
Протокол
Кола козаюв-учасниюв Революци П дносп
14 травня 2016 року м. КиТв, Трухашв ocrpiB

Запропоновано обрати л1чильну KO M iciK) з 2-х козаюв Ларна Серия, Качешченка Валер1я. 
Голосовали: одноголосно
/Лчильна KO M icin  озвучила: на Коло прибули 42 козаки та мати загиблого козака Максима 
Шимка.
У робот'1 Кола взяли участь 43 особи, реестр додано.
На Коловода висунуто кандидатури Андр1я 1ванова, Козара 1вана, Лютого Живосила. 
Голосували: За 1ванова Андр1я -  21 чол.

За Козара 1вана - 14 чол.
За Лютого Живосила -  10 чол.

Голосуючим на Кол1 бты ш стю  голоав обрано 1ванова Андр1я. П'щ час традицшноУ процедури 
вщкриття Кола козак Павло Реутов зауважив, що до Кола став Володимир 
Колодзшський(«Безпалий»), який не е членом козацького товариства. Шд час обговорення 
питания Андрш 1ванов озвучив, що «Безпалий» е представником козака Гори, та поставив на 
голосування питания дозволу «Безпалому» взяти участь у Коль Голоси козаюв роздтилися 
nopiBHy: 17 на 17, тож за принципом верховенства демократи «Безпалому» було дозволено 
взяти участь у Кол1 з дорадчим голосом.
Надал1 Коловод Андрш 1ванов озвучив порядок денний:
1. Обговорення щеУ створення козацького тд р о зд ту  в Збройних силах УкраТни(дал'|-ЗСУ), 

служба козак1в у вшськовому резерв! УкраТни.
2. Процес об'еднання навколо материнськоТ орган1зацЛ «УкраУнське козацтво» за 

пропозищею Ради Засновниюв вщродження украУнського козацтва та Ради Старшшин 
оргашзацш украУнського козацтва в1д 12.09.2015року.

3. 4 козацька сотня -  основоположник оргашзащУ УкраУнське Козацьке В1йсько(дал1- УКВ). 
Життя та д1яльн1сть 4 сотш на сучасному та майбутньому етапах.

4. Зв'|ти K O M ic i i  кантарж1Ув та судовоУ колег1У, прийняття р1шення Кола. Обрання Старшини.
5. Pi3He. Запропоновано розглянути:

a. Впровадити козацьке звичаеве покарання;
b . Брати козакам участь у судових слуханнях проти вбивць «НебесноУ Сотш»;
c. Участь представнимв вщ УКВ у робот! КоординацтноУ Ради з питань козацтва у 

Кабмт'|;
d. Обговорення рол1 члена Ради Старшшин Князюка Григор1я у д1ях, що призвели до 

узурпаци орган1зацм УКВ сторонн1ми особами..

3 1-ого питания допов1в Росамаха Олександр. Пщкреслив необх'|дн1сть створення в1йськового 
козацького тд р о зд ту  у Державнш Прикордонн'т служб! УкраУни (надал1-ДПСУ).
Допов1дача доповнили Гарбуз В., Пилипенко, як‘| запропонували не обмежуватись виключно ДПСУ i 
розглянути можлив1сть створення окремоУ козацькоУ частини у ЗСУ чи використати можливосп Указу 
Президента про оргашзащю Територ1альноУ Самооборони. Також допов1дача доповнив Андрш Пет'ж, 
який зазначив, що до появи Закону про козацтво, офщшного Указу Президента чи Наказу Генштабу 
ЗСУ та вщповщного розпорядження кер1вництва ДПСУ будь-яке обговорення оргашзащУ збройного 
формування зпдно чинного законодавства е закликом до створення незаконних вшськових 
формувань, за що передбачаеться кримшальна вщповщальнють перед Державою. В обговоренш



Постановили:
1. Обрати шщ1ативну групу 3i створення робочо! KOMicii з тдготовки теоретичного, практичного, 

'|сторичного матер1алу з оргажзаци окремо! втськово! козацькоУ частини в ЗСУ для Уряду та 
козацькоУ спшьноти УкраУни.

2. Доручити ш'идатившй rpyni лоб1ювати у вщповщних урядових структурах узаконения iHiu.iau.ii' 
створення окремо! козацькоУ частини.

Голосували:
За -  40 чоловж 
Проти -  3 чоловжа

Запропонували до шщативно! групп 9 козаюв: Козара 1вана, Безручко Анатол'т, Росомаху 
Олександра, Березинця Володимира, Турченка Анатол!я, Гарбуза Володимира, Пилипенка Анатол1я, 
Петренка бвгена, 1ванова Андр1я.
Голосували списком:

За -  42 чоловжа 
Проти - 1  чоловж.

3 2-ого питания допов1в Козар 1ван, зазначив актуальжсть згуртування козацьких оргаж зацт, котр'| 
стоять на державницьких позищях, до cniBnpau,i в складний для УкраУни час, у тому чи ст з 
оргажзащями що вийшли свого часу з первинноУ оргажзаци -  М1жнародна громадська оргажзащя 
«УкраУнське Козацтво» (дал! МГО УК). Допов'щача доповнили Матв'|юк К., Калесниченко В. В 
обговорены взяли участь Козор1з А., Реутов П., Онищук М., Петж А.
Визначились. Провести круглий с т т  «Пошук критер1Ув cn iB n p a u j козацьких орган1зац1й -  крок до 
еднання заради УкраУни». Звернутись до Ради Стартшин оргашзацш УкраУнського козацтва та Ради 
Засновнитв в1дродження УкраУнського козацтва, тдготувати i провести круглий спл з озвучено! 
теми.
Голосували:За -  одноголосно.

3 3-ого питания. У вступному слов! мати козака Максима Шимка паы Зоя висловилась, що 4-ту 
козацьку сотню Майдану освячено кров'ю «Небесно! Сотш», в т.ч. кров'ю козацького побратима, Г! 
сина Максима та омита сльозами матер1в, д1ти яких загинули на Майдаж п1д час РеволющУ Г1дност1. 
Визначилися без обговорень i доповнень -  4 козацькоУ сотж Майдану жити i д'тти.
Голосували:За -  одноголосно.
Запропоновано Андр1ем 1вановим визначити naHi Зою козацькою малр'ю 4-оУ козацькоУ c o t h i 

Майдану. У доповнеж до пропозиц1У Козар I. нагадав, що зпдно козацького Звичаю, мат1р полеглого 
в бою побратима поважають, захищають наче рщну, приймають вщ не! настанови та благословения. 
Визначилися визнати паж Зою, мат1р нашого побратима Максима Шимка, козацькою малр'ю 4-оУ 
козацькоУ c o t h 'i Майдану.
Голосували: За -  одностайно.

Надал'1 з 3-ого питания виступив Сахнюк Василь, зазначив, що 4-та козацька сотня Майдану виступила 
шщ'ютором i натхненником створення з р1зних козацьких товариств- козаки яких брали участь у 
РеволюцП' пдносп- УкраУнського Козацького Вшська, для продовження державотворного процесу, 
розпочатого у 1991 рощ i освяченого кров'ю Майдану. Ресурс УКВ не вичерпано, поставлено! на 
Установит Рад'| мети ще не досягнуто, тому УКВ мусить д1яти. Доповнили Безручко А., Лютий Ж., 
Пилипенко В.
Микола Бондар допов1в, що через вщсутжсть пильносп та активное^ козаюв УКВ бренд оргажзаци, 
як i майно 4 козацькоУ сотж Майдану, захопили особи, як! аж до УКВ, аж до 4 сотж не належали та не 
належать. Бтьш е того, переважна частина з них взагал! не е членами жодних козацьких товариств. 
В'щтак, бренд УКВ i 4-оУ сотж використовують у своУх меркантильних ц'тях Мухачов Назар з донин! 
нев'щомими та непредставленими Колу людьми. Козар 1ван зачитав витяг з протоколу козацького 
Кола 4-оУ козацькоУ сотж Майдану вщ 3 кв1тня 2016 року та протокол Ради Стартшин оргаж зацт УК 
в'|д 23 березня 2016 року, де прийнято визначити Коло УКВ вщ 3 травня 2015 року недтсним у 
зв'язку з численними порушеннями козацького Звичаю i 3§ичаевого права. А саме: у Коло було

ы



допущено, в межах 50% oci6, що не належали на той час до жодного козацького товариства, нав1ть 
не учасниюв Революцм Пдносп. Низка молодиюв, чи то т д  д1ею алкоголю, чи наркотичних речовин 
поводилися нахабно та агресивно, встяко виказуючи зневагу до Кола та Старшшин. Тому ведучий 
Кола та Старшшини зважили, що Коло зневажено i роз1рвали його, зпдно козацького Звичаевого 
Права. Коло не в'щбулося, його учасники дшсж козаки розшшлися. Надал1 самозванщ, як‘| 
залишилися, провели фарс з !м!тащею чи парод1ею на Коло, де обрали co6i старшину 3i сторонн1х 
людей. Водночас Старшшина УКВ Князюк Григорш, не маюче на те тдстав, aHi повноважень, пров1в 
ритуал посвяти «новообраним козакам», пробуючи таким чином всупереч козацьким Звичаям 
легал1зувати цю парод‘|Ю на Коло та новообрану старшину.
В обговорены Павло Реутов зажадав пояснень в'|д Ради СОУК, чому стартш ина Князюк Григорш 
виступив колаборцюжстом з антикозацькими силами i плюгавцями в козацтвП 
Петш Андрш озвучив, що тодш нш  отаман 4-оУ coTHi Майдану 1ван «Лютий», скарбничий Володимир 
Савчин («Борода») обозний Конотоп та iH iu i зацшавлеж згуртувалися проти отамана УКВ Миколи 
Бондара, який був Ум перепоною у корисливому використанж для власних потреб майна 4 соты. 
Протягом року п'юля усунення Миколи Бондаря назван! особи разом з таким co6i Назаром 
Мухачовим розшрали як майно 4-оУ соты, так i волонтерське майно, яке було дано 4-ш соты на 
дов1рене збер'|гання. Загальна варшсть названого майна за приблизними оцшками становить 1,5 млн 
грн. Також BiH зажадав пояснень вщ Рад Старшшин i Засновнишв, чому старшшина, що обшшов 
козацький Звичай Князюк Григорш дос'| числиться членом Ради Старшшин. Запропонував звернутися 
з цивтьним позовом до Назара Мухачова, 1вана «Лютого», Володимира Савчина, «Конотопа», 
«Нероби», «Безпалого» причетних до розкрадання громадського майна УКВ.
Живосил Лютий виказав обурення з приводу хамського ставлення до козаюв Мухачова, який 
презентуе себе верховним отаманам УКВ, компрометуе козацький рух, зневажае козашв 4-оТ соты, 
учаснимв бойових дш на Майдаж i в АТО. Закликав дати належну оцшку, вчинити вщповщж, в 
рамках закону Украши, дм.
В обговорен'! взяли участь 36 козашв, що стояли в Коль 
Визначились:

1. Козацьке товаривство УКВ, що сформоване пщ час Революцм пдносЛ, повинно юнувати у 
формат!, визначеному Установчою Радою УКВ

2. П'щтвердити р!шення РСОУК вщ серпя 2015року та 23 березня 2016 року, р1шення Кола 4 сотж 
Майдану в!д 03 кв!тня 2016 року про визначення козацького Кола УКВ вщ 03 травня 2015 року 
не д'шсним, а старшину на чол'| з Мухачовим Н., нелег!тимною.

3. Просити РСОУК розглянути вчинки щодо козацьких ЗвичаУв та Звичаевого Права козацького 
старшшини Князюка Григор'т протягом 2-х тижжв, та не тзж ш е тнця травня 2016 року 
озвучити у с т  козацькш громад! УкраУни свое р!шення стосовно порушень ЗвичаевоУ норми 
козацтва.

4. Забов;язати ком!с!ю кантарж!Ув 4-оУ co TH i та генерального кантарж!я УКВ в термшовому 
порядку завершити роботу KO M icii з peBi3ii майна та коитв 4-оУ co T H i. Матер!али надати на 
розгляд козацькоУ судд'шськоУ колегм.

5. Aii самозванця Мухачова розглянути на козачш судд!вськ!й колег!У, дати належну оцшку i 
зд!йснити вщповщж заходи, зг'щно Звичаю Козацтва та Закону УкраУни.

Запропоновано голосувати списком з 5 пункшв.
Голосували:

За -  42 чоловша 
Проти - 1  чоловш.

Виступив Козар 1ван, зазначивши, що, оск1льки Мухачов Н. не е отаманом УКВ, то фактично
легитимним отаманом залишаеться Бондар Микола, тому i зв!тувати за роботу УКВ повинен саме
BiH.

Голосували: За -  43 чоловша.



Бондар Микола зв1тував за роботу УКВ, зазначив вщсутшсть розумшня i сгпвпращ первинних 
козацьких осередюв УКВ, за винятком невелико!' шлькосп окремих козаюв, яш залишилися на 
позищях вттення р'|шень УстановчоУ Ради УКВ в життя.
Озвучив незначну частину тих обширних заход1в, що було проведено ц'юю незначною групою 
козаюв, волонтер1в i симпатишв. Допов1в про неймов1рний тиск з боку козаюв з 4-оУ coTHi, як'| 
сплюгавились, та Мухачова Н., д'и' якого направлено на знищення УкраУни як держави, на 
поширення розбрату в козацтв'|, на знецшення святих моральних устоУв Звичаевого Права. 1снують 
докази колаборанства його групп з ворожою нам державою, та зв'язок з олжархами 
сепаратиських погляд1в i дш.
Склав булаву.
Зв1т прийнято до уваги.
Зважаючи на обширн'ють теми Зв\ту запропоновано надати детальний письмовий зв1т про 
д1яльшсть екс-отамана М. Бондара та в'щних ршенням УстановчоУ Ради УКВ козаюв. До зв1ту 
долучити письмовий перелж фшансових i матер!альних ц1нностей, що надходили до фонду УКВ, 
зокрема 4-оУ козацькоУ coTHi Майдану, як одн'юУ з первинних оргашзацш та основоположника 
УКВ.
Голосували: За -  43 чоловжа.

Андрш 1ванов запропонував обрати головного отамана УКВ та виборну Генеральну Старшину УКВ. 
Козар 1ван нагадав, що виборну старшину обирае Коло, тож вона йому тдзв1тна.
На посаду головного отамана УКВ висунуто: Бондара Миколу, Сташука Андр1я, Реутова Павла, 
Лютого Живосила.
Голосували: За Бондара Миколу -  9 чоловж 

Сташука Андр1я -  0 чоловж 
Реутова Павла -  0 чоловж 
Лютого Живосила -  29 чоловж.

Головним Отаманом УКВ переважною ктьк'ютю голоав (двадцать дев'ять) обрано Живосила 
(Василя) Лютого.
Звичаевий ритуал вручения булави та посипання голови попелом пров1в старшшина Матв1юк 
Кузьма.
На посаду Генерального Судд1 запропоновано: 1ванова Андр1я, Турченка Анатол1я.
Голосували: За 1ванова -  8 чоловж

Турченка -  28 чоловж.
Переважною ктькютю голоав (двадцать B ic iM )  Генеральним Суддею обрано Турченка Анатол1я.

На посаду Генерального Скарбничого запропоновано Петжа Андр1я.
Голосували: За -  одностайно -  43 чоловжа.

На посаду Генерального Кантарж1я (голову рев'вшно! KO M icii) запропоновано 1ванова Андр1я. 
Голосували: За -  одностайно -  43 чоловжа.
Наказну старшину доручили призначити Головному Отаману УКВ за посадами:

Писар -  секретарська робота 
Осавул -  вшськово-спортивна 
Хорунжий -  шформативно-виховна 
Бунчужний -  духовно-культуролопчна 
Обозний -  господарська.

3 4-ого питания доповщав заступник голови ком'юм кантаржпв Сахнюк Василь. Зачитав зв1т голови 
K O M ic i i  щодо шспекци майна 4-oi козацькоУ сотш, зазначив перепони проведению шспекцм, я к i 
чинили Мухачов Н. з групою нев'щомих, також зазначив в!дмову козацькоУ старшини 4-оУ coTHi в1д 
cniBnpapi. Tam кричуид порушення козацького Звичаевого права не дали у повному обсяз!



провести шспекщю майна, кошнв, дати грунтовний анал!з д'тм як старшини 4-оТ coTHi, так i 
окремих козаюв.
В обговоренн1 взяли участь Мигаль Й., Козар1з А., Шимко Павло, Петров Ярополк.
Визначились: Генеральному Кантарж1ю УКВ 1ванову Андр1ю очолити KOMiciio, залучити до не! 
кантаржмв 4-оТ c o T H i та завершити шспекщю майна, кошпв, вчинюв окремих козаюв УКВ та 4-о! 
coTHi.
Голосували: За -  одностайно -  43 чоловша.

3 4-ого питания звтував Голова судд1всько! колег'м 4-оТ coTHi Павло Реутов. Допов1в, що зпдно 
надходження позов1в до судд'юсько! колегм вщкрито 3 справи. Зазначив, що окрем1 свщки не 
йдуть на ствпрацю, а обвинувачеж вщмовляються з'являтися для свщчень.
В обговоренн1 взяли участь Зеленський Вштор, Ларка С., Глущенко С.
Постановили: Генеральному Судд1 УКВ Турченку Анатол1ю сформувати судд1вську колепю УКВ, 
долучити судд1вську колепю 4-о! coTHi, в термшовому порядку провести судове розслщування i 
судов! слухання з озвучених проблем в УКВ та завершити окрем1 позови. Винести судд1вський 
вердикт i ознайомити з ним козацьку сп1льноту та зацшавлених oci6.
Голосували: За -  одностайно -  43 чоловша.

3 5-ого питания, пункту а, доповщав Лютий Живосил. Наголосив на необхщносп впровадження 
козацького Звичаевого покарання в УКВ.
В обговорены Микола Бондар наголосив на виховному аспект! невщворотноап покарання. 
Прийняли: Звернутись до старшин та icTopnKiB, виписати акти козацько! екзекутиви, обфунтувати 
та надати на розгляд товаривства.
Голосували: За -  одностайно -  43 чоловша

3 5-ого питания, пункту Ь, доповщач, козацька Мати паж Зоя зазначила, що процес в судах над 
«беркуЛвцями»- вбивцями «Небесно! Сотж», затягують. Необхщна тдтримка небайдужо! 
громадськосп та самих майдажвщв, учасниюв Революцм пдностГ 
П'щтримали Bci учасники Кола.
Постановили: актив!зувати участь у судових процесах.
Голосували: За -  одностайно - 43 чоловша.

3 5-ого питания, пункту с, доповщач Криворучко Анатолш наголосив на необхщносп учасп УКВ в 
робой Козацько! координацшноТ ради при Кабмшм
Постановили: Взяти участь в робой Козацько! Координацтно'! Ради при КабмшГ 
Голосували:

За -  32 чоловша 
Проти -  7 чоловш

3 5-ого питания, пункту d, доповщач Павло Реутов дав емоцшну оцшку безд!яльносп Ради 
Старшшин з приводу порушень Звичаю Князюком Г. Доповнив А. Пет'ш, який дав картину подш 3 
травня 2015 року для козак'ш, як! не знали про безвщповщальне порушення Звичаю Князюка Г.
В обговорены зшшлися, що питания було достатньо висв1тлено п'щ час обговорення т д  час 3-го 
питания.
Постановили: Просити Раду Старшшин до кшця травня 2016 року дати оцшку д'тльносп Князюка 
Г. та передати його справу Суду Козацько! Чеси.
Голосували: За -  одностайно - 43 чоловша.
На завершения проствали славднь гряТиэн розпустив Коло
Головуючий на Кол! ^  * 1ванов Андр!й

Отаман УКВ / / л д  У/ л < = * < 7 ^  Лютий Живосил


