
КОЗАЦТВО УКРАЇНИ В ДАТАХ 

X ст. - В билинах київського циклу, записаних на російській Півночі, оспівано 

Іллю Муромця (в Українській версії "Муровець" - за назвою села поблизу 

Києва), який ніс прикордонну службу при князі Володимирі. В билинах Ілля 

називається "старьш козак", "отаман". 

1103 - В "Повісті временних літ" говориться про висадку в травні княжих військ 

на о. Хортиця Ошч Протовчого - перша літописна згадка про поселення, в межах 

сучасного м. Запоріжжя імовірно населена - козаками, за однією з версій, - 

бродниками, які несли прикордонну і митну службу в Київській Русі. Від цього 

моменту можна було б починати відлік віку м. Запоріжжя. 

1143-1147 - В "Хроніці Польщі, Литви і всієї Русі" згадка про козаків, які 

допомогли князю Ізяславу повернути престол, захоплений його дядьком Юрієм 

Володимировичем: "Не міг того докінчити з угорцями і поляками, але все 

відшкодував з волинськими козаками". 

1182 - Польський король Казимир II з'являється біля Галича з наміром посадити 

на престол племінника Мстислава І. Волинські козаки виступили на боці руських 

князів. 

1212-1214 - Литовські князі Монтил Гимбутович та Живинбуд "козацькими 

шляхами" посилають на Русь, війська, які втручаються у княжі міжусобиці. (Коли 

є козацькі шляхи, то очевидно, що є й козаки, які ними ходили). 

1225 - Битва на р. Калка в Запорозькім степу. Козаки-бродники (за однією з 

гіпотез - предки донських та запорізьких козаків) зіграли вирішальну роль у 

перемогі монголів над руським військом. Отаман бродникіи Пласкиня ніби-то 

виманив з укріпленого табору руських князів, після чого їх військо було 

знищено. 

1492 - В серпні цього року у пониззі Дніпра під Тягинею запорозькі козаки 

захопили турецький військоипії корабель. 

1494 - Запорозький флот і десант під командуванням Богдана Глинського 

штурмом взяв турецьку фортецю Очаків, знищив залогу, розсіяв по степу 

татарські загони і звільнив з полону сотні людей. 



1502-1504 - Два успішних штурми запорозькими козаками під командування 

Богдана Глинського турецької фортеці Гавань. 

1556 - Дмитро Вишневецький споруджує укріплення о.Мала Хортиця. 

1558-1560 Спільні походи козаків і московського війська на чолі з Дмитром 

Вишневецьким на Північний Кавказ та у Крим. 

1572 - Створення королем Речі Посполитої Стефаном Баторієм козацького 

реєстрового війська (в реєстрі 300 козаків). 

1578 - Збільшення козацького реєстрового війська (до 600 козаків). Передача 

реєстровцям Трахтимирова, в якому був козацький шпиталь, арсенал, собор. 

Універсал польського короля Стефана Баторія, яким встановлювалась блокада 

Запорожжя: приписувалось всім без винятку прикордонним старостам 

допомогти київському воєводі князю Острозькому "знищіти низовиків з 

Дніпра", паралельно вводились санкції на торгівлю з козаками боєприпасами, 

продуктами і заборонялося пускати запорожців "на волость". 

1583 - Козаки захопили і зруйнували м. Тягин - військову базу Туреччини у 

Придністров'ї. 

1590 - Прийняття польським сеймом "Порядоку відносно Низовиків і України", 

реорганізації козацького реєстру, відділення його від Низового. 

1591-1596 Початок козацьких воєн в Україні, які продовжувались 174 роки. 

Козацькі повстання піл керівництвом К. Косинського, С. Наливайка, Г. Лободи, 

М, Шаули. 

1593- Зруйнування восьмидесятитисячним татарським військом Томаківської 

Січі. 

1593-1638 - Базавлуцька Січ. 

1594-Місія на Запорожжя посла австрійського імператора Еріха Лясоти. Його 

надзвичайно свідчення про козацький побут і порядки у Базавлуцькій Січі та у 

Війську Запорозькому Низовому. 

1606-1607 - Участь запорозького козацтва у повстанні донських козаків на чолі з 

Іваном Болотніковим. 



1611-1612 - Участь реєстрових і запорозьких козаків у війні з Московським 

царством. 

1616-1622 Гетьманство Петра Сагайдачного. Створення регулярного козацького 

війська. 

1616 - Походи запорозького козацького війська в Крим і Туреччину. Взяття 

Варни, Синопа, Кафи. 

1618 - Похід козацького війська на Москву на підтримку кандидата на 

московський престол королевича Владислава. Облога Кремля і відміна його 

штурму Петром Сагайдачним. 

1622 - Посольство від реєстрового козацького війська і Петра Сагайдачного до 

московського царя з пропозицією встановити дружні стосунки. 

1623 - Хотинська війна між Польщею і Туреччиною. Вирішальна роль Петра 

Сагайдачного і Війська Запорозького Низового у розгромі турецького війська. 

1625 - Козацьке повстання під керівництвом М. Жмайла, розгром його 

військами коронного гетьмана С. Конєцпольського, обмеження реєстру до 6 тис. 

козаків. 

1630-1638 Козацькі антипольські повстання під керівництвом Тараса 

Федоровича (Трясила), Павла Бута (Павлюка), Яцька Острянина, Дмитра Гуні, 

Карпа Скидангі. Поразки повстань приводять до ліквідації козацькою 

самоврядування, замість гетьмана призначається польський комісар. 

1637-1642 Участь запорозьких козаків спільно з донськими козаками у взятті і 

утриманні турецької фортеці Азов ("Азовське сидіння"). На весні 1640 р. бій 

козацької ескадри із 23 чайок під командуванням Гунка (Грицька) Черкашеніна 

з 40 турецькими галерами. 

1638-1652 - Микитинська Січ. 

1645 - Переговори з французьким послом у Речі Посполитій графом де Брежі 

про найом козаків на службу у Франції вів у Варшаві сотник Богдан 

Хмельницький. И облозі і здобутті фортеці Дюнкерк (Франція) взяли участі. 2500 

реєстрових і запорозьких козаків на чолі з Іваном Сірком. 

1645-1648 - Козаки брали активну участь у завершенні 30-річної всеєвропейської 

війни. 



1648-1657 Гетьманство Богдана Хмельницького. Створення незалежної 

Української козацької держави. 

1648-1654 - Визвольна війна українського народу під керівництвом гетьмана 

Богдана Хмельницького. 

1652-1709 - Чортомлицька Січ. 

1654 - Переяславська Рада. Рішення про військовий і політичний союз України з 

Московським царством. 

1654-1657 Українське козацьке військо воює з Польщею на боці Московського 

царства. 

1656 - Мирний договір Московської держави і Польщі у Вільно. Українська 

делегація на переговори не була допущена. 

1657-1659 - Гетьманство І. Виговського. 

1657- Союз України зі Швецією. Швеція визнала Україну незалежною державою. 

1658- Гадяцький договір, за яким Україна в статусі Великого князівства Руського 

вступала у конфедеративні стосунки з Польщею і Литвою. 

1658- Декларативне затвердження польським сеймом Гадяцького договору. 

Проголошення України Великим князівством Руським. 

1659-1663 - Гетьманство Юрія Хмельницького. 

1660 Договір Юрія Хмельницького про перехід України під протекторат Польщі. 

Розкол України на Лівобережну та Правобережну. Початок громадянської війни 

між козаками, яка носить назву Руїна. 

1663-1722 - Діяльність Малоросійського приказу, який керував справами 

Лівобережжя як автономного утворення в складі Московського царства, згодом 

Російської імперії. 

1667 - Андрусівське перемир'я між Польщею і Московським царством, за яким 

Лівобережна Україна відходила до Москви, а Правобережна крім Києва до 

Польщі. 

1692-1695 Повстання запорожців під керівництвом обраного ними гетьмана 

Петра Іваненка (Петрика) проти гетьмана України Івана Мазепи. Програмою 



повстання було відновити автономію Запорожжя, встановити козацьке 

самоврядування. Повстання носило антифеодальний характер і відображало 

невдоволення переважної частини козаків авторитарним правлінням гетьмана 

Івана Мазепи. Закінчилося після загибелі Петрика від руки найманого вбивці. 

1705 Робота російсько-турецької межової комісії по встановленню кордону. 

Порушення територіальної цілісності земель Війська Запорозького Низового, що 

викликало різкі протести козаків і спровокувало їх участь у повстанні гетьмана 

Івана Мазепи проти Петра І. 

1707-1708 - Участь запорожців у повстанні Кіндрата Булавіна. 

1708-1709 - Участь частини запорожців на чолі з кошовим отаманом Костем 

Гордієнком у повстати гетьмана Івана Мазепи. 

1709 - Російське військо під командуванням полковників П.Яковлєва і Г.Ґалаґана 

зруйнувало Чортомлицьку Січ. 

1709-1734 - Перебування Війська Запорозькою Низового на території 

Кримського ханства.1709-1711,1728-1734 - Кам'янська Січ. 1711-1734 - 

Олешківська Січ. 

1710 - Перша Українська конституція складена гетьманом Пилипом Орликом в 

м. Бендери. Прийнята при участії запорозьких козаків на чолі з Костем 

Гордієнком. 

1711 - Військовий похід запорожців на чолі з Пилипом Орликом та Костем 

Гордієнком на Правобережну Україну. 

1734-1775 - Нова Січ. Військо Запорозьке Низове на прохання імператриці Анни 

Іоанівни повертається на свої споконвічні землі. Вольності Війська Запорозькою 

Низового визнаються урядом Російської імперії як незалежна територія з 

правами самоврядування. У складі Вольностей 8 адміністративно-

територіальних одиниці, паланок, у складі Війська 38 куренів. 

1735-1739 Російсько-турецька війна. Запорізька козацька флотилія і морська 

піхота штурмують і морем беруть Очаків. Козаки впродовж всієї війни 

забезпечують, розвідку, підвіз боєприпасів, перевіз військ. На о.Хортиця і Мала 

Хортиця - козацькі верфі для будівництва бойових суден. 

1762 - Перше обрання Петра Калнишевського кошовим отаманом. 



1764 - Скасування Гетьманщини урядом Російської імперії. 

1765-1775 - Десятирічне керівництво Військом Запорізьким Низовим, видатним 

державним та військовим діячем України кавалером ордена Андрія 

Первозванного, генерал-лейтенантом російської армії Петром Івановичем 

Калнишевським (1690 -1803 рр.) 

1768 - Участь частини запорожців на чолі з Максимом Залізняком у повстанні 

проти Польщі - "Коліївщина". 

1768-1774 -- Російсько-турецька війна, в якій беруть участь запорожці під 

керівництвом кошового отамана Петра Калнишевського. Рейди запорозького 

козацького флоту на Дунай. 

1772-1774 - Участь частини запорожців у повстанні під керівництвом Ємельяна 

Пугачова. 

1775 Зруйнування Нової Січі і ліквідація Війська Запорозького Низового. 

1775-1828 - Задунайська Січ. 

1785-1817 - Бузьке козацьке військо. Його виникнення пов'язане зі 

сформованим у 1769 р. полком українських козаків, що брав участь у російсько-

турецькій війні 1768-1774 р. В 1775 р. козаків полку було поселено на 

прикордонних землях по р. Південний Буг. В 1797 р. полк ліквідовано, а козаків 

перетворено на державних селян. В 1803 р. військо відновлено у складі трьох 

полків по 500 козаків. Центром війська став Вознесенськ. Бузькі козаки брали 

участь у війні проти Туреччини (1806 - 1812 р.) і Франції (1812 - 1814 р.). В 1817 

р. військо остаточно ліквідоване, а козаків перетворено на військових 

поселенців. 

1787-1796 Катеринославське козацьке військо. Козацький корпус, створений за 

царським указом від 03 (14).06.1787 р. на півдні України. У 1790 р. до 

Катеринославського козацького війська включено Херсонський пікінерський 

полк, сформований у 1776 р. із запорожців, перетворений у 1783 р. в 

легкокінний. Катеринославське козацьке військо організоване князем 

Потьомкіним з колишніх запорожців та військових поселенців 

Катеринославщини (сучасна Дніпропетровщина). Сформоване з 10 полків на 

взірець Донського козацького війська. Для поселення одержало землі в 

межиріччі Інгулу і Південного Бугу. У 1790 "великим гетьманом" 



Катеринославського і Чорноморського війська було призначено Потьомкіна. В 

1802 р. козацьке населення колишнього Катеринославського козацького війська 

було переселено на Кубань. 3000 осіб стали основою Кавказького полку 

Кубанського козацького війська. 

1788-1860 - Чорноморське козацьке військо. Утворене з колишніх запорозьких 

козаків. 

1807 - Усть-Дунайське Буджацьке козацьке військо. Козацьке формування 

створене в 1807 р. із задунайських козаків, чорноморців та ін. категорій 

українського, російського, сербського населення, що мешкало на території 

Бессарабії, Молдови, Валахії. Причина створення - війна з Туреччиною. В травні 

1807 р. нараховувало близько 15.000 чоловік (на момент ліквідації 1.387 

козаків). Після ліквідації 500 козаків переселились на Кубань. 

1828-1869 Дунайське (Новоросійське) козацьке військо. До складу війська 

входили колишні усть-дунайські буджацькі, чорноморські козаки й задунайські 

запорожці, які оселились в Бессарабії і Херсонщині до 1828 року та волонтери з 

Дунайських князівств і Ватіканського півострова, що служили добровольцями в 

російській армії під час російсько-турецьких війн кінця ХVШ - початку XIX ст. 

1832-1866 - На півдні сучасної Запорізької обл. (Бердянський район) 

створюється Азовське козацьке військо з колишніх козаків Задунайської Січі, 

частина яких під керівництвом кошового отамана Йосипа Гладкого (згодом 

генерал-майор російської армії) перейшла на бік Російської імперії. З 1864 - 

1866 р. козаків переселяють на Кавказ, а у 1866р. Азовське козацьке військо 

ліквідовується. 

1860 - Створення Кубанського козацького війська шляхом об'єднання 

Чорноморського козацького війська та частини Кавказького лінійного 

козацького війська. 

1917 - Створення Українського Вільного козацтва з законами і традиціями 

Запорозького козацтва. 

1917-1918 - м. Олександрівськ (сучасне м. Запоріжжя) з повітом комплектує дві 

козацькі дивізії основу І Запорозького корпусу на чолі з полковником Петром 

Болбочаном. 

1989-1991 - Поява перших осередків відроджуваного Запорозького козацтва. 



08.12.1991 На о. Хортиця за підтримки і активної участі генерального директора 

ВАТ "Мотор Січ" В. О. Богуслаєва відбулась перша установча Велика Рада 

сучасного Запорозького козацтва. Кошовим отаманом обрано Володимира 

Мельника. 

1992-1993 - розроблено статут Запорозького козацького товариства "Запорозька 

Січь", який був ухвалений на Великій Козацькій Раді 14.01.1993р. (Кошовий 

отаман Георгій Кропивка) і зареєстрований Головою державної адміністрації по 

Запорізькій області. 

17.09.1994 - Відбулась перша офіційна Велика Рада Козацького Війська 

Запорозького Низового, на якій обрано керівні органи і прийнято Статут КВЗН. 

Верховним отаманом обрано Олександра Панченка. 

 
 


