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« …СТОЯТЬ МУЗЕЇ – ПАМ'ЯТНИКИ СЛАВИ…» 

 

Український народ має багатовікову історію. Щоб зберегти 

історичну спадщину, щоб жило минуле створюються музеї. Це культурно-

освітні та науково-освітні заклади. Завдання музеїв – це зібрання, 

збереження, вивчення пам'яток історії, матеріальної та духовної культури 

[2, с.283].  

Музеї збирають пам'ятки не тільки про минуле, але й про сьогодення. 

Нелегкі часи переживає наша країна. Рідна незалежна Україна омивається 

потоками крові ні в чому не винних людей, які прагнули кращого 

майбутнього для своїх дітей. На цілісність нашої держави посягнули 

вороги. Багато українських воїнів хоробро захищають кордони нашої 

держави від терористів та російських найманців.  

Щоб розказати про події на сході країни, виховувати патріотизм та 

навчити молодь захищати свою землю, у місті Гайсин Вінницької області 

створили музей Героїв антитерористичної операції. Але це не просто 

музей, це цілий меморіальний комплекс, який втілив у собі пам'ять про 

Революцію Гідності, захоплення Криму, бої за Донецький аеропорт, 

подвиги воїнів-гайсинчан, роботу медиків і військових капеланів на лінії 

бойових дій.  Ініціаторами створення музею виступили члени громадської 

організації «Спілки учасників АТО» Микола Данилюк та Андрій 

Головань[3, с.6]. 

Після буремних подій грудня 2013 – лютого 2014 років майже в 

кожному місті України почали встановлювати пам'ятні знаки Героям 

Майдану. Ідея створення в Гайсині Хреста Героям Небесної Сотні 

належить 27-й сотні Самооборони Майдану, а саме активістам з нашого 

міста Сергію Васильченку, Віктору Недолі та тодішньому очільнику 

Гайсинської райдержадміністрації Сергію Котенку. 

Для створення Хреста потрібно було придбати камінь піщаник. 

Відповідний величезний камінь знайшли в кар'єрі поблизу міста Ямполя. 

Кошти на його придбання дали один з ініціаторів створення пам'ятного 

знака Віктор Недоля та патріоти села Михайлівка Гайсинського району. На 

пропозицію створити пам'ятний Хрест відгукнувся скульптор Владислав 

Ільницький. Два місяці з середини серпня 2014 року до жовтня 2014 року 
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скульптор висікав своє творіння. 14 жовтня 2014 року у День українського 

козацтва було проведено освячення пам'ятного знаку Героям Небесної 

Сотні. Тепер біля пам'ятного знака проходять районні мітинги, школярі 

проводять лінійки-реквієми, вшановують пам'ять полеглих на Майдані 

Воїнів Світла. 

Через три роки у рамках відзначення Дня захисника України 

відбулося урочисте відкриття Алеї Слави та Парку пам'яті і слави Героїв, 

які загинули, захищаючи незалежність України. Їх у Гайсинському районі 

сімнадцять. Це Петро Коваленко (загинув 2 травня 2014 р.), Володимир 

Муха (22 липня 2014 р.), Сергій Коврига ( 27 липня 2014 р.), Станіслав 

Менюк ( 27липня 2014 р.), Андрій Щербина (29 серпня 2014 р.), Євген 

Лабун (14 жовтня 2014 р.), Ярослав Бондар (24 жовтня 2014 р.), Вадим 

Пронін (4 листопада 2014 р.), Віталій Химич (17 лютого 2015 р.), Сергій 

Мацепула (5 квітня 2015 р.), Олександр Мельник (12 червня 2015 р.), 

Анатолій Скрипник (10 березня 2016 р.), Олександр Рибаченко ( 16 квітня 

2016 р.), Ігор Воловенко ( 5 липня 2016 р.), Сергій Кравченко ( 3 жовтня 

2016 р.), Анатолій Твердола ( 8 грудня 2017 р.) [2].   

Загиблим захисникам встановлено меморіальні дошки, які розміщені 

на пам’ятній стіні розмірами 34 на 3 метри.  

Над створенням Парку Слави працювали усією громадою. Висадили 

тут іменні дерева на честь загиблих героїв-земляків, зробили клумби, на 

яких ростуть різнокольорові хризантеми. На подвір'ї біля окопу стоїть 

військова техніка. Побувавши у бліндажі, кожен відвідувач може відчути 

краплю тих «зручностей», які переживають наші бійці на передовій.   

Музей Героїв антитерористичної операції обладнали на базі Спілки 

учасників бойових дій АТО Гайсина та Гайсинського району. Матеріали 

для музею збирали впродовж двох років. Експозиція музею налічує понад 

500 експонатів. Це зброя, муляжі гранат, прапори, уніформа, бронежилети, 

військові квитки, фотографії, листи, дитячі малюнки та обереги. Кожен 

музейний експонат, стенд – то своєрідна дань воїнам-землякам: загиблим, 

померлим і живим. Екскурсантам представлені матеріали про саму війну, 

особисті дані її учасників. В усіх цих речах відчувається біль та жахіття 

війни [3, с.6]. 

В центрі розташований макет Донецького аеропорту, аналогів  якому 

в Україні немає. Андрій Головань – екскурсовод музею, колишній учасник 

АТО розповідає про героїчну оборону Донецького аеропорту, про 

мужність кіборгів, серед яких є і гайсинчани.  

Музей здійснює значну просвітницьку діяльність на основі музейних 

експозицій та виставок, в формах екскурсій, лекцій, тематичних заходів. 

Багато учнів шкіл та свідомих громадян Гайсинщини відвідали 

меморіальний комплекс. Їхню увагу полонила розповідь про бойові дії на 

сході України, про види та характеристику зброї, про героїзм та мужність 

Героїв України [3, с.6]. 
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Отже, музей Героям АТО нагадує кожній людині, що таке війна, хто 

захищає наше життя. Це вшанування пам'яті загиблих земляків та 

вдячність а мирне небо.  
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ПОСТАТЬ ГЕОРГІЯ ГАПОНА В ІСТОРІЇ РЕВОЛЮЦІЇ  

1905 - 1907 РР. 

 

Роль особистості в суспільно-політичному та цивілізаційному 

поступі людства завжди відзначалась певними змінами та 

трансформаціями. За великими війнами, революціями, винаходами, 

історичними інтригами завжди стоїть полководець, політик, винахідник та 

авантюрист. Не стали винятком і революційні події 1905 року, що 

розгорнулися на теренах Російської імперії та стали першим сигналом до 

епохальних змін, що чекали на імперію Романових в недалекому 

майбутньому. Такою особистістю був Георгій Гапон – священик початку 

ХХ століття.  

Георгій Аполлонович Гапон народився в 1870 році в українському 

селі Білики Кобеляцького повіту Полтавської губернії. Батько Гапона, 

Аполлон Федорович, був селянином, нащадком запорозького козака, 

протягом багатьох років обирався волосним писарем [6, с. 13]. 

Після закінчення початкової школи Г. Гапон  вступив на навчання до 

Полтавського духовного училища, де став одним з кращих учнів. Одним з 

його учителів був відомий прихильник ідей Толстого І. М. Трегубов, який 

давав йому читати заборонені твори Толстого.  

Проповіді Г. Гапона збирали тисячі людей. Він набув популярності в 

середовищі бідняків та в придворних колах. Однією з його шанувальниць 

була статс-дама при дворі імператора Миколи II Е. А. Наришкіна. За її 

розповідями Г. Гапон склав уявлення про Миколу II, як про доброго, але 

слабкодухого правителя, що не має сили показати свої чесноти. Це 

уявлення вплинуло на його подальшу долю [5, c. 117]. 

Навесні 1903 р. за вказівкою начальника Особливого відділу 

Департаменту поліції С.В. Зубатова Г. Гапон направив міністру фінансів 


