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маски, ряджені в шкури тварин,
це дійство супроводжується
гучним веселощами. Звичай
цей неодноразово
засуджувався церковною
владою як язичницький, і
поступово з колядками стали
ходити тільки до родичів,
сусідів і близьких друзів.
Про пережитки
язичницького культу сонця в
різдвяних святках також
свідчить традиція запалювання
обрядового вогню в
домашньому вогнищі «різдвяне поліно». Поліно
урочисто, дотримуючись різних
церемоній, вносили до хати,
піст святвечора закінчується з
Різдво є великим святом,
підпалювали, одночасно
появою на небі першої
встановленим на спогад про
промовляючи молитву і
вечірньої зорі. У навечір'я свята вирізаючи на ньому хрест
народження Ісуса Христа в
згадуються старозавітні
Віфлеємі. Різдво Христове (спроба примирити
пророцтва і події, пов'язані з
одне з найважливіших
язичницький обряд з
Різдва Спасителя. Різдвяні
християнських свят, державне
християнською релігією).
богослужіння відбуваються три Поліно посипали зерном,
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Різдва відносяться до 4 ст.
християнина.
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на
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У XIII столітті, за часів
народження Ісуса Христа є
святого Франциска Асизького,
суперечливим і неоднозначно
У дні святкування Різдва
з'явився звичай виставляти в
вирішеним серед церковних
встановився звичай
храмах для поклоніння ясла, в заломлювати «різдвяний хліб» авторів. Можливо, вибір 25
які поміщається фігурка
грудня пов'язаний з приходом
особливі прісні облатки, які
Дитятка Ісуса. Згодом ясла
на цей день язичницького
освячуються в храмах під час
солярного свята «Народження стали ставити не тільки в храмі, Адвенту, - і їсти його як перед
Сонця Непереможного», який з а й в будинках перед Різдвом.
святковою трапезою, так і під
Домашні сантони - макети в
прийняттям у Римі
час привітань один одного зі
засклених ящиках зображують святом.
християнства наповнився
грот, в яслах лежить немовля
новим змістом.
Характерним елементом
Згідно з однією із сучасних Ісус, поруч Богоматір, Йосип,
свята Різдва є звичай
ангел, пастухи, що прийшли на встановлювати в будинках
гіпотез, вибір дати Різдва
відбувся внаслідок одночасного поклоніння, а також тварини вбрані ялинки. Ця язичницька
бик, осел. Зображуються також традиція зародилася у
святкування ранніми
цілі сценки з народного побуту: німецьких народів, в
християнами Боговтілення
(зачаття Христа) та Великодня; поруч зі святим сімейством
обрядовості яких ялина була
поміщають селян в народних
відповідно, у результаті
символом життя і родючості. З
костюмах і т.п.
додавання до цієї дати (25
поширенням християнства
Церковні і народні звичаї
березня) 9 місяців Різдво
серед народів Центральної та
гармонійно сплелися у
припало на день зимового
Північної Європи прикрашена
святкуванні Різдва. В
сонцестояння.
різнокольоровими кульками
католицьких
країнах добре
ялина знаходить нову
Свято Різдва Христового
символіку: її почали
має п'ять днів передсвята (з 20 відомий звичай колядування ходіння по домівках дітей та
встановлювати в будинках 24
по 24 грудня) і шість днів
молоді з піснями і добрими
грудня як символ райського
віддання. Напередодні, або в
дерева з рясним плодами.
день навечір'я свята (24 грудня) побажаннями. У відповідь
колядники отримують
дотримуються особливо
подарунки:
ковбасу, смажені
суворого посту, що отримав
За матеріалами
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фрукти,
яйця, пиріжки,
назву святвечір, тому що в цей
відділу взаємодії з
день вживається в їжу сочиво - солодощі та інше, скупих
військовими
капеланами
господарів
висміюють
і
зварені з медом пшеничні або
Центру
МПЗ
ЗС України
загрожують
їм
бідами.
У
ячмінні зерна. За традицією,
процесіях беруть участь різні
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вони захищають україну
Морпіх Деніель Рідлі про
службу в британській піхоті, порятунок сирійців та побратимів
в українському окопі
За майже два роки служби в
батальйоні морської піхоти британець
Деніель Рідлі став тут, як то кажуть,
своїм. За цей час лондонський
хлопчина скинув із десяток кілограмів,
відпустив бороду та помужнішав, а ще
переконався, що мовний бар'єр зовсім
не заважає порозумітись із
побратимами.
Деніель прийшов до українського
війська із чималим досвідом – після
чотирьох років служби в британській
піхоті, участі в бойових діях в Іраку,
Рідлі також був медиком-волонтером
у Сирії, Колумбії, працював у
військових концентраційних таборах у
Бірмі…
− У Сирії разом із колегами
здійснював евакуацію та надавав
допомогу мирним жителям внаслідок
російських авіаударів по сирійських
містах, працював у шпиталі. Там
бачив, як російські літаки скидали
бомби великої потужності прямо на
житлові квартали. Вони буквально
зрівняли місто з землею, залишали
після себе лише гори каміння,
перемішані з людськими тілами. За
один лише день доводилось надавати
медичну допомогу 50-60 сирійцям.
Загальне ж число тих, кому в Сирії
надавав допомогу, перевалює за
чотири сотні.
Британець розповідає, що після
Сирії задумувався над тим, аби йти
навчатись до медичного університету.
Та усвідомив, що це довгі роки теорії,
а стати корисним зі здобутим
досвідом він може уже нині.
— Та й важко було б працювати в
спокійній клініці зі стерильними
умовами після усього побаченого й
пережитого, − ділиться матрос. –
Прагнув приносити максимальну
користь, та й в Україні якраз підписали
закон про службу іноземців. Мріяв
саме про морську піхоту! В
українських морпіхів, без
перебільшення, бездоганна репутація,
про їхню безстрашність ходять
справжні легенди! У тому, що
служитиму з справжніми
професіоналами, переконався ще на
етапі виборювання права носити
берет морпіха. Я людина з досвідом, у
які тільки перипетії не потрапляв, та
більше звик до суші. Тож здолати
багнюку, водойму й стати справжнім
морпіхом було дійсно непростим
випробуванням.
Позиція, на якій нині стоїть Рідлі,
− за кількасот метрів від ворога. Каже,
що саме тут відчув себе справжнім
воїном.
— Спочатку, як підписав контракт,
було важко. Завдання № 1 – здобути
авторитет. Не було такого: «Він
британець, служив у британській
піхоті, брав участь в операціях
НАТО…» Тут мусив починати все
спочатку. Показати, на що здатен,
своїми вчинками завоювати довіру
побратимів, заслужити авторитет та
повагу.
Зізнається, що коли їхав служити
до України, був певен, що ситуація тут
спокійна, боїв немає, або ж вони
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незначні, та ця
впевненість була
одразу знищена
важким
озброєнням
противника.
− Британські й
загалом
європейські ЗМІ не
надто часто
говорять про війну
в Україні. А якщо і
говорять, то це або
така собі лайтова
інформація, що
спирається на
Мінські угоди, або
російська версія
того, що
відбувається. Коли
я з підрозділом
вперше виїхав на
ротацію і на
власній шкурі
відчув справжню ситуацію, як
російські війська постійно
застосовують важке артилерійське
озброєння, проводять розвідку боєм
та вилазки ДРГ… Я був здивований:
«Невже це досі відбувається? Чому в
Європі про це не говорять?»
Перше бойове хрещення стало
справжнім шоком для британця.
— Як зараз пам'ятаю, увесь день
наші позиції прострілювали ворожі
черги зі стрілецького. Із настанням
сутінок інтенсивність обстрілів
посилилася. По нам почали
працювати АГСи, СПГ, РПГ, артилерія
та міномети. Зав'язався бій, що
тривав десь півтори-дві години. Але
тоді мені здалося, що цілу вічність.
Однак за ці півтори години геть
стемніло. Ворога не видно.
Побратими відправили мене за
теплевізором, самі ж продовжували
відстрілуватись, прикривати мене
вогнем. За пристроєм я біг під
постріли ворожих гармат. Прибіг, взяв
тепловізор, заодно прихопив ДШК.
Дорогою назад, коли долав невелику
ділянку неглибокої траншеї, ворог
мене засік у свій тепловізор і відкрив
вогонь з АГС… Так швидко я ще
ніколи не бігав. У броніку, касці, ДШК і
коробом набоїв ці пів сотні метрів я
прошмигнув зігнутий, навприсядки, за
лічені секунди. Одразу слідом за
мною, граната за гранатою, лягала
черга з ворожого АГС. Тільки
стрибнув у окоп, за кілька сантиметрів
над шоломом просвистіли кілька куль
з крупнокаліберного кулемета.
Втомлено рухнув у траншею. Зовсім
поряд розривалися ворожі снаряди.
Серце вистрибувало з грудей, в очах
помутніло, хекаю і розумію, що тут −
справжня війна… Я на той час був ще
й трохи неповоротким, не те що нині.
За місяці служби тут навчився миттю
реагувати на подібні речі… Кожного
скептика хоча б на одну ніч відправив
би до українського окопу. Тільки так
розумієш, що відбувається
насправді…
Щодо професійного рівня і
бойових спроможностей батальйону,
британець відверто каже, що був не

на жарт здивований.
− Я не можу говорити за всю
бригаду (хоча переконаний, що уся
бригада крута). Але коли на
міжнародних військових навчаннях
наш батальйон демонструє роботу,
яка є набагато краща за роботу
батальйонів армій інших країнучасників, – я радію, що зробив
правильний вибір, прийшовши на
службу сюди. І я щиро пишаюся тим,
що я є одним із тих крутих хлопців,
котрі показують натівським
військовим, як ефективно має
працювати справжній бойовий
батальйон морських піхотинців.
Чоловік свідомо підписав
контракт на три роки та вже чітко
визначився, що на цьому його служба
в Україні не завершиться. Каже чесно:
«Грошове, як для британця – мізерне.
Зате досвід – просто безцінний».
Окрім питань службових перспектив,
участі в міжнародних навчаннях,
побратимів, із якими за місяці спільної
служби зріднився, як ні з ким,
британець влаштував в Україні ще й
особисте життя − орендує разом із
коханою дівчиною квартиру на
Київщині. Ще б мову краще вивчити…
−У британській армії я обіймав
посаду перекладача, гарно знаю
арабську, перську, їдиш… Та
українська все ніяк мені не
піддається. І хоч базові для мене речі
типу «полігон, ППД, тапік, Путін –
х..ло» я вивчив одразу, без
електронного перекладача поки що
складно. Головна складність у тому,
що тут всі розмовляють по-різному.
Хто – українською, хто – російською,
хто – суржиком… От і виникає «каша»
в голові. Але то все пусте, здолаємо
ворога, а тоді вже вивченням мови
займусь серйозніше!

За матеріалами
сторінки операції
Об'єднаних сил
у Фейсбук
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Ключові меседжі російської пропаганди проти євроатлантичної
та європейської інтеграції України
Одним із напрямів гібридного
впливу Російської Федерації в Україні
є дискредитація Заходу.
Завдання мінімум – примусити
Україну добровільно й ініціативно
відвернутися від Заходу, повернутися
до політики багатовекторності,
зосередитись на отриманні
позаблокового статусу і фальшивого
нейтралітету.
З цією метою здійснюється
постійний інформаційний вплив на
українське суспільство, спрямований
на його дезорієнтацію і розділення.
У цьому контексті прокремлівські
канали часто вдаються до
маніпуляцій щодо війни на Донбасі та
міжнародних навчань ЗС України.
Короткі повідомлення,
спрямовані на конкретну цільову
аудиторію, часто є компонентом
набагато більшої кампанії, що має на
мені довгостроковий вплив на
суспільство з метою зміни ставлення
та поведінки.
Вчасне виявлення та
відстеження ворожих
інформаційних впливів дозволяє
об'єктивно оцінювати ситуацію
та не втрачати відчуття
реальності.

За матеріалами
сторінки Управління стратегічних комунікацій Апарату
Головнокомандувача ЗС України у Фейсбук

#обличчя_що_потрібно_знати
12 грудня 1890 року народився
Андрій Мельник — український
державний, військовий, та політичний
діяч. Голова Проводу Українських
Націоналістів, другий голова ОУН.
Один з найближчих соратників
Полковника Євгена Коновальця.
Один з організаторів Січових
Стрільців, Української Військової
Організації, Українського
Національного Комітету, Української
Національної Ради. Ініціатор
створення та ідеолог Світового
Конгресу Вільних Українців.
Багатолітній в'язень польських
тюрем, в'язень німецького
концтабору Заксенгаузен.
Послідовний прихильник
відновлення незалежності
Української Держави, на всіх її
етнічних землях. Борець за
незалежність України у ХХ сторіччі.
Після окупації України
московсько-радянським тоталітарним
режимом, жив на еміграції.
Помер 1 листопада 1964 року в
м. Кельні (Німеччина), похований на
міському цвинтарі Боневуа у

Андрій Мельник
України, зокрема у Дрогобичі, ІваноФранківську, Львові, Рівному, Білій
Церкві та Черкасах. Також Андрію
Мельнику споруджено пам’ятники у
рідному селі Воля Якубова
Дрогобицького району Львівщини та
у м. Івано-Франківськ.
У відділі історії музею
«Дрогобиччина» створено
«Меморіальну кімнату Андрія
Мельника», яка присвячена життю та
діяльності Голови Проводу (від
особистих речей до тематичної
літератури).
Дев'ятого квітня 2015 року,
Верховна Рада України ухвалила
Закон України "Про правовий статус
та вшанування пам’яті борців за
незалежність України у XX столітті" в
якому визнала учасників УВО, ОУН,
та багатьох інших формувань,
борцями за незалежність України.
Андрій Мельник є також одним з
героїв роману «Країна Ірредента»
Романа Іваничука.

Люксембурзі.
Іменем Андрія Мельника були
названі вулиці у декількох містах

За матеріалами сторінки
«Бойовий бюлетень» у Фейсбук
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4
слово капелана «...Навіть нитка скручена втроє, не

скоро порветься»

Ці чудові слова про любов у
шлюбі викликають тільки захоплення!
Коли двоє люблять один одного, вони
вступають в шлюб. Шлюб - це
священний союз між чоловіком і

жінкою! Є така приказка: "Третій зайвий!", але в цьому випадку ця
приказка невірна! Слово Боже
говорить нам про те, що повинно бути
щось таке, що зміцнить союз двох
люблячих людей, і Єдиний, Хто може
зміцнити цей священний союз - це
Бог! Господь в шлюбі зовсім - зовсім
не зайвий! Бог в шлюбі необхідний,
якщо подружжя бажають жити у
шлюбі до кінця свого життя. Як Бог
скріплює наш шлюб? Тільки через
віру! Віра - це червона нитка
Божественних відносин двох людей у
шлюбі з Богом! А саме головне в
цьому, те, що віра діє тільки любов'ю!
Якщо Ваш шлюб заснований на
любові, то звичайно ж Вам потрібен
Бог, щоб зміцнити його силою Своєю
любові! На жаль, настає в нашому
житті важкий час, коли любляче серце
перестане битися, але Бог хоче, щоб
це сталося нескоро. Бог дає нам Своє
Слово, Він показує нам те, що зробить
наш шлюб міцним і щасливим. Він

Еклезіаста 4:1-12
бажає, щоб наш священний союз був
довговічним! Ми вінчаємося в церкві,
але не беремо до уваги того, що Бог
хоче бути з нами кожен день нашого
сімейного життя, а не тільки у алтаря.
Він бажає поєднати двох людей
Своєю силою! Свята віра в Господа
Ісуса Христа в серцях чоловіка і
дружини з'єднає подружжя і наповніть
їх Священий союз Божественною
любов'ю, а поза Христа любові немає!
Поза Христа ви не знайдете її навіть у
собі. Якщо ви кохаєте один одного це дар Божий і вам потрібен Бог!Друзі,
давайте приймемо до уваги Божу
пораду і запросимо Ісуса Христа в
наш шлюб, і тоді наш союз буде
дійсно Священним! Амінь!
За матеріалами
відділу взаємодії з
військовими капеланами
Центру МПЗ ЗС України

#мандруй_україною

КРИВБАС. КОЧУБЕЇВСЬКИЙ РУДНИК
Усім відома родина Кочубеїв –
козацькі старшини, які розбагатіли й
перетворилися на російських дворян.
Принаймні одного Кочубея ми знаємо
точно – Василя, генерального писаря,
який написав донос на Мазепу й
поклав голову на плаху у 1708 році.
Відома і його дочка – легендарна
Мотря, похресниця Мазепи, яка,
подейкували москалі, була його
коханкою.
Кочубеї мають кримськотатарське
походження. Засновник роду – бей
Кучук (Кучук-бей), який у 17 столітті
перебрався (чи то втік) із Криму на
Лівобережжя, охрестився, й під
іменем Андрій вступив до
запорізького війська. Його син був
військовим товаришем Богдана
Хмельницького, а внук зрадив
Мазепу. Так от рід Кочубеїв у 1799
році отримав дворянський титул
графів Російської імперії, а у 1831-му
– титул князів. Багацько вони всього
мали по Україні (згадаймо пушкінську
«Полтаву»). Були у їхній власності і
землі поряд із нинішнім Кривим
Рогом. Нічим цінним Кочубеї ці землі
не вважали, доки не почались у
Кривбасі розробки залізної руди. От
тоді то… Далі цитуємо сайт «Діюча
індустрія»:
Кар'єр Кочубеївського рудника –
об'єкт індустріальної спадщини.
Залізорудний кар'єр. Відпрацьований
давно. Закладений в 1904 році і
належав родині місцевих
землегосподарів – панам Кочубеям.
Видобувалася залізна руда з одного
вузького пласту. Потужність покладу
складала 1,5-3,0 м. Кар'єр був
основою невеликого рудника. Кар'єр
працював з перебоями і недовго.
Упродовж 1904-1906 рр. було
видобуто 39 тис. тон руди, а в 19131914 рр. – 11,5 тис. тон руди. Рудник
не працює з 1915 року. Кар'єр має
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довжину 185 м,
глибина 35 м. Має
вузьку щелеподібну
форму з крутими,
місцями скельними
і обривистими
схилами. Поруч
старовинний
відвал, на днищі у
відкритому вигляді
високі підземні
виробки та 5-ть
штолень, западина
на місці старої
шахти.
Кар'єр
Кочубеївського
рудника й штольня.
Розташований він
біля села Ганнівка,
у Петрівському
районі
Кіровоградської
області – це най
північніша частина
Кривбасу. Рудник
відносно часто
відвідується
туристами, але
штольні та виробки
притягують сюди не
лише мандрівників,
любителів печер та індустріального
туризму - зовсім недавно він став
декорацією для нового українського
фільму «Червоний» - у фільмі він
виконував роль рудника десь у
ГУЛАГу. Від зйомок залишились
дерев'яні сходи та підйомники. На
жаль усі декорації місцеві мешканці
потроху розтягують на дрова.
У штольнях, загальна довжина яких
складає 250 метрів, відкривається
краса надр Кривбасу:
Стінки штолень – це розкрита
геологічна будова Криворізької
складчастої споруди – лимонітові

сланці.
Кочубеївський рудник – справжній
підземний світ гномів із фільмів про
хоббіта. Коли бродиш штольнями,
здається що от-от із темного отвору
вискочить Голлум із злим шепотом
«моя радість»… Усім рекомендуємо
для відвідування, як й індустріальний
Кривий Ріг в цілому – це ж інша
планета.
Координати:
48.2548412, 33.4967351
За матеріалами
відділу культурологічної роботи
у військах (силах)
Центру МПЗ ЗС України
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