11 

тисяч років тому. Площа водного плеса становить 4-5 га, його глибина — 8-10 м, 
найбільша глибина сягає 22 м. Вода в озері — слабомінералізована, чиста, прозора. 
Тут водиться три види форелі — озерна, райдужна та струмкова, а також гольян 

та рак річковий. Схили біля озера 
вкриті віковими ялинами, привер-
тають увагу своєю величчю. Посе-
редині розміщений острівець, який 
нагадує зіницю ока. Тому в народі 
Синевир називають «Морським 
оком». На невеликому півострові 
озера стоїть 13-метрова дерев’яна 
композиція «Синь і Вир»: кажуть, 

тут був убитий пастух Вир, якого кохала графська донька Синь, — саме її сльози 
після загибелі коханого стали озером. Щорічно тут відбувається Всеукраїнський 
фестиваль «На Синевир трембіти кличуть».

Озеро Синевир 

Асканія-Нова – державний заповідник у Херсонській області, заснований у 1898 
році. Його площа становить понад 33 тис. га, третина з яких — «абсолютно за-
повідна». У ботанічному саду на території Асканія-Нова є колекція рослин, яка 

досягла 1000 чагарників та дерев. Краєвиди саду доповнюють ставок і павільйон 
Грот, де знімали стару кінострічку «Діти капітана Гранта». Заповідник утримує близь-
ко 800 різновидів диких копитних та 
гібридних форм свиней, оленів, коней 
Пржевальського, бізонів, антилоп, ба-
ранів, биків, верблюдів, лам, віслюків 
куланів, шотландських поні. В ор-
нітопарку заповідника нараховують 
понад 60 різновидів птахів: лебеді, 
фазани, качки, лелеки, гуси єгипетсь-
кі та індійські, страуси африканські. Крім того, тут водяться такі екзотичні для України 
птахи, як південноамериканський нанду та австралійський ему.

Асканія-Нова 
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Крим — територія, що включає Кримський 
півострів, деякі невеликі острови, що розта-
шовані поряд з ним, та Керченський пів-

острів. Півострів є центром літнього відпочинку 
туристів, омивається на північному заході та 
південному сході Чорним, а на північному сході –  
Азовським морями. Південне узбережжя Криму 
завдовжки близько 180 км має незвичайний для 
навколишньої території клімат – з півночі захи-
щений Кримськими горами, він розташований у 
субтропічному поясі, саме тому більшість курорт-
них міст саме тут. 

Тут поєднується кілька різних культур – крим-
сько-татарська, українська, давньогрецька тощо. 
Подорожуючи півостровом, можна побачити ста-
ровинні базиліки – залишки грецьких міст-держав, 
оборонні споруди генуезьких колонізаторів, витон-
чені класичні маєтки, палаци романтичного, готич-
ного, модерного, еклектичного стилів, ханські пала-
ци, мусульманські мечеті та християнські храми. На 
території півострова є такі видатні місця та історичні 
пам’ятки, як Храм Сонця, Долина привидів Демерджі, 
Печерне місто Чуфут-Кале, Фороська церква, Бухта 
Кохання, Генуезькі фортеці, Воронцовський палац, 
Мармурова печера, Ластівчине гніздо  тощо.

На жаль, нині Крим тимчасово окупований Росією, 
але, сподіваємося, ситуація скоро вирішиться, і ми 
знову зможемо відвідувати наймальовничіший регіон 
України. 

Крим – перлина 
України
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ХРЕЩАТИК
Вулицю Хрещатик, часто називають най-

коротшою, але найширшою вулицею у світі. 
Її довжина лише 1,2 км, але вона надзвичай-
но широка.

СПІВОЧА НАЦІЯ
У 2012 році Україна встановила рекорд за 

тривалістю музичного телемарафону на-
ціональної пісні. Виключно українські ком-
позиції лунали у прямому ефірі 110 годин. 
Попередній такий рекорд був встановлений 
Італією у 2010 році у місті Пезаро – 103 годи-
ни 9 хвилин 26 секунд.

НАЙДОВШЕ БЕЗПЕРЕРВНЕ ЧИТАННЯ  
ТА НАЙМАСОВІША ЛЕКЦІЯ

Потрапило у Книгу рекордів Гіннесса й 
найдовше безперервне читання поетич-
них творів. Протягом 19 діб три тисячі сту-
дентів та викладачів Острозької академії 45 
разів читали “Кобзар” Шевченка, а це 11 250 
творів. Тож українці побили рекорд, що по-
ставили у Мексиці на 19 годин.

Через п’ять років Острозька академія по-
трапила до Книги рекордів Гіннеса вдруге 
— за наймасовішу археологічну лекцію, яку 
прочитали для 299 студентів. Вони понад 
годину слухали археолога, кандидата істо-
ричних наук Богдана Прищепу. 

ПІДКОРЮЮЧИ НЕБО
Український Ан-225 “Мрія” – найбільший та 

найпотужніший у світі транспортний літак, 
створений конструкторським бюро імені 
Антонова. Ця машина з максимальною спо-
рядженою масою 640 тонн є найважчою на 
планеті. Розмах крил сягає 88 метрів. Крім 
того, “Мрія” – найбільший у світі літак, що 
піднявся в повітря більше ніж один раз. У 
листопаді 2004 року Міжнародна федерація 
повітроплавання внесла Ан-225 у Книгу ре-
кордів Гіннеса за його 240 світових рекордів.

ЗАПОРІЗЬКА АЕС
Шестиреакторна Запорізька атомна елек-

тростанція має найбільшу загальну одиницю 
виробництва – 6000 МВт. Ця станція найбіль-
ша в Європі, третя за розмірами у світі.

СПОРТ
Український легкоатлет Сергій Бубка за свою 

кар’єру встановив аж 35 світових рекордів.
НАЙСИЛЬНІША ЛЮДИНА СВІТУ

У травні 2003 року на День Львова Василь 
Вірастюк встановив світовий рекорд, про-
тягнувши п’ять трамвайних вагонів понад 
10 метрів і десять скріплених між собою 
машин майже 20 метрів,  здобувши титул 
«Найсильніша людина світу», 

СИЛАЧ ЗІ ЛЬВОВА
До Книги рекордів потрапив силач зі 

Львова Олег Скавиш, більш відомий як Олег 
Тягнизуб — зубами він протягнув корабель 
вагою у 614 тонн більше ніж на 15 метрів. Під 
час вручення сертифіката Книги рекордів 
Гіннеса Олег Скавиш знову продемонстру-
вав свій трюк. Однак цього разу підняв зу-
бами не корабель, а жінку.

НАЙСИЛЬНІША ЖІНКА ПЛАНЕТИ –  
З УКРАЇНИ

Найсильніша жінка планети — донеччан-
ка Ольга Лящук, яка зараз живе у Києві. У 
Книгу рекордів Гіннеса Ольга Лящук по-
трапила, коли розчавила своїми стегнами 
три кавуна за 14 секунд. Це сталося у 2016 
році. У 2018-му жінка поліпшила свій же ре-
зультат. Кавуни тріснули під її натиском за 7 
секунд. А ще ця атлетка може підняти будь- 
який зручний для цього об’єкт вагою у 200 
кг чи більше, підняти і перекинути через 
себе кам’яну кулю вагою у 140 кг.

ВІДЖИМАННЯ НА ОДНІЙ РУЦІ
Спортсмен з Івано-Франківська Ми-

рослав Федорчак виконав вправу на ви-

тривалість «згинання та розгинання в упорі 
лежачи на одній руці тильною частиною до-
лоні протягом години» 780 разів. Поперед-
ній рекорд книги рекордів Гіннеса належав 
канадцю Дугу Прудену, який 9 листопада 
2005 року в місті Едмонтон зробив це 677 
разів за 60 хвилин.

МАКСИМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ 
ЖОНГЛЮВАННЯ ГИРЕЮ 40 КГ  

ІЗ ЗАВ’ЯЗАНИМИ ОЧИМА
Наймолодший рекорд України, внесе-

ний у світову Книгу Гіннеса був зафік-
сований 8 червня цього року. Гирьовик 
Владислав Яровий 26 разів підкинув та 
спіймав гирю вагою 40 кг із зав’язаними 
очима.

ПЕРЕПЛИВ ЛА-МАНШ  
ЗА 18 ГОДИН ТА ВСТАНОВИВ  

СВІТОВИЙ РЕКОРД
Олег Іваненко після травми, якої зазнав 

ще в юності, змушений пересуватися 
виключно на інвалідному візку, проплив 62 
кілометри Ла-Маншем за 18 годин!

ПРАПОРИ
2018-го у Києві до Дня Державного Пра-

пора України у Дарницькому районі міста 
встановили національний рекорд України 
«Найдовший Державний Прапор України». 
Довжина прапора України сягала 2700 ме-
трів, кожні 100 метрів символізують рік не-
залежності України. 

У той же рік колишній президент України 
П.Порошенко підняв у Дніпрі найбільший 
стяг, який коли-небудь майорів над україн-
ським містом, – 12 на 18 метрів і вагою – 23 
кг. Височить він на найвищому, 72-метрово-
му, флагштоці.

Цього року окрема Закарпатська брига-
да встановила черговий рекорд, пов’язаний 
з державним символом. У Маріуполі україн-
ські військові розгорнули державний пра-
пор України завдовжки 128 метрів. Участь у 
заході взяли понад 400 військовослужбов-
ців – подія стала рекордом України за кіль-
кістю людей, які одночасно взяли участь у 
виносі прапора.

Україна… Почнімо з того, що країна сама собою є рекордсменом - найбільшим 
округом Європейського континенту, який простягається на 603 628 квадратних 
кілометрів. Але, крім цього, українці відомі у світі іншими рекордами. До 30-річчя 
Незалежності представляємо вам добірку рекордів Гіннеса та світу, встановлених 
славетною нацією.

Рекордна 
нація: 
українці у книзі Гіннеса 
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ТРЕМБІТА
Український народний духовий мундшту-

ковий (дульцевий) музичний інструмент. 
Має вигляд дерев’яної труби без вентилів і 
клапанів, інколи обгорнутої березовою ко-
рою. Внесений до Книги рекордів Гіннеса 
як найдовший музичний інструмент у світі: 
його довжина становить від 3 до 8 метрів.

Україна крізь століття

Українці мають багату культуру, величезний скарб якої становлять цінності, надбані багатьма поколіннями.  

Від прадавніх часів до нас іде життєва мудрість предків. Вона закладена в українських звичаях, обрядах, мистецтві, 

адже в них – світовідчуття та світосприймання нашого народу. У них пояснюються та обґрунтовуються взаємини  

між людьми, цінність духовної культури окремої людини і народу взагалі. Водночас нематеріальна культурна 

спадщина є не лише застиглою традицією. Вона розвивається та набуває нових рис.

Українське декоративно-орнаментальне 
народне малярство. Характерною особливі-
стю є переважання рослинних візерунків і 
створення фантастичних, небувалих у при-
роді форм квітів. Петриківський розпис було 
включено до списку нематеріальної культур-
ної спадщини людства ЮНЕСКО.

КОСІВСЬКА МАЛЬОВАНА КЕРАМІКА 
Традиційний народний гуцульський про-

мисел, один з видів кераміки. Вирізняєть-
ся складною технологією виготовлення та 
особ ливими малюнками. Косівську мальо-
вану кераміку внесено до списку ЮНЕСКО 
нематеріальної культурної спадщини люд-
ства.

«ЩЕДРИК» 
Всесвітньо відомий твір для хору україн-

ського композитора Миколи Леонтовича, 
створений на початку ХХ століття. Англо-
мовна версія композиції «Щедрик» аме-
риканського композитора українського по-
ходження Вільговського, відома як «Дзвінка 
колядка, Колядка дзвонів» («Carol of the 
Bells»), стала однією з найпопулярніших 
різдвяних пісень у світі.

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС, АБО «ПЕТРИКІВКА»  

ОРЬНЕК 
Національний кримськотатарський ор-

намент, що містить об’єднані у композицію 
дрібні елементи, переважно рослинного та 
геометричного характеру симетричного та 
асиметричного розташування. Основною 
символікою є зображення квітів і дерев 
у відтінках рожевого, зеленого, жовтого 
і синього кольорів. Внесений до попе-
реднього списку ЮНЕСКО для можливого 
включення його до переліку нематеріальної 
культурної спадщини людства.

РЕШЕТИЛІВСЬКА СОРОЧКА, АБО ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ «БІЛИМ ПО БІЛОМУ»
Вишивка білими нитками по білій тканині 

виникла на Полтавщині у селищі Решетилів-
ка. Особливістю є поєднання рослинного та 
геометричного орнаментів та одночасне поєд-
нання п’яти-семи технік. Ще у 1920-х роках ре-
шетилівська вишивка здобула світову славу на 
виставках у Мюнхені, Парижі, Марселі...

КАРПАТСЬКЕ ЛІЖНИКАРСТВО
Ліжники — ткані вироби з овечої вовни, заз-

вичай із візерунком, які мають пухнастий ворс 
з одного або двох боків, які виготовляють у 
селі Яворів на Гуцульщині. Для того щоб виго-
товити ліжник, його спочатку тчуть із підготов-
леної вовни, яку до цього вимили, відпарили, 
прополоскали та висушили. Спочатку вовну 
перебирають, за потреби фарбують, після чого 
складають по кольорах: від білого до темного. 
Аналогів виготовленню лижників немає у світі.

БОРЩ
Основна перша страва традиційної 

української кухні. На думку багатьох екс-
пертів, саме з України борщ поширився 
на різні території. Рецепт страви знаходять 
в історичних записах далекої минувши-
ни. Український борщ містить м’ясо, буряк, 
моркву, пастернак, капусту, цибулю, томатну 
пасту, оцет, цукор, шкварки, вершкове мас-
ло, часник. «Культура приготування україн-
ського борщу» подана до репрезентатив-
ного списку  нематеріальної культурної 
спадщини людства ЮНЕСКО.

ПИСАНКАРСТВО 
Традиція розфарбовувати яйця виникла 

дуже давно, ще у дохристиянський період. 
Прості писанки розмальовують у різних 

країнах, але саме в Україні писанкар-
ство перетворилося на справжнє 

мистецтво. Найдавніша писанка, 
знайдена на наших теренах, да-
тується IX ст. н.е., а збереглася 
вона тому, що в ті часи писанки 

виготовляли з кераміки.
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