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Національної асоціації адвокатів України 



Кирило  Трильовський 

засновник товариства «Січ» і січового руху в 

Галичині  
06.05.1864  – 16.10.1941  

 протягом 1875–1876  навчався у Золочівській гімназії.  

 Восени 1886   вступив на правничий факультет Львівського 

університету, який закінчив 1894, ставши доктором права. 

  5 травня 1900 у с. Завалля   заснував перше руханково-пожарне  

товариство під назвою «Січ». 

  Керівництво стрілецькими товариствами в Галичині здійснював 

К.Трильовський через «Стрілецьку секцію» «Українського січового 

союзу», створену в квітні 1913 р.  

 У період ЗУНР К. Трильовський також спробував відродити 

січовий рух. З його ініціативи 8 листопада 1918 у Печеніжині було 

відновлено першу «Січ». На 23 березня 1919 політик скликав до 

Коломиї Крайовий січовий з'їзд. Згідно з рішенням з'їзду було 

обране нове керівництво Українським Січовим Союзом, Кирило 

Трильовський став отаманом. 

 В середині листопада 1918 він заснував у Коломиї видання 

часопису «Січовий голос», що був друкованим органом 

Українського Січового Союзу. 

 Після поразки національно-визвольних змагань українців  1920-го 

виїхав до Відня. У 1927  повернувся в Галичину. 



Володимир  Старосольський 

Голова товариства Січових Стрільців (головний отаман) 

Адвокат 

08.01.1878 —  25.02.1942  

• 1896-1900рр. навчання в Краківському та Львівському університетах 

на факультеті права. 

• 1898 р. як студент Віденського університету став членом української 

студентської організації «Січ» у Відні. 26 березня—4 вересня 1899рр. 

- голова віденської «Січі». 

• 1902 р. - член Закордонного Комітету Революційної української 

партії. 

• один з організаторів товариства Січових Стрільців,  

• 1913р. — голова товариства Січових Стрільців (головний отаман). 

• З початку Першої світової війни в серпні 1914 р. — член Головної 

української ради від УСДП, з 1915 р. — Загальної української ради і 

Бойової управи Українських січових стрільців (УСС). 

• 1920-1927рр. на еміграції у Австрії й Чехословаччині. 1927 р. 

повернувся до Львова. 

• 1927–1939 рр. був провідним діячем Союзу українських адвокатів у 

Львові, а також Львівської адвокатської палати. Був обраний до 

Головної адвокатської ради Польщі у Варшаві.  

• У вересні 1939 р.   заарештований НКВС, засуджений 25 жовтня 

1940 р. Помер 25 лютого 1942 р. у концтаборі в м. Маріїнську 

(тепер  — Кемеровська область, Російська Федерація). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A3%D0%9F


Роман  Дашкевич  

генерал-хорунжий армії УНР 

 правник 
06.12. 1892  -  12.01. 1975  

 1911-14рр. навчався на юридичному факультеті Львівського 

університету. 

 До першої світової війни — організатор «Січей», з 1912 року — 

Кошовий повітової «Січі» Українських Січових Стрільців у Львові. 

На початку першої світової війни мобілізований до австрійської 

армії, не мав змоги вступити до Легіону Українських Січових 

Стрільців. 

 Січень 1918 року обраний до складу Стрілецької Ради, 

призначений командиром гарматної батареї Куреня Січових 

Стрільців.  

 Після поразки українських національно-визвольних змагань 

1917–1921 років тимчасово перебував на еміґрації, 1921 року 

повернувся до Львова. 

 У 1920-30-х роках працював адвокатом. 1921-22 рр. відновив 

діяльність спортивно-протипожежних товариств «Січ» у Львові.  

 Під час другої світової війни з 1943 року жив у Куфштайні 

(Австрія). 

 

 



  

 Випускник Станіславівської гімназії та правничого 

факультету Львівського університету. 

 Член Головної Управи Української радикальної партії, 

організатор  «Січей». 

 В легіоні УСС, куди був переведений з австрійського 

війська, перебував із серпня 1914 року, командир 

однієї з найкращих сотень . 

 Один з керівників Листопадової національно-

демократичної революції  1918року  у Львові, 

командир збройних сил ЗУНР,  пізніше — державний 

секретар військових справ ЗУНР член УНРради від 

Української радикальної партії. 

 Видавав офіційну газету українських січових стрільців 

«Шляхи». 

 Загинув в авіакатастрофі під Ратибором (Сілезія). 

Дмитро  Вітовський 

полковник Легіону УСС 

правник 
08.07. 1887  - 02.08. 1919 



Роман Сушко 

полковник 

правник 
09.03.1894 – 14.01.1944 

 У 1913 закінчив філію Академічної гімназії у Львові, 

продовжив навчання на юридичному факультеті 

львівського університету. 

 З 1914 поручник 2 сотні УСС (учасник боїв на 

Маківці й Лисоні). Протягом 1916-1917 рр. Був у 

російському полоні. 

 З 1918 співорганізатор і пізніше полковник  Січових 

Стрільців (СС), командир 11 (2) дивізії СС. 

 Співтворець ОУН. 

 У 1930-их  р.на еміграції у Відні. З 1933 р. до 1938 

р.перебув за завданням ОУН  у США. 

 З кінця 1939 р. жив у Кракові, призначений 

провідником ОУН на території Генеральної губернії 

(1939-1941). 

 З літа 1941 перебував у Львові і там був убитий 14 

січня 1944. 

 



Євген  Коновалець 

командир куреня УСС, полковник армії УНР  

правник 
14.06. 1891 -  23.05.1938 

 У 1901-1909-му навчався в Львівській академічній гімназії.  

 З 1909-го вивчав право на юридичному факультеті Львівського 

університету.  

 У 1912 став секретарем львівської філії «Просвіти». 

 На початку  серпня 1914-го мобілізований до австрійської армії . 

 У жовтні-листопаді 1917р.   спільно з іншими членами ГБК 

сформував Галицько-Буковинський курінь Січових Стрільців. 

 В січні  обраний командиром Куреня Січових Стрільців. 

 Із грудня 1922-го року був змушений мешкати в еміграції у Чехо-

Словаччині, Німеччині, Швейцарії та Італії.  

 28 січня — 3 лютого 1929-го на конгресі у Відні було створено        

Організацію українських націоналістів, головою проводу якої було 

обрано Коновальця.  

 23 травня 1938-го Коновалець загинув у Роттердамі в результаті 

спецоперації проведеної органами НКВС СРСР. 



 

 

Степан Шухевич 

отаман УСС 

адвокат 
01.01.1877  - 06.06.1945 

 

  У 1895 р. закінчив Львівську академічну гімназію. 

 1899 р. — випускник юридичного факультету 

Львівського університету . 

 Протягом 1903–1911 років працював на посадах судді у 

містах Рава-Руській, Долині та Дрогобичі. З 1911 по 

1914 р. — адвокат. 

 Один із організаторів УСС, командир куреня із жовтня 

1914 по 1916 року, згодом сотник австрійської армії у 

1917 р.  

 У 1918 р. — командант польової жандармерії при 

австрійському губернаторі міста Одеса, потім — 

військовий комендант Львова часу ЗУНР. 

 Після закінчення визвольних змагань брав участь у 

судових процесах над борцями за незалежність України 

як адвокат обвинувачених. 

 



Сень Горук 

отаман 

правник 
12.09.1873 -1920  

• Навчався у Коломийській гімназії, згодом вивчав право у 

Львівському університеті, який закінчив у 1903 р.  

• Став (1905) одним з організаторів товариства «Сокіл» в 

Галичині. 

• У роки Першої світової війни – командир сотні, з листопада 1914 

– куреня Легіону Українських Січових Стрільців. Стрілецькі 

військові підрозділи під командуванням Горука відзначилися в 

боях на Маківці над Стрипою і на Лисоні.   

• В листопаді 1918 входив до складу Українського Генерального 

Військового Комісаріату. 

•  З 5 листопада до 10 грудня 1918 – начальник штабу Начальної 

Команди УГА.  

•  Заарештований більшовиками у квітні 1920 р. в  Києві. 

Перебував у більшовицькому полоні у концтаборі Кожухов.  

Загинув у Білому морі в потопленій чекістами баржі разом з 

іншими українськими в’язнями. 



Михайло Волошин  

сотник 

 адвокат 
05.05.1877 -  29.07.1943  

 Активний член управи «Сокола-Батька», член Української 

бойової управи (УБУ). Як старшина запасу австрійського 

війська у серпні 1914 був призначений до легіону УСС, 

спочатку як командир куреня, потім командир «Збірної станиці 

УСС» у Львові, яка займалася набором добровольців (1915–

1918). 

 В 1925-39 — один з лідерів Українського Національно-

Демократичного Об'єднання, член керівних органів організації. 

 Протягом 1930-х років виступав як адвокат у політичних 

процесах над українськими патріотами. 

  В 1941-43 очолював Львівську адвокатську палату. 

Довголітній диригент музично-хорового товариства «Боян» у 

Львові. 

  Помер у 1943 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Омелян Левицький  

сотник 

адвокат 
31.07.1875   — 23.03.1917 

 В 1907-12 працював адвокатом у Турці, згодом - 

Долині. 

 З серпня 1914 брав активну участь в організації 

ЛегіонуУкраїнських Січових Стрільців. В 1914–1915 

рр. Омелян Левицький командував четою, а згодом 

сотнею УСС. 

 Відзначився в боях над Стрипою і Серетом у вересні 

1915. 

 В грудні 1916 призначений командантом Гуцульської 

сотні УСС, яка брала участь у боях біля Кирлібаби в 

Румунії. 

 Загинув 23 березня 1917 від розриву снаряду із 

австрійської гармати. 



ОСИП БУДЗИНОВСЬКИЙ 

сотник УСС 

адвокат 
рік народження невідомий – осінь 1919   

• Закінчив гімназію в Станіславові (нині Івано-Франківськ),  

правничі студії – у Львівському університеті.  

• У серпні 1914 р. переведений до Легіону УСС як старшина 

запасу австрійської армії. 

• Очолював 4-ту сотню під час боїв на горі Лисоні. 

• Брав участь в українсько-польській війні. Службу проходив у 

чині сотника І полку Українських січових стрільців. 

• В «чотирикутнику смерті» захворів на тиф, від якого 1919 р. 

помер.  

 

 



Василь-Дмитро   Кучабський 

сотник УСС 

правник 
04.11. 1895 -  28.06. 1971  

 У 1905–1913 рр. навчався в Українській академічній гімназії у 

Львові. Після закінчення вступив на юридичний факультет  

Львівського університету. 

 У 1911 р. вступив до «Пласту», а в 1913 став активним 

учасником січово-стрілецького руху в Галичині; згодом — один 

з провідників «Мазепинського курсу мілітарного». 

 У 1915 - 1916 рр. під час кровопролитних боїв з російськими 

військами під Болеховом і під Стрипою він командував сотнею 

УСС.  

 У січні-лютому 1918 р. стрілецька сотня під командуванням В. 

Кучабського вела тяжкі оборонні бої на Подолі у Києві проти 

більшовицьких військ.  

 З весни 1920 р. перебував у Чехословаччині, в Празі став 

одним із засновників Української Військової Організації. 

 З 1934 по 1939 викладав історію та літературу в гімназії міста 

Кіль.  

 



 

 

СТЕПАН ВАНЧИНСЬКИЙ 

четар УСС 

адвокат 
1890  -1969   

  Закінчив місцеву початкову школу, загальноосвітню школу у 

Тернополі, у 1908 р. закінчив українську академічну гімназію. 

 У 1913 р. закінчив правничий факультет Львівського університету, 

захистив докторську дисертацію і отримав науковий ступінь доктора 

права і політичних наук. 

 В час Першої світової війни і національно-визвольних змагань — 

четар Українських січових стрільців, член мирної делегації у Бресті, 

мемуарист і співредактор часопису “Лемківщина”. 

 У 1928 р. відкрив адвокатську канцелярію у Сяноці. 

 З 1934 р. належав до Краківської палати адвокатів. 

 У 1941 р. заарештований німецькими військами, за недостатністю 

доказів провини згодом звільнений.  

 В липні 1944 р. виїхав до Німеччини, а в 1952 р. до Австрії, де й 

помер. 



  

 У 1911 році Микола Загаєвич був секретарем філії 

Товариства «Просвіта» в Яворові.  

 У 1912 році М. Загаєвич — у числі організаторів 

Товариства «Січові Стрільці» в Яворові. Студіював 

право. 

 Один із організаторів галицького полку Січових стрільців 

у Києві.  

 Поліг у бою під Мотовилівкою. Похований у Києві в 

Аскольдовій могилі  

Микола Загаєвич  

четар 

правник 
1889-18.11.1918 

 



 

 

Теодор Рожанковський  

перший командант УСС 

правник 
14.02. 1875 – 12.04.1970 

 

 

 

• Закінчив Львівський університет. 

• До 1914 р. суддя в місті Турка й організатор народного 

життя Турківщини, депутат від цього регіону до 

Галицького сейму . 

• Був членом Бойової Управи і першим комендантом 

Легіону УСС (у серпні 1914р.). 

• Від жовтня 1914 до листопада 1918 комендант і 

заступник коменданта Коша УСС. 

• Згодом отаман Української Галицької Армії і комендант 

Військової Округи Станіславів (1918-1919), член 

Української Національної Ради ЗУНР, військовий аташе 

місії Української Народної Республіки у Празі (1919-

1920). У міжвоєнний період працював адвокатом у 

Львові. Помер у Вігокені (Нью-Джерсі) у віці 95 років.  




