
Концерт для воїнів АТО 

Хай буде мир віднині і довіку! 

Хай буде мир й замовкнуть війни злі! 

Хай у міцних обіймах всі народи 

Ідуть у майбуття через віки. 

        Сьогодні десятки і сотні тисяч патріотів нашої держави знаходяться 

на  воєнній передовій, захищаючи свободу, незалежність та територіальну 

цілісність у найгарячих точках України. Усім їм, як ніколи, потрібні увага, 

добре слово, повага та любов небайдужих людей. Вони, як ніхто, заслуговують 

Божої ласки, підтримки з боку людей яких захищають, адже своє життя вони 

віддають за нас, за долю та честь нашої Батьківщини.  

Ми, українці, з роду-племені патріоти, а патріотизм виховується з 

раннього дитинства, витоки його – в родині і в школі. 12 жовтня 2015 

року високе патріотичне піднесення панувало в актовій залі  Лебединської 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №5,  де відбувся концерт із нагоди 

святкування Дня захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці, Дня 

українського козацтва. На святі були присутні воїни-герої: Лаврик Володимир 

Володимирович, командир піхотної роти, голова спілки ветеранів АТО в 

Сумській області; Бондар Артем Володимирович, боєць другої штурмової роти 

5 батальйону «ДУКА», захисник Донецького аеропорту; Удовенко Юрій 

Миколайович, розвідник-десантник; майор Верхов Олег Вікторович, командир 

самохідної батареї 2С1, викладач медучилища; майор міліції Машин Олександр 

Анатолійович, майор міліції Стеблянко Євгеній Олександрович, лейтенант  

міліції Лєвих Андрій Юрійович; волонтери, які підтримують наших захисників, 

Спічка Олександр Анатолійович, Андрєєв Олександр Леонідович;  родини 

загиблих воїнів-учасників АТО: Мякотіна Сергія, Брисенко Богдана. Для них 

війна не просто далекий відгук подій, який не зачіпає звичайного перебігу 

життя, а реальність. Ми бажаємо, щоб наші зустрічі допомогли їм знайти 

впевненість у завтрашньому дні та створили гарний настрій. Та багато 

почесних гостей: Троян Анатолій Григорович, міський голова; заступник 



міського голови Каща Василь Іванович; начальник відділу освіти Доценко 

Володимир Васильович; військовий комісар ОМВК Онопко Юрій 

В’ячеславович. 

Діти піднімали дух бійців патріотичними піснями та поезією, 

запальними танцями. Воїни від щирого серця дякували учням та викладачам 

бурхливими оплесками, оваціями зустрічали їх на сцені. 

Маленькі артисти своїми виступами розчулили бійців, у деяких із них на 

очах були сльози. А коли в останній композиції прозвучав гімн Лебедина, зал 

аплодував стоячи. Після виступу учні привітали  бійців квітами, подарували 

обереги, які готували разом зі своїми однокласниками. 

Слава Україні! Героям слава! 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 



 

 

 


