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Івано-Франківський обласний осередок Міжнародної громадської організації 

«Українське  Козацтво» -  «Галицька Січ» у 1990-2015 роках 
 

Науково-інформаційна праця з’ясовує діяльність структури Українського  Козацтва  - “Галицька 

Січ” в контексті дослідження сучасного запорізького козацтва, оскільки воно сьогодні в час агресії 

Росії в  Україну, коли захоплений Крим, частина Донбасу, як ніколи, повинно бути дисциплінованою 

організацією українського народу, споконвічною формою його самоорганізації і самозахисту, на 

засадах стародавнього звичаю – волі, як системи етнічного розуму, який покликаний відновлювати 

українське козацтво на засадах сучасної науки, яку регенерують в незалежній Україні - козацькі 

наукові  інститути[3,c.67-73; c.73-77; c.77-80; 4,c.143-148].  

Історія розвитку сучасного козацького руху в Україні пов’язана з святкуванням 500-річчя Січі, яке 

відбулося в 1989 році[1,c.204-206; 4,c.143-148].  

На свято прибули представники всіх областей України. Тоді Україна була ще радянською, а всі  

козаки прибули з жовто-блакитними прапорами. В ході святкування в районі Нікополя була насипана 

козацька могила. На цьому святі виникла ідея відтворення  кращих наукових козацьких 

традицій[1,c.204-206].  

Козацьку організацію українського козацтва ”Галицька Січ” створена в 1990 році, зареєстрована в 

Івано-Франківській міській раді народних депутатів ( рішення № 221 від 20.11.1990р.)[1,c.204-206; 

4,c.143-148].  

В цей же час була укладена і присяга, яку подаємо нище: 

Присяга 
українського козака на вірність Україні 

 

 Приймаючи присягу українського козака, перед Богом нашим Всевишнім, перед 

Українським народом, ім’ям моїх матері і батька, всім мені найсвятішим і 

найдорожчим, святою землею українською. 

 Присягаю, що готовий віддати і життя, захищаючи свободу нашого народу 

Українського, його споконвічні порядки, традиції та звичаї, самостійну Україну! 

 Присягаю все своє життя щиро дбати про духовний і матеріальний добробут, 

моральні і фізичне здоров’я Українського народу, українську мову і культуру, високу 

Українську духовність, звичаї та традиції Українського козацького лицарства, бути 

всім справді українським козакам побратимом! 

 Присягаю як зіницю ока берегти і плекати єдність Українського козацтва як 

одного з найвагоміших гарантів єдності українського суспільства і всього українського 

світу. Рішуче боротися проти щонайменших спроб розколу Українського козацтва. 

 Присягаю, що буду стояти на смерть за державність, свободу і незалежність 

України, недоторканість її кордонів і її територіальну цілісність. До останнього подиху 

життя і останньої краплини крові служити Україні, поставити на службу Україні всі 

свої сутнісні духовні і фізичні сили, розум, емоцію і волю. А якщо порушу цю клятву, 

то нехай свята українська земля не прийме моє тіло і буду я проклятим моїм родом і 

українським народом, і хай покарають мене Бог і мої побратими, Українські козаки. 

 Україна – або смерть! 

 

 Слава Всевишньому! Навіки слава Богу нашому! 

 Слава Україні! І слава її героям! 

 Слава Українському козацтву! Слава! Слава! Слава! 
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В 1991 році створена Всеукраїнська громадська організація “Українське козацтво”. Першим 

гетьманом було обрано покійного Вячеслава  Чорновола. В січні 1995 році виданий Указ Президента 

України №14/95 “Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського 

козацтва”[4, c.143-148].  

Таким чином почалося відродження Українського козацтва. Запорізьке Козацтво було єдине в 

Україні. На жаль з прийняттям закону України “Про об’єднання громадян” виникло цілий ряд 

всеукраїнських козацьких організацій, що не на користь ні Україні, ні відтворенню козацьких 

традицій[1,c.204-206].  

В такому козацькому пориві почав активно ровиватися працювати Івано-Франківський обласний 

осередок Міжнародної громадської організації «Українське  Козацтво» -  «Галицька Січ» який у 1990 

році заснував запоріжський козак Геннадій Гриценко[2,c.2-5; c.4-175; c.3-136; c.2-5; с.2-34]. 

 

 
Фото 1. Івано-Фраківський отаман,  генерал-хорунжий УК Г.Гриценко, науковий радник 

полковник УК В.Ідзьо з керівництвом  в  штабі  Українського Козацтва  в  Києві 
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В подальшому Івано-Франківський обласний осередок Міжнародної громадської організації 

«Українське  Козацтво» -  «Галицька Січ»  очолив славний козак Микола Васильович Боднар, який 

активно розвинув міжнародну співпрацю структури Українського Козацтва - “Галицька Січ”. Власне 

в це час, наголошує генерал-отаман М.Боднар: ”в 1991-1998 роках вчені з України, з Києва: доктор 

історичних наук, професор В.Сарбей, Львова, доктор історичних наук, професор Я.Дашкевич, Івано-

Франківська, доктор історичних наук, професор В. Грабовецький та інші вчені, один із членів 

“Галицької Січі” історик Віктор Ідзьо, що організував міжнародну наукову конференцію “Запорозьке 

козацтво в історії, культурі та національній самосвідомості” розпочав діяльність в Галицькій 

Січі[2,c.2-5; c.4-175; c.3-136; c.2-5; с.2-34; 4,c.143-148].  

 
Фото 2. Учасники Міжнародної наукової конференції “Запорозьке козацтво в історії, культурі 

та національній свідомості”, присвячена 300-літтю пам’яті гетьмана П.Д.Дорошенка. (1998р.). 

Конференція яку проводив  тоді козак,  доцент  Віктор Ідзьо була присвячена 300-літтю пам’яті 

гетьмана П.Дорошенка  і супроводжувалась з виїздом на могилу гетьмана  П.Дорошенка в 

с.Ярополче[[2,c.2-5; c.4-175; c.3-136; c.2-5; с.2-34]. 

 
Фото 3.Учасники конференції на могилі гетьмана П.Дорошенка в с. Ярополче. 3.Значок 

конференції. 



6 

 

Добра організація конференції, випуск наукових матеріалів, хороші відгуки, зокрема доктор 

історичних наук, професор В.Сарбей видрукував свої позитивні враження в Українському 

Історичному Журналі та газеті Історія України[5, c.149-151; c.1-3], також добре відгукнулися доктор 

історичних наук, професор Я.Дашкевич[5,c.2], доктор історичних наук, професор В.Грабовецький 

[5,c.7], започаткували в 1998-1999 роках більш активну міжнародну співпрацю Українським 

Козацтвом (УК), Інститутом Козацтва НАНУ, який очолював генеральний бунчужний УК, вчений 

Тарас Чухліб  з  Галицькою Січчю, за  участю,  козака-історика з УІК - Віктора Ідзьо[4,c.143-148].  

 
Фото 4. “На згадку про Україну” - від Генерального бунчужного Українського козацтва, 

Тараса Чухліба. 
Слід  наголосити, що у 2000 році ректор УУМ В.Ідзьо за вивчення козацьких старожитностей, 

видання праць та проведення міжнародних наукових конференцій з проблем українського  козацтва, 

за що отримав Подяку від директора Інституту Козацтва генерал-хорунжого УК - Т.Чухліба”[1,c.204-

206; 2,c.2-5; c.4-175; c.3-136; c.2-5; с.2-34]. 

 
Фото.5. Приміщення Галицької Січі. Голова - Галицької Січі, генерал-отаман М.В. Боднар, 

науковий радник Галицької Січі  генерал-хорунжий, академік АНВШ України  В.С. Ідзьо. 
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За період з 1991 по 2015 роки, наголошує один із керівників Галицької Січі, М.Боднар:                            

“ Міжнародною громадською організацією “Українське козацтво” (МГОУК) керує верховний отаман  

Ігор Вардинець.  В МГОУК є осередки в: Канаді, Америці,  Австралії, Німеччині, Франції, Росії. 

Зокрема наукову структуру очолює наш земляк з Івано-Франківська, доктор історичних наук, 

професор, академік Віктор Ідзьо, який вже 20 років є науковим радником отамана Івано-Франківської 

“Галицької Січі. Не дивно, що переїхавши в Україну він далі активно працює в нас…”. [1,c.204-206]. 

 
   Фото.6. В.Ідзьо.                            7.Г.Гриценко,                  8. М.Боднар.        Фото 9. М.Кардащук. 

Що стосується діяльності “Галицької Січі”, то велику роботу проводив засновник  козацького 

руху, “Галицької Січі” в Івано-Франківську, уродженець міста Запоріжжя, генерал-хорунжий 

Українського Козацтва - Г.Гриценко, сьогодні активну роботу проводить Голова Ради старійшин 

Івано-Франківського обласного козацького товариства Українського Козацтва “Галицька Січ” 

генерал-хорунжий М.Кардащук, власне він разом із Крайовим отаманом Івано-Франківського 

обласного козацького товариства Українського Козацтва “Галицька Січ” генерал-отаманом 

М.Боднаром рекомендували Верховному Отаману Українського Козацтва І.Вардинцю, присвоїти 

полковнику, науковому раднику отамана Українського Козацтва “Галицька Січ”, доктору історичних 

наук, професору, академіку В.Ідзьо, за наукову роботу з вивчення українського козацтва в Росії, 

проведення нової Міжнародної наукової конференції “Запорізьке козацтво, як  еліта в Українській 

державі в XVІI-XVIII століттях” та  випуск наукової праці під грифом МОН України. Інституту 

Українознавства в Києві - “Запорізьке козацтво як національна еліта в Українській державі  в XVII - 

XVIIІ  cтоліттях. - Львів “Сполом”,  2009. - 36c. - Подяку з нагоди  50-ти  ліття, та надати чергове 

звання генерал-хорунжого Українського Козацтва[1,с.204-206;2,c.2-5; c.4-175; c.3-136; 2,c.2-5; с.2-34]. 

 
Фото 10. Титулка книги.  Фото 10. В.Ідзьо - науковий радник отамана УК “Галицька Січ”. 
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  Слід наголосити, що  науковці з організації “Галицька Січ” Українського козацтва” (МГОУК) 

налагодили співпрацю в Івано-Франківську з владиками трьох конфесій, співпрацюють з 

громадськими організаціями та партіями, у програмі яких побудова незалежної України. Науковці з 

організації “Галицька Січ” співпрацюють в Івано-Франківську з товариством “Просвіта”, Клубом 

української інтелігенції, вченими з Наукового Товариства ім.Т.Шевченка[1,c.204-206].  

Отаман Галицької Січі, генерал-отаман М.Боднар наголошує: ”Налагоджена тісна співпраця з 

Інститутом Східної Європи, Кафедрою Українознавства Університету “Львівський Ставропігіон” 

його директором, доктором історичних наук, професором, академіком Академії Наук Вищої Школи 

України, академіком Міжнародної Академії Наук Євразії Віктром. Ідзьо, який є уродженцем міста 

Івано-Франківська і є генерал-хорунжий  козацького товариства ”Галицька Січ”. Академіком В. Ідзьо 

подаровано Наукові Вісники УУМ, наукові журнали  КУ ІСЄ “Українознавці”, книги, монографії, 

наукові праці про історію українського козацтва, комп’ютер, фотоапарат “Зеніт” для потреб козацтва 

“Галицької Січі”. Цінність цих книг в тому, що вони побудовані на архівних матеріалах, які були 

закриті. Академіку В. Ідзьо верховним отаманом Міжнародної громадської організації “Українське 

козацтво” Ігорем Вардинцем присвоєне козацьке звання генерал-хорунжий Українського Козацтва, 

нагороджено орденом “За розбудову України”[1,с.204-206]. Доктор історичних наук, професор, 

академік Віктор Ідзьо, як науковий радник отамана “Галицької  Січі”,  наголошує отаман “Галицької 

Січі” М.Боднар: ” бере  участь в освітніх заходах  “Галицької Січі”, лекторіях, громадських, науково-

культурних зібраннях та міжнародних наукових конференціях з проблем Українського Козацтва” 

[1,c.205; 3,c.67-73; c.73-77; c.77-80]. 

  
Фото 11, 12. Генерал-хорунжий Г.Марченко(засновник козацтва в Ів.-Фр. обл., генерал-отаман 

М.Боднар(керівник Галицької Січі), генерал-хорунжий В.Ідзьо(наук. радник Галицької Січі).  

 
Фото 13. Вшанування пам’яті жертв Дем’янового Лазу. Фото 14. На фото генерал-хорунжий 

Г.Гриценко)(засновник козацтва в Ів.-Фр. обл., генерал-отаман М.Боднар(керівник Галицької 

Січі), генерал-хорунжий В.Ідзьо(науковий радник отамана Галицької Січі). 
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Слід наголосити, що пiд керівництвом генерал-отамана «Галицька Січ»  М.В.Боднара і втому 

числі науковий відділ, активно працював упродовж всього часу активної діяльності Галицької Січі, 

про що засвідчують подані нище фото-документи[4c.143-148]. 

 

 
Фото 15. Під час праці в «Галицькій Січі». Керівник «Галицької Січі» генерал-отаман 

М.В.Боднак, науковий радник отамана «Галицької Січі», генерал-хорунжий В.С.Ідзьо.  

8 лютого 2011 року в Івано-Франківському обласному осередку Міжнародної громадської 

організації «Українське  Козацтво» -  «Галицька Січ» відбулися козацькі перевибори[4c.143-148]. 

За ухваленням Ради козацьких отаманів новим отаманом Івано-Франківського обласного осередку 

Міжнародної громадської організації «Українське  Козацтво» - “Галицька Січ” було обрано генерал-

хорунжого Володимира Петровича Шумегу, писарем полковника УК  Володимира Черкашина. 

За заслуги перед “Галицькою Січчю” генерал-отамана Миколу Васильовича Боднара було обрано 

Головою Ради Старійшин Івано-Франківського обласного осередку Міжнародної громадської 
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організації «Українське  Козацтво» -  «Галицька Січ», академіка, генерал-хорунжого Українського 

Козацтва Віктора Святославовча Ідзьо переобрано на посаду наукового радника «Галицької Січі».  

 
Фото 16. Голова Старійшин Галицької Січі - М.В.Боднак, науковий радник генерал-хорунжий, 

д.і.н., професор, академік АНВШ України - В.С.Ідзьо, Голова «Галицької Січі» генерал-

хорунжий - В.П.Шумега, засновник Галицької Січі, генерал-хорунжий Г.Ю. Гриценко(2015р.).   

 
Фото 17. Науковий радник, академік В.Ідзьо, писар “Галицької Січі” В.Черкашин,            

Голова Старійшин Галицької Січі - М.Боднар (Івано-Франківськ, червень, 2015р.). 
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У висновок науково-інформаційної статті необхідно наголосити, що в Івано-Франківську  

“Галицька Січ” сформована на давніх козацьких традиція XVII-XVII століть, які розвинув в епоху 

національно-визвольних змагань під проводом гетьмана України Богдана Хмельницького, його 

соратник та однодумець галицький козацький полковник Семен Височан. В подальшому українські 

козацькі традиції розвивались за звитязі Опришківського руху, дальше на бойових звитягах полку 

Українських Січових Стрільців 1914-1921 років, які розвивали січові традиції, коли Станіслав-Івано-

Франківськ був столицею Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР)[1,c.204-206]. 

 
Сформований галицький козачий полк під керівництвом талановитого соратника гетьмана 

України Богдана Хмельницького, полковника Семена Височана в XVII cтолітті, полк Українських 

Січових Стрільців, Західно-Українська Народна Республіка, Українська Народна Республіка у ХХ  

століття, зародили та утвердили національну ідею відновлення Української держави, оскільки в усі 

віки галицькі опришки та  козаки  зі зброєю в руках, разом з побратимами козаками-наддніпрянцями 

та карпатськими опришками завзято воювали за Соборність України[1,c.204-206]. 

У ХХІ столітті після відновлення незалежності у 1990-1991 роках, Українське  Козацтво, його 

структура в Івано-Франківську - “Галицька Січ”, продовжила багатовікову працю Українського 

Козацтва по відновленню та розбудові українських козацьких традицій закладені ще у галицькому 

козацькому полку полковника Семена Височана та в полку Українських Січових Стрільців в епоху 

Західно-Української  Народної  Республіки. Сьогодні козаки «Галицької Січі» активною відстоюють 

незалежність України від московського окупанта в військових силах АТО… [4c.143-148].  
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Як бачимо особливо сьогодні козацькі військові та бойові традиції, що розвиваються в Івано-

Франківську, як і в сучасній відновленій незалежній Україні, зокрема й на наукових засадах , 

якірозвиває - “Галицька Січ”, дуже потрібні Українській державі, оскільки вони формують бойові 

козачі військові частина для сил АТО…[1,c.204-206]. 

 
Фото 18, 19. Приміщення «Галицької Січі». 
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