ВНУТРІШНЄ ПОЛОЖЕННЯ
Про Козацькі однострої у МГО «Козацтво Запорозьке»
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Козацький однострій (далі - Однострій) історично (Ливонська війна середина 16-го сторіччя)
відповідає затвердженими нормам – темно-синього кольору Однострою та малинового лампасу.
1.2. Право носіння Однострою надається Козакам МГО КЗ тільки при наявності Посвідчення МГО
КЗ, яке не втратило чинності.
1.3. Виборній та Наказній старшині Генеральної канцелярії, членам Верховної козацької Ради,
представникам Гетьмана та отаманам структур МГО КЗ на місцях, надається право перевірки
Посвідчення козака МГО КЗ та відповідність носіння козацького Однострою МГО КЗ.
1.4. Отамани підрозділів здійснють контроль за дотриманням носіння Однострою особовим
складом. З цією метою проводяться стройові огляди, виявлені недоліки усуваються негайно.
1.5. Перехід на носіння літнього або зимового Однострою здійснюється за розпорядженням
Гетьмана МГО КЗ.
1.6. Встановлюються такі форми Однострою (кожен з них має два варіанти - літній та зимовий):
парадно-історична (яка шиється першою); повсякденна; польова.
1.6.1. Парадно-історичний Однострій (крам темно-синього кольору) одягається: на паради, на
церковні Богослужіння, на прийняття Присяги, у складі Почесної варти, у дні свят МГО КЗ, з нагоди
призначення на посаду, присвоєння звання і отримання нагород, на урочисті засідання та офіційні
прийоми. При цьому на кітелі Однострою носяться ордени, медалі та нагрудні знаки.
1.6.2. Повсякденний Однострій (крам темно-синього кольору) – при виконанні обов`язків у
діяльності МГО КЗ. При цьому повсякденний Однострій носиться з орденськими стрічками, стрічками
медалей на планках, нагрудними знаками.
1.6.3. Польовий Однострій (крам камуфльований зеленого кольору) – на навчаннях (у походах),
чергуваннях Козацької варти, при несенні служби у складі добових нарядів.
1.7. Не дозволяється носіння Однострою у випадках:
- відсутності шеврона МГО КЗ та носіння шевронів державних силових структур;
- відсутності або предявлення просроченнного Посвідчення МГО КЗ;
- невідповідності знаків розрізнення (змінених або невстановлених зразків);
- непопрасованного, брудного або пошкодженного Однострою та взуття;
- носіння предметів різних видів Однострою, а також з елементами цивільного одягу;
- для особистих потреб.
1.8. Категорично забороняється використовувати сучасну форму одягу силових структур України
(ЗСУ, МВС, ДСНС, прокуратури тощо).
1.9. Мундир історично-парадного Однострою:
- однобортний кітель без різних розрізів з верхніми накладними та нижніми внутрішніми
карманами;
- манжети рукавів оздоблені кантом малинового кольору (9 см. від краю рукава), у генералів та
адміралів манжети оздоблені шитвом золотого кольору (гаптуванням) у вигляді листя калини в один ряд
- маршалів – в два ряди.
- брюки козака мають цільний малиновий лампас – 50 мм, а Генеральної старшини – 60 мм (з
трьох елементів).
1.9. Рамена (погони) мають темно-синій колір, завширшки 60 мм з околотом крапового кольору на
рамені розташовані у:
- маршала козацтва знаходиться емблема маршала козацтва на відстані 60 мм від Зірки маршала,
розмір зірки складає в діаметрі 55 мм,
- генерала козацтва (адмірала козацтва) - емблема генерала козацтва на відстані 60 мм від Зірки
генерала – 40 мм.;
- генерал-командора (адмірал-командора), генерал-хорунжого (адмірал-хорунжого), генералосавула (адмірал-осавула) - емблема генерала (адмірала) козацтва у лавровому вінці вишитому золотою
ниткою, розмір зірки – 30 мм.;
- полкової Старшини емблема козака (позолочена) розмір зірки – 20мм, та курінної Старшини
емблема козака (посріблена), розмір зірки – 14 мм.;
- козацьких джур – вишивається білими нитками буква «Д», а юнги – «Ю».

ІІ. ФОРМА ОДНОСТРОЮ МГО КЗ
2.1. Парадно- історичний
Літній
Зимовий
Кашкет синього кольору з околом крапового
Папаха смушкового сірого кольору; Генеральній
кольору, мундир з коміром стійкою та краповою
та Полковій Старшині – Жупан (іншим Козакін)
окантовкою, брюки навипуск з краповим
синього кольору, мундир синього кольору з
лампасом, напівчеревики чорного кольору.
коміром - стійкою та краповою окантовкою,
2. Кепі (Кашкет) синього кольору, брюки навибрюки з лампасом, напівчоботи, рукавички
пуск синього кольору, сорочка біла з коротким
шкіряні або трикотажні чорного кольору.
рукавом та синіми раменами, черевики чорного
кольору.
2.2. Повсякденний
Літній
Зимовий
1. Кепі, куртка з центральною бортовою застібПапаха (Шапка) смушкового сірого кольору;
кою “блискавка”, брюки навипуск, футболка все куртка зимова (з сірим воротом та цегейковою
синього кольору, черевики чорного кольору.
підкладкою), куртка повсякденна з “блискавкою”
2. Пілотка, брюки на випуск, сорочка з корот(центральною бортовою застібкою), брюки та
ким рукавом (навипуск) та раменами – все
футболка - усе синього кольору; напівчеревики,
світло-синього кольору, футболка білого
черевики, рукавички шкіряні або трикотажні - усе
кольору, черевики світлого кольору.
чорного кольору.
2.3. Польовий
Літній
Кепі польове, китель, футболка зеленого кольору
та брюки, - усе з камуфльованої тканини,
черевики з високими берцями чорного кольору,
ремінь поясний (шкіряний) коричневого кольору.

Зимовий
Папаха (Шапка) сіра; куртка зимова (з цегейковою
підкладкою) польова, брюки польові зимові,
светер – усе камуфльованого кольору, черевики з
високими берцями чорного кольору, ремінь
поясний
(шкіряний)
коричневого
кольору,
рукавички шкіряні або трикотажні чорного
кольору.

ІІІ. НОСІННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ ОДНОСТРОЮ
3.1. Голова козака покривається головним убором: в зимку папахою (шапкою), в осени та весною кепі, а в літку – пілоткою або кепі (в залежності від Однострою).
3.1.1. Папаху та пілотку носять з невеликим нахилом праворуч. кашкет парадний та кепі носять
прямо, без нахилу на рівні 2-4 см. від бровей.
3.1.2. Папаха, кашкет та кепі мають кокарду золотистого кольору з малим Гербом МГО КЗ, а
Генеральна старшина має право носити з малим Гербом України. Кепі польового Однострою носиться з
кокардою захисного кольору.
3.1.3. Пілотка по центру, замість кокарди, має зменьшний на 1/3 Шеврон МГО КЗ;
3.1.4. Знятий головний убор тримається у лівій вільно опущеній руці. Кашкет повинен бути
направлений кокардою вперед, папаха кокардою ліворуч; нижній край кашкета - направлений праворуч,
а – папахи до низу.
3.2. Плащ носять у теплу весняну та осінню погоду до переходу на літній або зимовий Однострій у
холодну погоду з цегейковою підкладкою.
3.3. Джемпер носять в холодну пору року на сорочці під кітелем або курткою літньою. У службових
приміщеннях дозволяеться носити джемпер без кітеля чи куртки, але з погонами.
3.4. За Наказом Гетьмана (в окремих підрозділах з його прямим підпорядкуванням) замість
футболки вводиться носіння «тельняшки», відповідної колористики.
3.5. При носінні Однострою взуття повинно бути встановленого кольору, у справному стані, завжди
начищеним.
3.6. На кінцях коміра парадно-історичного та повсякденного Однострою генералів і адміралів–
гаптування золотистого кольору у вигляді гілок Калини.
3.7. Кашкет Генеральної старшини виготовлюється з вовняної або суконної тканини:
- денця та стінки дугоподібної форми темно-синього кольору, а між ними вшитий малиновий кант;
- околичка малинового кольору з кокардою по центру та шитвом (гаптуванням) з позолоти (для
генерала у формі вінка з гілок калини з трьома ягодами, а для маршала та генерала козацтва з чотирма
каскадами гілок калини від шести до трьох ягод);

- козирок чорного кольору оздоблений шитвом з позолоти (листями калини), виключно для маршала
козацтва, генерала козацтва та генерал-командора;
- витий шнур з позолоти, а для маршала та генерала козацтва гаптований ремінець, який кріпиться
двома ґудзиками;
- кокарда маршальського кашкета розташовується на окремій емблемі темно-синього кольору
гаптованій вінком з лаврового листя, яка нашивається до околичка на 2/3 висоти до стінки.
3.8. Носіння орденів, медалей, гербів, відзнак тощо повинно відповідати п.п. 4.6 та 4.7
Внутрішнього положенню «Про нагороди в МГО «Козацтво Запорозьке».
ІV. ЗНАКИ РОЗРІЗНЕННЯ МГО КЗ
4.1. Розміщення нашивок на раменах джур та осіб молодшого козацького складу:
Звання
Кількість нашивок
Ширина, мм.
Поперечна
Вдовж
Джура
немає
Заставний
одна - білого кольору
5
немає
Ройовий
дві - білого кольору
5
немає
Козак
Значковий

одна вздовж погона малинового кольору (МК)
немає
5
одна вздовж погона МК і одна поперечна золотистого кольору
10
5
(ЗК)
Вістун
одна вздовж погона МК і дві поперечні ЗК
10
5
Чотар
одна вздовж погона МК і три поперечні ЗК
10
5
4.2. Поперечні нашивки розміщуються: на відстані 25 мм. від нижнього краю рамена. На раменах
наступні поперечні нашивки розміщуються вище попередньої з інтервалами між ними 2 мм.
4.3. Нарукавний знак МГО КЗ (шеврон) розміщується на лівому рукаві Однострою на відстані 10 см
від обрізу рукава.
4.4. Нарукавний знак підрозділів спеціального або обласного підпорядкування носиться на правому
рукаві на тій же відстані (див. пункт 3).
4.5. На раменах пятикутні Зірки розміщуються:
- Генеральної старшини – вздож рамену по осьовій лінії;
- полковників та сотників – дві нижні зірочки обабіч повздовжньої осьової лінії так, шоб відстань
між зірочками була однакова, третя вища перших двох на повздовжній осьовій лінії
- військових старшин та хорунжих – обабіч повздовжньої осьової лінії;
- осавулів та підхорунжих – вздовж осьової лінії;
- підосавулів – дві нижні зірочки обабіч осьової лінії, так щоб відстань між зірочками була
однаковою, третя та четверта зірочки – вище перших двох на осьовій лінії.

Козацьке звання

Козацько-морське
звання

Розміри
зірок

Маршал козацтва
Генерал козацтва
Генерал - командор
Генерал - хорунжий
Генерал - осавул
Козацкий полковник
Війск. старшина
Осавул
Підосавул
Сотник
Хорунжий
Підхорунжий

адмірал козацтва
адмірал-командор
адмірал-хорунжий
адмірал-осавул
капітан-командор
фрегат-командор
корвет-командор
шкіпер
шкіпер-стерновий
шкіпер-човняр
шкіпер-весловий

надвелика
велика
середня
середня
середня
мала
мала
мала
найменьша
найменьша
найменьша
найменьша

Від краю
Відстань між
погона до
Кількість зірок
центрами зірок
центра 1-ї
уздовж рамена, мм
зірки
1 та знак маршала
45
60 між знаком маршала
1 та знак генерала
45
60 між знаком генерала
3 та Герб ген-ла
35
30
2 та Герб ген-ла
45
0
1 та Герб ген-ла
60
3 та малий Герб
30
25
2 та малий Герб
30
1 та малий Герб
45
4 та малий Герб
30
25
3 та малий Герб
30
25
2 та малий Герб
30
1 та малий Герб
45
-

Положення прийнято
рішенням ВКР МГО КЗ, від 18.01.03р,
зміни та доповнення
внесені рішенням ВКР МГО КЗ
від 21.01.06р. - 17.01.09р.,15.10.11р. та 28.01.17р.

