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ДО ЧИТАЧА

З часу проголошення незалежності України в 1991 р. 
науково-пізнавальне зацікавлення національною 

військовою історією постійно зростає. Завдяки істо
ричному осмисленню місця й ролі національного вій
ськового чинника значною мірою можна змінити 
ставлення до основного силового інституту держави — 
Збройних сил України.

Це дослідження стосується періоду Української націо
нальної революції 1917—1921 рр., коли в умовах грома
дянської війни й агресії сусідніх держав військовий фак
тор у державотворчих процесах на українських землях 
посів одне з чільних місць. Недооцінка, а подеколи й від
верте нехтування військом і його потребами призвели, 
серед іншого, до втрати державності. Безпосередньо 
науково-пізнавальний інтерес прикутий до проблеми 
виникнення й збройної боротьби, що її вела на Над
дніпрянщині єдина західноукраїнська (за походженням 
командного й значної частини особового складу, ідей
ними й організаційними засадами) формація — Січові 
Стрільці.

Це військове об’єднання суттєво вплинуло на весь хід 
українських визвольних змагань. Його заснувала група 
українців австро-угорського підданства, яких революція 
в Росії в березні 1917 р. застала в таборах для військово
полонених. Усі вони мали досвід передвоєнного парамі- 
літарного виховання й вишколу, а переважна більшість 
належала до першої в новітній історії України націо
нальної військової сили — Легіону Українських Січових 
Стрільців.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1917— 
1919 рр. Нижня межа — весна 1917 р., — коли під егі
дою Центральної Ради розпочалося відродження засад 
української державності, а найбільш активна частина 
військовополонених українців австро-угорського під
данства виявила бажання далі служити в українізованих 
частинах, а потім сформувати окрему військову оди
ницю Армії УНР. Верхня межа — грудень 1919 р. — час 
розформування й остаточного припинення діяльності 
Січових Стрільців.
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З ПОЛОНУ ДО БОРОТЬБИ

АВСТРІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ

П очаток Першої світової війни українські націо
нальні сили Австро-Угорської та Російської імпе

рій, як і сили більшості бездержавних націй Європи, 
зустріли, очікуючи пом'якшення політичних режимів, 
сподіваючись на перемогу власних автономістських 
ідей. В Австро-Угорщині народам було надано більше 
політичних прав, тому не дивно, що саме тут суспільно- 
політичний рух Східної Галичини зорганізувався в Голов
ну Українську Раду, зумовивши створення Легіону Україн
ських Січових Стрільців1. Крім того, політичні емігранти 
з Наддніпрянщини, які знайшли притулок у габсбурзь- 
кій імперії, утворили Союз Визволення України.

Український легіон брав активну участь у боях, тому 
не дивно, що до липня 1917 р. у російський полон 
потрапило близько 2000 стрільців. Серед них були 
відомі діячі передвоєнних українських парамілітарних 
організацій: старшини Андрій Мельник, Роман Сушко, 
Василь Кучабський, Федь Черник, Іван Чмола, Михай
ло Матчак, Осип Думін, Василь Дідушок, Кость Воє- 
відка й інші з тих, хто був основною рушійною силою 
ідеї та чину Легіону УСС. В. Кучабський з цього приводу 
писав: «Через те, коли при кінці 1916р. і в 1917р. поги
нула чи в російський полон попала переважна частина 
останків рядовиків і старш ин УСС, і з 1914р. не було 
вже кому далі розвиват и думку УСС. Але думка УСС 
знайш ла інший ґрунт, на який уже не могла впливат и  
ні Австрія, ні українські „Австріяки“: Наддніпрянщина».
І саме військовополонені УСС на цьому ґрунті, за сло
вами Дмитра Донцова, «не спішилися списувати свою 
історію». Для цього було закладено новий зміст у загаль
ноукраїнську стрілецьку ідеологію, відповідно до якої 
«...всеукраїнська національно-державна ідея не орієнту
ється ні на кого, крім бажання й збройної сили україн
ської нації. Ц я ідея не знає ніяких, ні „австрійських“, ані 
„російських“українців, а знає лише всеукраїнський нарід, 
для якого надзбручанський кордон не існує. Вона знає 
теж один інтерес — національно-всеукраїнський».

Нагрудна відзнака 
«Українські Січові Стрільці / 

Ukrainische Legion»
1916р.

(З приватної колекції 
Олександра Мельника)

‘Легіон УСС — добровольча 
військова формація, створена 
у  складі австрійського  
ландш т урм у на підставі т. зв.
«Імператорського патенту 
1851 р.». Він передбачав, 
що т акі ст рукт ури можуть 
створюватися з осіб, звільнених  
від дійсної служби в армії 
й записаних в ополчення 
(тобто  — ландштурм).
Ці особи м али придбати 
однострої, екіпірування 
та зброю власним коштом.
Під час бойових дій 
«Український легіон» 
відзначився хоробрістю, 
тож у  вересні 1915 р. його 
перетворили на полк і взяли 
на повне державне утримання.
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Друга чота сотні УСС
Поділля, 1916 р.
(Бродівський історико-краєзнавчий 
музей, Броди)

‘Австро-у горські 
збройні сили було розділено 

на три формально незалежні 
й рівноправні частини: 

ландвер Австрійської імперії, 
гонвед Угорського королівства 

та «спільне військо», 
що комплектувалося з обох 

частин «двоєдиної монархії».

2Царицин — зараз м. Волгоград 
(Російська Федерація).

3/\убовка стоїть на р. Волга 
Волгоградської області 

(Російська Федерація).
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Загалом процес створення нової стрілецької фор
мації фактично розпочався, як уже згадувалося, навес
ні 1917 р. у таборах перебування найбільш національно 
свідомої частини військовополонених українців австро- 
угорської армії, хоча на цьому етапі розглядалося питан
ня тільки про вступ до українізованих частин. Більшість
із тих, хто перебував у полоні, належали до золочівсько- 
го, перемишльського, самбірського, коломийського, чер
нівецького, ярославського, львівського, чортківського, 
тернопільського, бережанського, стрийського та інших 
піхотних полків ландверу австро-угорської армії1 і лише 
невелика частина — до Легіону УСС.

Найбільш організовано військовополонені діяли 
в таборах Царицина2, Дубовки3, копальнях залізної 
руди в Новоросійську на Криворіжжі, а також у Києві, 
де з травня 1917 р. працював «Український Централь
ний Галицько-Буковинський комітет допомоги жертвам 
війни». Основні функції останнього зводилися до надан
ня матеріальної та правової допомоги біженцям, висе
ленцям і військовополоненим з Австро-Угорщини.

У Дубовці в березні 1917 р. з усусів перебували 
поручники А. Мельник, Р. Сушко, чотари В. Кучабський,
І. Чмола, хорунжі М. Матчак, Д. Герчанівський та інші, 
а в Царицині з кінця 1916 р. — хорунжий одного з полків 
крайової оборони австрійської армії Євген Коновалець.

У Новоросійську поблизу Кривого Рогу перебувало 
приблизно 40 українців зі Східної Галичини й 10 буко
винців, які на чолі зі стрільцем О. Думіним сформували



Є вген  К оновалець  
(14 .V I.1891-23V .1938)

П олковник А р м ії УНР, командант  УВО, голова Проводу 
укра їнських  націоналіст ів.

Н ародився в селі Заш ків Львівського повіт у (тепер 
Ж овківського району Л ьвівської області) у  вчит ельській  
родині. У 1901—1909рр. навчався в Академ ічній гім назії 
у  Львові. З  1909р. вивчав право на юридичному ф акуль
т ет і Львівського університ ет у. З і ст удент ських років  
вів а кт и вну  громадсько-політ ичну діяльність. У 1912 р. 
ст ав секретарем льв івсько ї ф ілії «Просвіти», наст упно
го року як  один з лідерів українського ст удентського руху  
був обраний до складу головної уп р а ви  Українського ст у
дентського союзу. Н а почат ку П ерш ої світ ової війни  був 
м обілізований до авст рійської арм ії в 19-й льв івський  полк  
ландверу, в червні 1915 р. пот рапив у  російський полон.

У лист опад і 1919 р. К оновалець пот рапив у  польський  
т абір для полонених у  Луцьку. Н авесні 1920 р., зв іль н и в 
ш ись з у в ’язнення, перебрався в Чехословаччину. Н ам а
гався у  порозум інні з Симоном П ет лю рою  організува
т и військове ф орм ування з інт ернованих бійців УГА, 
як і перебували в Чехословаччині, і укра їнських  полонених  
з т аборів у  Іт алії. В 1920-1921 рр. Коновалець створює 
організацію , яка  б в ум о ва х  п ідп ілля м огла еф ект ивно  
борот ися прот и о куп а ц ій ни х  реж имів на укра їнських  
зем лях  —  « Українську В ійськову О рганізацію » (УВО). 
За ін іц іат ивою  К оновальця 28 січня  —  3 лю т ого 1929 р. на 
Перш ому конгресі укр а їнськи х  націоналіст ів у  Відні було 
ст ворено О рганізацію  укр а їнськи х  націоналіст ів (ОУН), 
головою проводу як о ї обрали  Коновальця.

Євген Коновалець був уб и т и й  співробіт ником НКВС  
СРСР П авлом  С удоплат овим  у  Рот т ердамі (Голландія).

організаційний комітет українських військовополоне
них Криворіжжя.

Щоправда, суспільно-політична кон’юнктура дещо 
гальмувала активність військовополонених україн
ців. Зокрема впливали і воєнний стан, який зберігався 
аж до підписання Брестського миру в березні 1918 р., 
між Росією і Центральними державами, і негація Тим
часовим урядом повноважень Центральної Ради тощо.
ЗО червня1 1917 р. військове міністерство Тимчасо
вого уряду затвердило «Правила, устанавливающие 
особые льготы для военнопленных чехов, словаков 
и поляков», що ніяк не стосувалися українців. Генераль
ний Секретаріат2 у липні 1917 р. був змушений зверну
тися до керівництва Київського військового округу, щоб

1Тут і далі всі дати до 1 березня 
1918 р. наведено за старим  
стилем. Щоб отримати  
дату за новим стилем, треба 
до зазначеної додати 13 днів.

2Генеральний Секретаріат  — 
виконавчий орган при 
Ц ентральній Раді, що виконував 
функції Ради міністрів.

7



Австро-угорські та німецькі 
військовополонені 

в російському таборі 
на будівництві 

Мурманської залізниці 
Фотографія 

С. М. Прокудіна-Горського.
1916 р.

‘Український генеральний 
військовий комітет  — 

виконавчий орган 
при Центральній Раді, 
що здійснював функції 

військового міністерства.

ці правила були поширені і на військовополонених укра
їнців, які перебували в Дарницькому таборі біля Києва, 
а також щоб їх не висилали далі за межі України, а роз
міщували в таборах в українських губерніях. Проте тіль
ки 5 жовтня 1917 р. наказом № 18370 військового мініс
терства Тимчасового уряду ці правила було поширено 
й на українців.

Центральна Рада неодноразово порушувала перед 
Тимчасовим урядом питання про тяжке становище вій
ськовополонених, біженців і виселенців із західноукра
їнських земель, а також про переведення їх з різних 
куточків колишньої Російської імперії до України. Утім, 
фактично до III Універсалу полонених із західноукра
їнських земель не розглядали як потенційну військову 
силу. Це було пов’язано з побоюванням Центральної 
Ради бути звинуваченою в австрофільстві й небажан
ням мати регулярну армію. У вересні 1917 р. навіть було 
видано розпорядження УГВК1 не приймати до україні
зованих полків військовополонених галичан.

На цьому тлі самоорганізація через запровадження 
вишколу, громадської й просвітницької роботи стала кла
сичним методом підготовки військовополонених укра
їнців до майбутньої активної діяльності. Так, у Дубовці
А. Мельник, В. Кучабський, Р. Сушко й І. Чмола органі
зували систематичні лекційні курси з політичної еко
номіки, історії й географії України, військової справи. 
У Царицині організатором громадської роботи став 
Є. Коновалець — він заснував «Царицинську Українську
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Проголошення І Універсалу 
Центральної Ради
І Універсалом проголошено 
автономію України і те, що всі закони 
повинні бути ухвалені Всенародними 
українськими зборами.
28 червня 1917 р. створено 
Генеральний Секретаріат — 
протоуряд при Центральній Раді. 
Київ, 10 червня 1917 р.

Раду», яка займалася підготовкою доповідей і рефератів 
на актуальні суспільно-політичні теми і навіть організу
вала театральний гурток.

До здобутків Є. Коновальця й А. Мельника варто 
віднести організацію у складі Царицинського гарнізо
ну українізованого куреня з особовим складом близько 
1000 осіб. Саме з цією метою полонені Микола Загає- 
вич, Іван Андрух і Кость Кушнірук переїхали з Дубовки 
до Царицина.

У липні 1917 р. Є. Коновалець приїздить до Киє
ва, а з вересня постійно тут перебуває. Він встановлює 
тісні відносини з Галицько-Буковинським комітетом
і популяризує в середовищі Центральної Ради та УГВК 
ідею створення окремої західноукраїнської військової 
одиниці. Діяльність Коновальця влітку 1917 р. у Києві 
збігалася в часі з активізацією громадсько-політичних 
кіл щодо питання про становище полонених усусів, яке 
гостро постало у зв’язку з останнім повномасштабним 
наступом1 російської армії в Першій світовій війні. Тоді 
в полон потрапило близько 457 усусів, більшість з яких 
було тимчасово розміщено в Дарницькому пересильному 
таборі біля Києва для подальшого етапування до табо
рів у Росії. З цього приводу, ще перед тим як вояки УСС 
потрапили до Дарниці, 26 червня 1917 р. на п’ятій сесії 
Центральної Ради з позачерговою заявою виступив член 
фракції есерів Біляшівський, який запропонував, «...аби 
Цент ральна Рада ужила заходів, щоб полонені в остан
ніх боях сінові ст рільці — українці не висилались за межі

Іван Андрух 
(1892-1921)

Український військово-політичний діяч, 
командир полку Дієвої армії УНР. 

Один з організаторів «Січей» 
у Галичині.

‘Т. зв. «Наступ Керенського» — 
наступ 16 (29) червня —
20 червня (6 липня) 1917р. 
частин Південно-Західного 
фронту, який завершився 
фактично катастрофою 
російської армії.
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‘Полк ім. П. Полуботка 
створили новобранці, зібрані 
у Чернігові для відправлення 

на фронт. 21 червня 1917р. 
під час проїзду через Київ вони 

заявили, що не поїдуть далі, 
доки з них не буде утворено 

українську частину на зразок 
1-го Українського козачого полку 

ім.Б. Хмельницького. Російське 
військове командування 

та переважна більшість членів 
Центральної Ради стали 

на заваді цьому, що, зрештою, 
призвело 5 липня до т. зв. 

«Виступу полуботківців», 
під час якого повсталі солдати 

захопили деякі державні 
установи. Лише силою зброї їх 
вдалося повернути в казарми, 
а згодом примусити віддати 

зброю «богданівцям». Через 
три дні до Києва прибув новий 

ешелон фронтового поповнення, 
солдати якого оголосили себе 
«3-м Українським козацьким 
полком ім. М. Гру шевського». 
Щоб запобігти повторенню 
заколоту, Центральна Рада 

негайно визнала 2-й Український 
козацький полк ім.П. Полуботка 

та вислала його на фронт.

В асиль Д ід у  ш ок
(1 8 8 9 -1 9 3 7 )
Український громадський, п о л іт и ч н и й  т а  в ій сько ви й  

діяч, полковник А р м ії УНР.
Н ародився у  Княж ому Золочівського повіт у. З а  ф ахом  —  

правник, офіцер резерву  авст рійського  війська. У  серп
ні 1914 р. переведений до Л егіону УСС, де очолив сотню, 
що першою 10 вересня була скерована на  ф ронт . Згодом  
очолив курінь. П ісля переходу УСС за  З б р у ч у  1917  р . на  про
позицію  Генерального С екрет ар іат у з в ій ськ о ви х  справ  
ст ав одним з організат орів С ічових С т р ільц ів  у  Києві.
З березня 1918 р. —  от аман, н а ч а льн и к  ш т а б у  Головної 
губернської військової ком ендат ури К иївщ ини . З  груд
ня 1918 р. —  полковник, н а ч а льн и к  ш т абу ком ендат ури  
Києва т а Київської фортеці, а згодом  —  н а ч а л ь н и к  ш т абу  
Корпусу С ічових С т рільців, от ам ан для  доручень корпусу.

2 вересня 1933 р. засудж ений т рійкою  Д П У  СРСР до 
страти, яку зам інили  на 10 рок ів  т аборів. Через 4  р о ки  
ст рачений в урочищ і Сандормох п облизу  М едвеж огорська  
(зараз місто в Республіці Карелія, РФ).

України». Своєю чергою, президія Центральної Ради 
у складі М. Грушевського, М. Шрага, Ф. Крижанівського, 
С. Веселовського та М. Чечеля 28 червня ухвалила виді
лити на допомогу полоненим стрільцям невелику суму 
в розмірі 500 карбованців.

Утім, пасивність у справі поліпшення становища усу- 
сів з боку української влади призвела до масових втеч
із Дарницького табору. їх організаторами були пред
ставники УГВК та Галицько-Буковинського комітету. 
На думку В. Кедровського, одного з ініціаторів втеч, це 
було єдиним правильним способом розв’язання пробле
ми. Львівська щоденна газета «Діло», яка переймалася 
долею полонених УСС, особливої ваги в організації втеч 
надала солдатам українського Полку ім. П. Полуботка1.

ГАЛИЦЬКО-БУКОВИНСЬКИЙ КУРІНЬ 
СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ

Наприкінці літа в Києві й на його околицях зосереди
лася значна кількість австрійських військовополо
нених українського походження, подальше майбутнє 
яких Галицько-Буковинський комітет почав розглядати
з позиції формування окремої західноукраїнської вій
ськової частини. Цю ініціативу підтримав заступник 
голови УГВК В. Кедровський. Уже в серпні 1917 р.
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Проголошення III Універсалу 
Центральної Ради
У центрі — С. Петлюра, В. Винниченко 
та М. Грушевський.
7 листопада III Універсалом 
було проголошено Українську 
Народну Республіку (УНР) у складі 
федеративної Росії, а також свободу 
слова, друку, віровизнання, зборів, 
союзів, страйків, недоторканність 
особи й помешкання; 
визначено національну автономію 
для меншостей (росіян, поляків, 
євреїв); скасовано смертну кару; 
оголошено право приватної 
власності на землю й визнано її 
власністю всього народу без викупу; 
установлено 8-годинний робочий 
день; оголошено реформу місцевого 
самоврядування, визначено 9 січня 
1918 р. днем виборів до Українських 
Установчих Зборів,

П ІД керівництвом СІЧОВОГО стрільця сотника В. Дідушка, які мали бути скликані 22 СІЧН Я  1918 р.
який належав саме до останньої хвилі полонених, розпо- СоФІИСЬКИ*' майдан, Київ,

г  листопад 1917 р.
чались організаційні заходи ЗІ створ ен н я нової ВІЙСЬКО- (Центральний державний

вої частини. В. Дідушок сформував з військових-галичан кінофотофоноархів України
7 ' г  г  /  ,м. Г. С. Пшеничного, Київ)

групу для проведення роз'яснювальної, агітаційної
роботи, а також для підготовки необхідної документа
ції. До цієї групи увійшли військовополонені К. Воєвідка,
Ф. Черник, І. Чмола, Р. Дашкевич, а у вересні 1917 р. —
Є. Коновалець. Помітною фігурою в цій справі був 
галичанин І. Лизанівський, який представляв Галицько- 
Буковинський комітет.

За відсутності прямих документальних свідчень, 
беручи до уваги свідчення учасників тих подій та піз
ніших дослідників, офіційним початком заснування 
західноукраїнської військової формації слід вважати
12 листопада, оскільки саме у цей день до Галицько- 
Буковинського комітету від військового секретаріату 
надійшов відповідний наказ. Цього ж таки дня в Киє
ві відбувалося велике віче, організоване Галицько- 
Буковинським комітетом на знак протесту проти 
рішення уряду Австро-Угорщини від 5 листопада 1916 р. 
надати полякам автономію на теренах Східної Галичини, 
а також проти спроби останніх приєднати Холмщину 
і частину Волині.

Атмосфера перебігу віча, а особливо виступ С. Пет
люри, який супроводжувався вигуками: «Всі підемо 
битись за наш край!», засвідчила оптимістичне пере
конання присутніх у поширенні під егідою Центральної
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Січовики
разом із «дорошенківцями»

«Дорошенківці» носять білі папахи, 
а «січовики» — російські фуражки 

із характерним заломом спереду.
Фуражки прикрашені 

круглими кокардами — 
на цей час це можуть бути лише 

кокарди Легіону УСС.
1917 р.

І. Вислоцький
Добре видно одну з особливостей 
однострою Січових Стрільців — 
характерний залом спереду тулії 
кашкета.

'На початку липня 1917р. 
на вимогу російського 

командування Центральна  
Рада та УГВК погодилися 

відправити на фронт 
1-й Український козацький полк 

ім. Б. Хмельницького, 
але натомість отримали дозвіл 

залиш ити в Києві 
частину «богданівців», 

яких значно пізніше об'єднали 
в Полк ім. П. Дорошенка.

Ради революційних настроїв на підавстрійські українські 
землі. Навіть сама назва нової української доброволь
чої формації — Галицько-Буковинський курінь Січових 
Стрільців — вказувала на основне її призначення.

Галицько-Буковинський курінь став III куренем укра
їнізованого Полку ім. П. Дорошенка1, який у листопа
ді 1917 р. перебував у стані реорганізації. Командиром 
куреня було призначено старшину російської армії
О. Лисенка. Прийнято вважати, що першими стрільця
ми куреня стали 22 військовополонених, яких Р. Дашке
вич відібрав 5 -6  листопада у Дарницькому таборі і при
віз до Києва.

Мобілізація біженців, виселенців і військовополо
нених проводилася в основному силами Галицько- 
Буковинського комітету, а фактичне керівництво 
куренем здійснювала Стрілецька рада на чолі з Р. Даш 
кевичем. Це дало змогу вже на першу декаду грудня 
1917 р. сформувати першу сотню, командиром якої був 
обраний сотник Ф. Черник. Саме цій сотні довелось 
у складі Полку ім. П. Дорошенка 8 грудня 1917 р. впер
ше зіткнутися біля Бахмача з більшовицькими війська
ми, які намагалися провести на Дон потужні червоно- 
гвардійські підрозділи. Майже не вступаючи у збройні 
сутички, полк, розібравши залізничну колію, зупинив рух 
червоногвардійців, ба навіть роззброїв їх. Після від’їзду 
першої сотні під Бахмач у Києві розпочалося форму
вання 2 сотні на чолі з сотником І. Чмолою. Наприкінці
1917 р. курінь уже налічував близько 500 стрільців.
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Варто зауважити, що він нічим не відрізнявся від інших 
українських військових частин і мав хиби, властиві для 
молодого українського війська. Зокрема слід згадати 
брак дисципліни, недостатню боєздатність, деморалі
зацію, дезертирство, вразливість перед більшовицькою 
пропагандою тощо. Запровадження системи військових 
рад, через які здійснювалася виборність старшин, спри
яло дезорганізації цієї структури вже на етапі станов
лення. Також певну дезорганізацію вносив острах перед 
можливою участю у війні проти Австро-Угорської імперії 
за звільнення західноукраїнських земель. В. Кучабський 
щодо цього питання в 1921 р. зазначав, що до «...СС-ва 
вступав дуже револю ційний елемент, котрий ріш ив раз 
на завш е зірват и з Австрією».

Щоправда, непевні настрої в курені було швидко 
подолано. Так, ЗО грудня 1917 р. газета «Народна воля» 
писала, що «...в курені панує військовий порядок, незви
чайний на наш і часи. Є надія, що українці з-за кордону, 
військові і штатські, зрозуміють вагу цих нових січо
вих стрільців і поможуть ст ворит и армію».

Як засвідчують подальші дії командного складу куре
ня, ці зміни в основному були пов’язані з діяльністю 
Є. Коновальця, який наприкінці 1917 р. очолив курінь, 
замінивши В. Дідушка. У свою чергу, В. Дідушок замі
нив О. Аисенка, який фактично самоусунувся. Однак, 
як пише В. Кучабський, «... [В. Д ідуш ка]зразу змінено, бо 
проти цього назначення ріш уче запротестувала пер
ша сотня. В неї, особливо серед колиш ніх Українських 
Січових Стрільців, у  яких  Василь Дідушок був старши
ною в 1914-1916 рр., він мав лиху  славу». Підтверджує ці 
слова характеристика, яку було складено на В. Дідушка 
і таємно направлено 8 вересня 1920 р. зі ставки Голов
ного Отамана на адресу командувача Дієвої армії УНР: 
«Сотник Дідушок вступив до Українських Січових 
Стрільців і заняв досить визначне становище серед 
У.С.С., але вже через короткий час У.С.С. стали до нього 
відноситись з певним упередженням і недовіррям, голов
ним чином за його егоїзм, старання використати укра
їнську військову справу для цілей власної наживи. Коли 
сот. Дідушок попав до полону російського, то при фор
муванні куріня Січових Стрільців (під командою Коно
вальця) С.С. не давали йому відповідального становища 
в куріні».

Офіцерська кокарда Легіону УСС
На відміну від солдатської кокарди, 

офіцерська вкрита блакитною емаллю 
в центрі, золотою фарбою по сяйву 

та прозорим лаком зверху.
1917р.

(З приватної колекції 
Олександра Мельника)

13



Петро Пасіка
Хорунжий 5-ї сотні Легіону УСС. 
Полонений при Потуторах у 1916 р. 
Організатор Січових Стрільців, 
командир чоти, потім — сотні.

Офіційна нота-протест 
Генерального Секретаріату УНР 
до Ради народних комісарів Росії
29 грудня 1917 р.
(Центральний державний архів 
вищих органів влади та управління 
України, Київ)

Ще до того, як очолити курінь, Є. Коновалець запро
сив приєднатися до його розбудови полонених старшин 
УСС з табору в Дубовці. Ця група у складі А. Мельника, 
Р. Сушка, Д. Герчанівського, В. Кучабського, П. Пасіки 
й інших прибула до Києва вже на початку січня 1918 р.

Організовану й боєздатну основу становили 263 поло
нені українці, які працювали в копальнях Криворіжжя 
й Катеринославщини, а 6 січня 1918 р. на чолі з О. Думі- 
ним і Є. Скалієм прибули до Києва. Ця група стала осно
вою другої сотні І. Чмоли. Загалом на початку січня
1918 р. курінь налічував понад 700 стрільців.

Початок Першої українсько-більшовицької війни
4 грудня 1917 р. потребував проведення швидкої реор
ганізації командної вертикалі, структури Галицько- 
Буковинського куреня Січових Стрільців, припинення 
намагань запровадити військові ради (сотенні і курін
ну), які могли б суттєво дестабілізувати особовий склад, 
тощо. У зв’язку з цим 8 січня 1918 р. у Духовній семіна
рії було скликано курінні збори, на яких був присутній 
весь особовий склад на чолі з Є. Коновальцем, секре
тар військових справ М. Порш, командувач Київського 
військового округу М. Шинкар, делегати Всеукраїнської 
й Київської рад військових депутатів. Основною темою 
обговорення стали військові ради. Завдяки твердій 
позиції Є. Коновальця, якого було офіційно представ
лено як командира куреня, і підтримці абсолютної біль
шості стрільців, незважаючи на постійні погрози роз
зброєнням з боку представників військових рад, було 
відкинуто вимогу створити в курені власні військові 
ради. У газеті Тимчасової головної ради галицьких, 
буковинських і угорських українців «Січовий Стрілець» 
повідомлялося, що «...т ак перша навала больш евизму  
на курінь вповні потерпіла невдачу». Хоча й не було 
ліквідовано загальну Стрілецьку раду, але її склад 
і повноваження зазнали змін: до неї увійшли Є. Конова
лець (голова), А. Мельник (заступник голови), І. Чмола, 
Ф. Черник, В. Кучабський, К. Воєвідка та Р. Сушко. Стрі
лецькій раді відвели дорадчі функції при командуванні 
куреня, а також наділили її правом приймати основ
ні рішення, які стосувалися ідеологічних, політичних 
та організаційних питань. На зборах більшістю голосів 
(650 — «за», 83 — «проти») січове стрілецтво вирішило 
перейти в розпорядження Центральної Ради.
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А ндрій  М ельник  
(12 .Х ІІ.1890-1 .Х І.1964)

П олковник А р м ії УНР, військовий і політ ичний діяч, один 
з організат орів УВО, з 1938 р. —  голова Проводу ОУН.

Н авчався у  С т рийській  гімназії, був ст удентом Вищ ої 
лісової ш коли у  Відні. З  почат ком П ерш ої світ ової війни  —  

у  Легіоні УСС, сот ник 6 -ї сотні. Під час боїв на Лисоні 
у  вересні 1916 р. пот рапив у  російський полон.

Н априкінці 1919р. був інт ернований польськими вій
ськами у  Рівному. У 1920-1921 рр. —  інспектор військових 
місій УНР у  Празі. У 1922 р. повернувся в Галичину, став спів- 
засновником УВО, а згодом крайовим комендантом. У квіт 
ні 1924 р. М ельник був заареш т ований польською поліцією 
і засуджений до 4-річного у в ’язнення. П ісля звільнення про
довжував займ ат ися громадсько-політичною діяльністю. 
З 1934 р. —  член сеньйорат у УВО т а голова Сенату ОУН.

П ісля загибелі Євгена К оновальця ст ав головою Проводу 
укра їнських націоналіст ів (ПУН). У  роки  німецької окупа
ц ії України М ельни к  спочат ку співпрацю вав з німцями, але 
його послідовна позиц ія  в пит анн і відновлення української 
незалеж ної держави призвела  до ареш ту, а з 26 лютого  
1944р.  —  до у в ’язн ен н я  в концт аборі Заксенгаузен. Піс
л я  зв ільнен ня  у  1945 р. жив у  Н імеччині т а Люксембурзі. 
У 1947р. на III В еликом у Зборі укра їнських націоналіст ів  
М ельник  обраний довічним  головою ПУН.

Помер у  К лерво (Велике герцогство Люксембург), похо
ваний  у  м. Люксембург.

Після зборів усім січовикам запро^ тували підписа
ти заяви, у яких треба було визначитися, чи погодять
ся вони воювати проти Австрії, якщо буде такий наказ. 
Також стрільці мали взяти на себе зобов'язання безза
стережно виконувати розпорядження командирів. Більш 
як 80 січовиків відмовилося підписувати ці докумен
ти, тому їм довелося покинути курінь. Новосформова- 
на рада куреня перейменувала Галицько-Буковинський 
курінь Січових Стрільців на 1-й курінь Січових Стріль
ців, вважаючи, що «...Січове Стрілецтво повинно ста
т и військом всієї України», а за нагоди — розпочати 
формування нових куренів.

1-Й КУРІНЬ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ
Необхідні зміни, здійснені 8 січня 1918 р., дали змогу 

новій команді ще до безпосереднього вступу в Першу 
українсько-більшовицьку війну швидко провести реор
ганізацію, беручи за основу не тільки назву, а й ідейні



Вулиця Безаківська
Ця вулиця була одним з місць боїв 
січового стрілецтва з повсталими 

київськими більшовиками. 
Вулиця тягнеться від залізничного 

вокзалу в напрямку центру міста. 
За радянської влади її було 

перейменовано на вул. Комінтерну, 
а в середині 2009 р. — 

на вул. Симона Петлюри.

Закон
Української Центральної Ради 
про утворення Українського 
народного війська 
(народної міліції)
З січня 1918 р.
(Центральний державний архів 
вищих органів влади та управління 
України, Київ)

й організаційні засади Легіону УСС. Що ж до командно
го складу, то до нього входили: Є. Коновалець — коман
дувач, керував загальними організаційними і політич
ними справами за співпраці зі Стрілецькою радою;
А. Мельник — начальник штабу, М. М атчак — курінний 
ад’ютант, Г. Гладкий — начальник канцелярії, І. Дань- 
ків — начальник господарської частини; К. Воєвід- 
ка — головний курінний лікар. Курінь складався з таких 
підрозділів:

♦ двох піхотних сотень (очолюваних Р. Сушком 
та І. Чмолою), кожна з яких налічувала понад 
200 стрільців і поділялася на 4 чоти;

♦ запасної сотні (близько 100 стрільців на чолі 
з В. Кучабським);

• сотні скорострілів (близько 150 стрільців під 
командуванням Ф. Черника);

• гарматної батареї (12 стрільців на чолі з Р. Даш
кевичем).

Запорукою високого рівня дисципліни, політич
ної стійкості й національної свідомості в курені стала 
рангово-посадова система. Важливу роль відіграв ста
тут для внутрішнього користування, який складався
із 7 статей, серед яких були такі:

«і. Армія мусить бути цілком централізованою  
установою, в якій відповідальність є лиш е перед зверх- 
никами, ніколи перед підниненими...

3. Основною ідеєю Січового Стрілецтва є: „Само
стійна Україна'».
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Після реорганізації курінь, який перебував у ста
ні вишколу, налічував приблизно 660—700 стрільців. 
Командний склад, перша, друга сотні й гарматна батарея 
цілком складалися з галичан, до інших частин куреня 
входили й наддніпрянці. Зокрема, у першій сотні Р. Суш
ка приблизно 66 % становили полонені з різних частин 
австрійської армії, 8—10 % — з Легіону УСС, решта були 
студенти й біженці зі Східної Галичини.

З 5 січня 1918 р. місцем розташування куреня стали 
житлові приміщення Духовної семінарії1, а служба зво
дилася до охорони Центральної Ради, урядових установ 
і нагляду за громадським порядком у столиці.

Уже 10 січня перша сотня Р. Сушка отримала усний 
наказ виїхати на Лівобережний фронт до станції Яготин. 
На цьому фронті у бік Києва більшовицькі війська одно
часно здійснювали наступ у двох напрямках: бахмацько
му й полтавському. Останній вважався найбільш небез
печним, оскільки 6 січня 1918 р. більшовицькі частини
О. Єгорова захопили Полтаву і, об’єднавшись із групою 
командувача Західного фронту М. Муравйова, розпоча
ли наступ залізничною колією на Київ через вузлові стан
ції Ромодан, Гребінка, Кононівка та Яготин. Через страйк 
залізничників у Дарниці до Яготина сотня прибула лише
14 січня. Напередодні червоногвардійці зайняли Гребін
ку й вийшли на лінію Гребінка—Бахмач. Цей напрямок 
захищали на ст. Кононівка партизанський загін і близь
ко 150 юнкерів військового училища на чолі з отаманом 
Омеляном Волохом. Водночас до ст. Яготин прибули 
Курінь Чорних Гайдамаків Гайдамацького коша Слобід
ської України2 та 1-ша чота 1-ї сотні Січових Стрільців 
на чолі з О. Вудкевичем. Разом вони на декілька днів 
затримали просування більшовицьких військ.

Однак оперативна ситуація на фронті змусила відкли
кати решту сил 1-ї сотні з-під ст. Яготин у розпорядження 
С. Петлюри на бахмацький напрямок до ст. Бобрик. Таке 
рішення командування армії було пов’язано з тим, що піс
ля здобуття вузлової ст. Ромодан більшовицькі частини 
М. Муравйова фактично без перешкод 14 січня пере
правилися залізницею під Бахмач. 15 січня М. Муравйов 
з Бахмача інформував командувача всіх червоногвардій- 
ських військ, що діяли на території України, В. Антонова- 
Овсієнка про розгортання наступу на Київ. Наступного 
дня відбувся відомий бій під Крутами.

IV Універсал 
Української Центральної Ради

9 січня 1918 р. 
(Центральний державний архів 

вищих органів влади та управління 
України, Київ)

1Зараз приміщ ення  
А кадем ії мистецтв, 
до якого з Подолу веде 
Вознесенський узвіз.

2Гайдамацький кіш 
Слобідської України 
було створено в Києві 
з українських старшин- 
добровольців, які ут екли зі 
Слобожанщини після її окупації 
більш овицькими військами
B. Антонова-Овсієнка.
Щоб спонукати до збройної 
боротьби інш их патріотів, 
формально кіш очолив
C. Петлюра. Зрештою було 
зорганізовано Курінь Червоних 
Гайдамаків на чолі з підосавулом 
О. Волохом, Отаманську кінну 
сотню прапорщика Аяховича  
та Курінь Чорних Гайдамаків
з юнкерів 2-ї Української 
військової школи на чолі 
з сотником Блаватним.
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План участі січового стрілецтва 
у придушенні більшовицького 

повстання в Києві
Січень 1918 р.

Доброволець
Допоміжного студентського 
куреня Січових Стрільців 
з числа київської учнівської молоді
Доброволець носить цивільний одяг 
і військовий однострій. Лише кокарда 
Центральної Ради свідчить 
про його належність 
до українського війська.
Зима 1918 р.

1Його було збудовано неподалік 
від місця, де зараз проходить 

міст метро.

2Був на місці теперішнього 
залізничного мосту

18

Водночас із 15 на 16 січня 1918 р. більшовики підняли 
повстання в Києві. У зв’язку з цим 17 січня на ст. Бобрик 
командувач усіх українських сил Лівобережного фрон
ту отаман С. Петлюра скликав нараду командирів окре
мих частин, які вирішили організувати оборону столиці 
по Дніпру.

18 січня українські військові сили, які відступа
ли з бахмацького й полтавського напрямків, прибули 
до ст. Дарниця. Було вирішено після реорганізації насту
пати на Київ двома колонами: через Ланцюговий1 і Заліз
ничний2 мости. Першу колону становили: Курінь Чер
воних Гайдамаків, Отаманська кінна сотня, 1-ша сотня 
Січових Стрільців та 1-й Гайдамацький гарматний диві
зіон загальною чисельністю близько 500 вояків. До дру
гої колони входили Курінь Чорних Гайдамаків та реш т
ки Полку ім. П. Дорошенка, у складі якого перебувало 
приблизно 350 вояків. Утім загальний наступ, який роз
почався з 18 на 19 січня 1918 р., вніс певні корективи 
у розстановку сил, адже опір, з яким зіткнулися сили 
армії УНР, міг перевести наступ до небажаної затяжної 
позиційної перестрілки. Тому 1-шу чоту Січових Стріль
ців було долучено до другої колони. Увечері 19 січня ці 
сили під командуванням С. Петлюри вступили до Киє
ва. Захист тилу забезпечувала 4-та чота 1-ї сотні Січових 
Стрільців під командуванням А. Домарадського та час
тина гайдамаків Коша Слобідської України.

До прибуття українських військових сил з Л івобе
режного фронту оборону Києва здійснювали невеликі



частини полків ім. Б. Хмельницького, П. Полуботка,
І. Богуна1, загони «Вільних козаків»2, громадські відділи, 
а також 1-й курінь Січових Стрільців. При курені Січо
вих Стрільців на початку січня 1918 р. почав формувати
ся Допоміжний студентський курінь Січових Стрільців
із київської учнівської молоді — студентів і гімназистів 
старших (7-го та 8-го) класів. Планувалося, що молодь 
використовуватимуть лише для допоміжної служби 
з охорони приміщень українських державних установ3.

Усі українські частини в Києві разом налічували при
близно 2000 вояків.

Активна участь у придушенні більшовицького 
повстання в Києві з 16 до 19 січня 1918 р. почала визна
чати місце й роль Січових Стрільців не тільки в Пер
шій українсько-більшовицькій війні, а й у подальших 
державотворчих процесах, адже протибільшовиць- 
кий штаб, очолюваний підполковником Ю. Капканом, 
та штаб Київської військової залоги на чолі з інженером 
М. Ковенком фактично були не в змозі координовано 
керувати частинами армії УНР у Києві. Цим поясню
ється те, що Є. Коновалець і А. Мельник змушені були 
вранці 16 січня виїхати до Центральної Ради й Київсько
го військового округу, щоби з’ясувати ситуацію. Пере
конавшись у тому, що збройні сутички на вулицях Киє
ва не були наслідком внутрішньополітичної боротьби 
українських партій, Є. Коновалець, перебуваючи у Все
українській військовій раді, заявив, що курінь Січо
вих Стрільців виступає проти більшовиків.

Відразу після повернення до розташування куре
ня було скликано старшинську раду, на якій старшини
О. Думін, В. Кучабський, Ф. Черник, І. Чмола й інші 
висловили свої думки й відзначили бойову готовність 
куреня.

Начальник штабу А. Мельник, відповідно до опера
тивної ситуації, розробив план бойових дій, згідно з яким 
слід було розвинути наступ трьома групами із залучен
ням 2-ї сотні І. Чмоли, сотні скорострілів Ф. Черника 
(8 кулеметів), запасної сотні (120 багнетів) та 20 студен
тів; забезпечити захист Центральної Ради4; локалізува
ти повстання на Подолі, щоб не допустити повстанців 
з більшовиками на Печерськ.

Сили куреня, які планувалося задіяти, разом стано
вили понад 450 стрільців і старшин. Протистояло їм

1Георгіївський полк ім. І. Богуна 
було створено в листопаді 
1917 р. шляхом українізації 
Київського запасного 
георгіївських кавалерів полку.
Під час боїв за Київ українську 
владу підтримало лиш е близько 
сотні старш ин і козаків — 
переважна більшість 
інш их «богунців» оголосила 
нейтралітет.

2Київський полк 
Вільного козацтва  
сформував інженер 
Заводу Гретера та Кривенка 
М . Ковенко
з робітників-українців 
м ісцевих підприємств.

3До Студентського куреня 
записалися переважно 
гімназист и 2-ї Української 
Кирило-Мефодіївської гімназії 
т а студенти Українського 
народного університету.
Були т ам  і представники  
Політехнічного інституту, 
Київського університету 
ім. Св. Володимира, 
Комерційного інституту,
1-ї Української гімназ ії 
ім. Т. Шевченка.
Очолив курінь вихователь  
київського Володимирського 
кадетського корпусу старий 
полковник П. Сварика,
1-шу сотню  — студент  
Українського народного 
університ ет у офіцер запасу 
Омельченко (ця сотня брала 
участ ь у  бою під Крутами). 
Друга сотня перебувала у  стадії 
формування.

4Ц ентральна Рада 
розт аш овувалася в приміщенні 
Педагогічного музею  
на вул. Володимирській.
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1-ша сотня Січових Стрільців, 
що пробилася разом 

з Гайдамацьким куренем 
Слобідської України 

з Лівобережжя до Києва 
і з ним здобула «Арсенал» 

Січень 1918 р. 
(Центральний державний 

кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

1П о л к  і м .  П. Сагайдачного 
було створено в Ж итомирі 

влітку 1917р. шляхом  
українізації 4-го запасного 

піхотного полку. 
У листопаді його викликали  
до Києва, але особовий склад 

військової частини або 
дотримувався нейтралітету, 
або підтримував більшовиків. 

Один зі старшин полку, 
штабс-капітан С. Міщенко, 

очолив більшовицьку оборону 
заводу «Арсенал».

2Полк ім. Костя Гордієнка 
було створено наприкінці 

1917р. на Західному фронті
з добровольців-українців 

III Сибірського корпусу.
Полк прибув до Києва з фронту 

у розпал боїв з повсталими.

близько 250 подільських червоногвардійців й збільшо- 
вичених вояків українського Полку ім. П. Сагайдачного1, 
що його було розташовано на Подолі.

18 січня було забезпечено захист приміщення Цен
тральної Ради. Уранці наступного дня розпочався одно
часний наступ трьох груп січовиків різними вулицями 
на Поділ. Уперше було задіяно гарматний відділ Р. Даш 
кевича. Незважаючи на сильний опір, січовикам вдалося 
придушити подільське повстання, але при цьому майже 
половину бойового складу було вбито й поранено.

Подальші дії, пов’язані з придушенням повстан
ня в Києві, командування куреня провадило на заводі 
«Арсенал». Основні сили в цій частині міста було пред
ставлено рештками лівобережних частин армії УНР 
на чолі з С. Петлюрою, в авангарді яких стояли гайдама
ки Коша Слобідської України та вояки 1-ї сотні куреня 
Січових Стрільців. їм на підтримку прибув Полк ім. Кос
тя Гордієнка2, очолюваний полковником В. Петрівим.

З 20 на 21 січня оборонці «Арсеналу» склали зброю.
1-ша сотня Січових Стрільців повернулася в розпо

рядження куреня, штаб і частина особового складу яко
го розташувалися в Михайлівському монастирі. На цей 
час курінь закріпив за собою здобуті бойові позиції. 
Лише чота А. Домарадського першої стрілецької сотні 
отримала наказ перейти із набережної в Дарницю для 
посилення оборони Києва, але тут же відступила назад, 
оскільки командування армії УНР так і не організувало 
оборони столиці.
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24 січня М. Муравйов з Дарниці інформував В. Анто- 
нова-Овсієнка про те, що Київ остаточно оточено рево
люційними військами, і для зміцнення позицій просив 
підкріплення з Катеринослава. У той самий день коман
дування куреня Січових Стрільців отримало наказ під
готувати і провести евакуацію Центральної Ради й Ради 
народних міністрів до Житомира. Уночі з 25 на 26 січня 
органи державної влади під охороною 1-го куреня Січо
вих Стрільців відбули до Житомира. Під час переїзду 
Центральну Раду й уряд постійно охороняли сотня ско- 
рострілів, рій студентів першої сотні, а 4-та чота другої 
сотні охороняла державну скарбницю.

26 січня 1918 р. Київ покинули останні українські від
діли, які відступили до Святошина, а звідти — до села 
Ігнатівка1, де було проведено реорганізацію наявних сил 
армії УНР. Було створено Окремий Запорізький загін 
на чолі з генералом К. Прісовським загальною чисель
ністю приблизно 3 тис. вояків. Вільні козаки М. Ковенка 
приєдналися до Гайдамацького коша Слобідської Укра
їни С. Петлюри. 1-й курінь Січових Стрільців реоргані
зація не зачепила.

Переломним етапом у Першій українсько-біль
шовицькій війні стало підписання в ніч з 26 на 27 січня 
за безпосередньої участі делегації Раднаркому Брест
ського мирного договору між делегатами УНР та держа
вами Четвертного союзу2.

29 січня Окремий запорізький загін, Кіш Слобідської 
України та 1-й курінь Січових Стрільців разом з Цен
тральною Радою й урядом прибули до Житомира. Тут 
на короткий період командування куреня, залишив
ши центральні органи влади без охорони, спрямувало 
основні сили на лінію Ж итомир-К оростень-О левськ- 
Сарни, оскільки було прийнято рішення саме цим шля
хом відводити центральні органи УНР до Сарн.

30 січня було проведено часткову реорганізацію 
гарматної батареї куреня, оскільки на станції містеч
ка Коростишів за ініціативою Р. Дашкевича до батареї 
приєдналося 37 семінаристів. 31 січня вона стала основ
ною бойовою платформою під час входження стрілець
кого куреня в Коростень. Після цього 1 лютого 1918 р. 
до Коростеня прибув Окремий Запорізький загін, кіш 
С. Петлюри, штаб куреня Січових Стрільців та Цен
тральна Рада й уряд.

Наказ особливого коменданта 
Києва М. Ковенка та голови 

Українського революційного 
комітету гарнізону Києва 

Березняка про організацію 
добровільного українського 

війська 
22 січня 1918 р. 

(Державна наукова 
архівна бібліотека, Київ)

1 Зараз — місто Ірпінь.

2Четвертний союз — 
військово-політичний союз 
Німецької імперії, 
Австро-Угорщини,
Османської імперії 
т а Болгарського царства, який  
під час Першої світової війни 
протистояв 
державам Ант ант и.
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Охорона Центральної Ради 
біля урядового потяга

Охорона складається 
з Січових Стрільців, 

які озброєні знайомою для них 
зброєю — австрійськими гвинтівками 

системи Манліхер зразка 1895 р. 
У всіх охоронців офіцерські шинелі, 

коміри яких прикрашені блакитними 
ромбоподібними петлицями.

Лютий 1918 р.

Стаття «Прихід українських 
військ у Київ. Що зробили Січові 
Стрільці. — „Невтральність" 
київської городської Думи»
Газета «Діло»,
Ч. 69 від 27 березня 1918 р. 
(Державний архів 
Чернівецької області, Чернівці)

'А<*лі всі дати наведено 
за новим стилем.
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Подальше просування в напрямку Сарн стрілець
кий курінь здійснював самостійно. Тому Є. Коновалець 
в Коростені, з метою певного захисту тилу, видав наказ 
розібрати залізничні колії в напрямках Коростень—Київ, 
Коростень-Овруч і Коростень—Новоград-Волинський. 
Наказ виконала 1-ша сотня Р. Сушка. 17 лютого1 органи 
державної влади УНР під охороною стрілецького куреня 
прибули до Олевська, 19 лютого — до Сарн. Загалом про
сування по лінії Ж итомир—Коростень—Олевськ—Сарни 
супроводжувалося постійними збройними сутичками 
з більшовицькими частинами.

У Сарнах курінь Січових Стрільців перебував при
близно до 24 лютого — цього дня розпочався спільний 
наступ трьома ударними групами військ УНР і Н імеч
чини на Київ проти більшовиків. 27 лютого до них при
єдналися австро-угорські війська, у складі яких перебу
вав і Легіон УСС. Легітимність перебування німецьких 
і австрійських військ на території України визначали 
звернення 12 лютого делегації УНР в Бресті, за згодою 
Центральної Ради, про військову допомогу в українсько- 
більшовицькій війні й укладена 18 лютого з цього при
воду офіційна конвенція.

На час наступу 1-й курінь Січових Стрільців та Кіш 
Слобідської України перебували в авангарді другої ударної 
групи, яка рухалася в напрямку Сарни—Коростень—Київ.
28 лютого ці сили під час переходу р. Ірпінь розпочали 
останні бої за Київ, а вже 1 березня вступили до столиці. 
Наступного дня до Києва повернулися Центральна Рада



й Рада народних міністрів. У подальших військових діях 
за звільнення України стрілецький курінь участі не брав, 
відповідно до наказу Міністерства військових справ від
5 березня отримав призначення нести гарнізонну службу: 
«Усі українські військові частини, що увійш ли до м. Київа, 
стають гарнізоном сього міста». До основних функцій 
куреня належали охорона центральних органів державної 
влади й нагляд за правопорядком. Від середини березня 
до квітня 1918 р. окремі підрозділи постійно брали участь 
у встановленні громадського порядку й роззброєнні насе
лення Київщини. Зокрема, 1-ша сотня полку з 7 квітня 
перебувала в Каневі.

Січові Стрільці на подвір'ї казарм 
по вул. Львівській

Праворуч — персональне авто 
команди полку Січових Стрільців.

Весна 1918 р.

1-Й ПОЛК СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ
11 березня для формування нових сотень і поповнен

ня наявних командування куреня оголосило мобілізацію 
під гаслом «До зброї!» Спеціально при запасній сотні 
В. Кучабського було створено мобілізаційну комісію, яка 
працювала щоденно з 10:00 до 16:00 по вул. Львівській, 24і. 
Інші підрозділи розташувалися в казармах на вул. Тере- 
щенківській та келіях Михайлівського монастиря.

До середини останньої декади березня 1918 р. курінь 
уже складався з трьох піхотних, скорострільної, кін
ної сотень, двох гарматних батарей. 26 березня наказом 
Міністерства військових справ 1-й курінь Січових Стріль
ців було перейменовано на 1-й полк Січових Стрільців. 
На початку квітня за рахунок професійно проведеної 
запасною сотнею мобілізації кількість особового складу

‘Зараз — вулиця Січових 
Стрільців.
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Офіцери та стрільці 
1-го полку Січових Стрільців 

(у загальній нумерації 
українського війська — 

4-го Січового полку) 
У всіх січовиків коміри шинелей 

оздоблені блакитними 
ромбоподібними петлицями, 

а у деяких — ще й літерами «СС». 
Три військовослужбовці посередині 

на правих рукавах мають відзнаки 
за посадами: командир куреня, 

командир сотні та бунчужний 
(зліва направо). Деякі носять 

на лівому рукаві бликитну пов'язку, 
запроваджену українською владою 

для київського гарнізону. 
Київ, 23 березня 1918 р.

Лист організаційного комітету 
Студентського куреня військовому 
міністру О. Жуковському
Лист стосується розформування 
куреня з резолюцією міністра 
підготувати наказ «...з подякою за 
велику, тяжку працю в важкі дні, які 
переживала Україна».
25 березня 1918 р.
(Центральний державний архів 
вищих органів влади та управління 
України, Київ)

полку становила близько 2000 стрільців, приблизно 
500 з яких походили з Наддніпрянщини. Наприкінці квіт
ня полк налічував уже майже 3000 стрільців. Командиром 
січовиків, як і раніше, був Є. Коновалець, а начальником 
штабу — А. Мельник. Міністерство військових справ 
за заслуги в обороні України присвоїло їм звання полков
ників, хоча підхорунжий легіону УСС В. Д зіковський, який 
у той час перебував у складі полку, у листі від 23 березня 
до командира коша УСС Н. Гірняка писав, що керівни
цтво «...курінем Січових Стрільців в Києві проводять: 
отаман Коновалець зі степенем і платою полковника , 
отаман М ельник зі степенем майора». Заступником
А. Мельника став М. Матчак, а Г. Гладкий — ад’ютантом.

Структурно 1-й полк Січових Стрільців було поділе
но на два бойові піші курені та один запасний по чоти
ри сотні з 160—170 стрільцями в кожному; гарматну 
батарею, що була укомплектована 250 стрільцями, які 
мали в розпорядженні 200 коней та 8 гармат; дві куле
метні сотні по 8 кулеметів у кожній; відділ кінної роз
відки з 50 стрільців і відповідні господарські й сані
тарні підрозділи, що забезпечували життєдіяльність 
полку. 1-й курінь очолив Р. Сушко, 2-й — І. Чмола, 3-й 
запасний — В. Кучабський, гарматну батарею — Р. Даш 
кевич, дві кулеметні сотні — Ф. Черник, розвідку — 
Ф. Борис, санітарну частину — К. Воєвідка й І. Рихло, 
господарську — І. Даньків.

В. Дзіковський у листі до Центральної управи УСС 
у Відні від 7 квітня називає загін Залізною бригадою
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Персональне авто «Паккард»
(Packard) команди 
полку Січових Стрільців
На задньому с и д і н н і : 

полковник Є. Коновалець (праворуч) 
та його ад'ютант сотник П. Пасіка 
(ліворуч). Перед ними — Ф. Черник. 
Березень 1918 р.
(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

Персональне авто «Паккард» 
команди полку Січових Стрільців
«Паккарди» були одними 
з найпоширеніших штабних авто 
в Російській імператорській армії. 
Київ, весна 1918 р.

Отаман УСС Мирон Тарнавський 
(1869-1938)

Генерал-чотар УГА 
та її головний командир (1919)

й зазначає, що той має забезпечувати особисту охорону 
М. Грушевського. Співвідношення галичан і наддніпрян- 
ців у полку становило приблизно 75 % до 25 %.

Склад і функції Стрілецької ради змін не зазнали. Звер
таємо увагу, що цього часу періодично скликали Раду 
старшин, яка й ухвалювала головні організаційні рішен
ня і перед якою фактично звітувала Стрілецька рада.

Помітну роль у формуванні полку відіграв колиш
ній командувач УСС, на той час майор австрійської 
армії М. Тарнавський, якого 27 березня було призначе
но комендантом табору полонених Австро-Угорщини 
в Києві. Зокрема, він скеровував полонених україн
ців австро-угорського підданства до полку Січових 
Стрільців.
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Січові Стрільці
Добре видно блакитні ромбоподібні 
петлиці з літерами «СС» 
на комірах шинелей.
Київ, весна 1918 р.

Сотня Січових Стрільців на 
вправах у розташуванні по 
вул. Львівській
Весна 1918 р.

Невелику частину із загального особового складу 
полку становили усуси, які 27 лютого у складі Легіону 
УСС разом із австрійською армією перейшли р. Збруч. 
Під час проходження ними реєстрації до уваги брали 
їхній статус — «дезертир», — який вони отримали піс
ля того, як покинули Легіон. Тому вони були змушені 
змінювати прізвища. Кілька усусів, маючи за плечима 
австрійський стрілецький вишкіл, почали виконувати 
функції інструкторів з військової підготовки й очолили 
структурні частини полку — чоти.

На пильну увагу заслуговують мобілізація, вишкіл 
і організація взаємин між стрільцями. Серед тих, кого 
зазвичай не приймали до полку, були колишні солдати 
і старшини російської армії, які не брали участі в захисті 
України за Першої українсько-більшовицької війни, вій
ськовополонені австро-угорської армії, які відмовилися 
служити у статусі рядового, та інші. Узяті до лав стрі
лецтва були зобов’язані надати письмову згоду служити 
не менш як півроку в полку. У процесі комплектування 
структурних частин виникла потреба у підстаршинах, 
тож було створено школу, де їх готували.

Окрім того, виникла необхідність й у створенні так 
званої Евіденційної канцелярії — установи, яка б фік
сувала інформацію про кожного стрільця до служби 
і в період її проходження в полку.

Під час вишколу основна увага, крім військової підго
товки, приділялася культурно-освітній роботі, що реа
лізовувалася через курси для неграмотних, читальні
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«Просвіти», відвідування столичних театрів тощо. Стар
шини й підстаршини мали мешкати в казармах і харчу
ватися разом зі стрільцями.

8 квітня полк було підпорядковано Губерніальній 
комендатурі Києва, начальником штабу якої з 20 берез
ня був В. Дідушок.

Після повернення до Києва помітною стала правова 
колізія стосовно статусу стрільців, адже згідно з Зако
ном про громадянство УНР від 24 березня 1918 р. їх 
було позбавлено змоги відразу отримати українське 
громадянство. Характерно, що це рішення спричинило 
вже другу дискусію, адже перша виникла ще в грудні 
1917 р. У той час приводом для неї став проект Зако
ну про громадянство. Усі зауваження тоді зняв гене
ральний секретар міжнародних справ О. Шульгін, який 
запропонував: «І. В арт икулі першому закона слова 

„мають ст алу осіліст ь" зам інит и словами „живуть“;
2. Додат и примітку: Згадані правила поширюються 
також на воєнно-полонених, залож ників і виселенців». 
Однак, як засвідчив час, ці зауваження не було взя
то до уваги. У ситуації, що виникла в березні 1918 р., 
командування полку і Тимчасова головна рада галиць
ких, буковинських та угорських українців після спіль
ного засідання 19 березня надіслали до Ради народних 
міністрів клопотання про усунення перепон у при
йнятті українського громадянства. 25 березня уряд 
задовольнив їх прохання і визнав стрільців частиною 
українського війська.

У другій половині квітня 1918 р. командування полку 
зіткнулося з неконтрольованою дестабілізаційною діяль
ністю німецьких військ та одночасно з активізацією опо
зиційних до Центральної Ради політичних і військових 
сил на чолі з П. Скоропадським. Згадані чинники невдов
зі призвели до державного перевороту. Його організа
цію і перебіг визначили продумані спільні дії німецького 
командування й П. Скоропадського. З 26 на 27 квітня 
було роззброєно «Синю дивізію»1, що була розташована 
у Києві.

Своєю чергою, командування єдиної на той час укра
їнської військової сили у Києві — 1-го полку Січових 
Стрільців — виявилося дезорієнтованим і паралізова
ним. Єдине, що зробив Є. Коновалець самостійно — від
дав нака?. про приведення полку в бойову готовність.

Кокарда українського війська 
часів Центральної Ради

Це — один з двох різновидів 
(другий — овальний), але саме такий 

було видано Січовим Стрільцям.
1917-1918 рр. 

(З приватної колекції 
Олександра Мельника)

1Одним із результ ат ів  
військової допомоги Німеччини 
т а Австро-Угорщини 
керівницт ву УНР стало 
формування військових частин 
з військовополонених-українців 
колишнього російського 
громадянства.
Німеччина формувала 
дві дивізії, які за кольором 
одностроїв у  національному 
ст илі отримали назви  
«синьожупанних» (або просто 
«синіх»), 1-ша Українська 
дивізія встигла прибути 
до Києва, 2-гу було роззброєно 
в ешелонах.
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Кость (Костянтин) Воєвідка
На фотографії добре видно 
особливості однострою війська УНР 
узимку 1917-1918 рр.: кокарда 
у вигляді «французького» гербового 
щита і блакитні петлиці з жовтими 
кантами. Накладні металеві літери 
«СС» — особливість однострою 
Січових Стрільців.
Блакитний колір виглядає дуже 
світлим порівняно з жовтим завдяки 
тогочасним хімічним реактивам, 
що саме так відображали кольори 
на чорно-білих фотографіях.

29 квітня відбулося останнє засідання Централь
ної Ради, на якому було ухвалено Конституцію УНР, 
однак змінити хід подій уже не вдалося, адже долю дер
жави вирішував Хліборобський конгрес, на якому геть
маном України проголосили П. Скоропадського.

У цій ситуації полк Січових Стрільців діяв без особ
ливої ініціативи: до будинку Центральної Ради зранку 
29 квітня з Луцьких казарм було переведено дві піші 
сотні, а з вул. Львівської — кулеметну сотню на чолі 
з сотником Ф. Черником. Біля Софійської площі в бра
мах Михайлівського монастиря було розставлено 
гармати батареї полку. Перед початком богослужін
ня на Софійській площі з’явився Ф. Черник з 12 куле
метами, але він не наважився розігнати присутніх 
і повернувся до будинку Центральної Ради. Приблизно 
в цей час стрільці поблизу Ц ентральної Ради вступили 
в перестрілку з військовими підрозділами П. С коро
падського, унаслідок якої було вбито стрільця Васи
ля Нероду й кількох поранено. З боку підрозділів 
П. Скоропадського загинуло двоє чи троє офіцерів. 
Водночас стрілецькі патрулі заареш тували приблизно 
40 гетьманців.

Загалом, оцінюючи дії полку Січових Стрільців, слід 
зауважити, що навіть за відсутності характерного геро
їзму у захисті національних інтересів командування 
та особовий склад зайняли тверду й безкомпромісну 
позицію, яка змусила гетьмана П. Скоропадського піти 
на переговори з Є. Коновальцем.

Близько 18:00 29 квітня 1918 р. до місця розташуван
ня команди полку прибув кур’єр і, гарантуючи недо
торканність, від імені П. Скоропадського запросив 
Є. Коновальця на зустріч з гетьманом. Скликана відразу 
Стрілецька рада погодилася на переговори. На зустріч 
Коновалець поїхав разом із Мельником.

Після розмови з гетьманом Є. Коновалець відра
зу провів переговори з німецьким командуванням, яке 
представляв полковник генерального штабу Гізе. Вислу
хавши Є. Коновальця, Гізе в ультимативній формі заявив 
про те, що стрільці мають без застережень визнати геть
мана, або ж їх буде роззброєно.

Проти ночі з 29 на 30 квітня Мельник віддав наказ 
зняти стрілецьку охорону з будинку Центральної Ради 
й перейти до Луцьких казарм, у передмістя.
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Поховання у Києві жертв 
гетьманського перевороту 
29 квітня 1918 р.
(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

Зранку ЗО квітня 1918 р. стрілецькі частини в Луцьких 
казармах і гарматну батарею в Михайлівському монастирі 
було блоковано німецькими військами. Проте це не зава
дило Коновальцю зібрати Раду старшин, участь у якій 
взяли М. Грушевський і М. Тарнавський. Поінформував
ши про зміст переговорів зі Скоропадським, Коновалець 
запропонував остаточно визначити позицію щодо висуну
тих умов. Під час жвавої дискусії більшість старшин про
понувала роззброїтись. Як наслідок, було ухвалено рішен
ня скласти зброю й саморозпуститися, але тільки в тому 
разі, якщо буде знято німецьку облогу з казарм. В іншому 
випадку процес роззброєння виглядатиме як примусовий 
крок. У разі невиконання цієї вимоги стрільці виріши
ли виступити проти німців. Після завершення засідання

29



Скоростріл у німецькому оточенні 
казарм Січових Стрільців 

на вул. Львівській
Київ, 1 травня 1918 р. 

(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

Січові Стрільці 
складають зброю на подвір'ї 

казарм на вул. Львівській
Київ, 1 травня 1918 р. 

(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

Коновалець поїхав до німецької команди, яку поінфор
мував про умови роззброєння й висунув вимогу надати 
гарантії недоторканності М. Грушевському і січовому стрі
лецтву, а також дозволити залишити старшинам при собі 
шаблю й револьвер. Не маючи бажання йти на загострен
ня ситуації, німецька сторона прийняла вимоги стрільців.

Близько 15:00 того самого дня з Луцьких казарм 
і Михайлівського монастиря було знято німецьку обло
гу. І тільки тоді на плацу вишикувалися всі сотні й відді
ли, яким було повідомлено про роззброєння й розф ор
мування полку. Роззброєння під командою полкового 
ад'ютанта М. Матчака демонстративно було проведено
1 травня 1918 р.



ВІД ПОРОЗУМІННЯ ДО КОНФРОНТАЦІЇ

у ЗАПОРІЗЬКОМУ КОРПУСІ

Л іквідація Центральної Ради як вищого представ
ницького органу в Україні 29—30 квітня 1918 р. і вста

новлення влади гетьмана П. Скоропадського поставили 
командування стрілецького формування перед вибором 
щодо подальшої діяльності. Ухвала про розформуван
ня стала швидше ситуативною, принаймні для Є. Коно- 
вальця та його оточення, але, як на той час, дала змогу, 
по-перше, остаточно підтвердити відданість Централь
ній Раді, й особливо її лідерам, а по-друге, не допустити 
початку збройних сутичок у межах Києва між стрілець
кими підрозділами й німецькими частинами, що пере
важали кількісно.

Посилаючись на слова Є. Коновальця, зазначимо, 
що в процесі пошуку власне морального й політичного 
компромісу для відновлення стрілецького формуван
ня як окремої військової одиниці не ставилося питан
ня зради чи реваншу, а навпаки. «...Ми все підкреслюва
ли, що нам залеж ить на продовжуванні державности 
й готові підт римат и Гетьмана, коли буде цю держав
ність боронити», — зауважував Коновалець.

Після демонстративного роззброєння 1 травня 1918 р. 
частина стрільців повернулася додому, частина приєд
налася до стрілецької сотні, яка перебувала, як військова 
залога, у районі Канева, а після роззброєння перейшла 
дещо західніше, до району Таращі—Богуслава, де допо
магала селянам у протидії каральним відділам.

Значну частину полку Стрілецька рада спромоглася 
зберегти в більш-менш організованому й дієвому стані:

Зураб Натіїв 
(1869-1919)

Український військовий діяч, 
генерал-хорунжий Армії УНР, 

осетин за національністю. 
Під час Першої світової війни 

дослужився від штабс-ротмістра 
до генерал-майора, 

мав бойові нагороди. 
На початку 1918 р. вступив 

добровольцем в українське військо, 
де очолив групу, створену генералом 

К. Прісовським, 
провів її з боями від Києва 

до східних кордонів з Росією, 
розгорнув у дивізію. 

У березні 1918 р. призначений 
командиром Запорізької дивізії, 

а згодом — Запорізького корпусу.
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2-гу сотню було переведено в розпорядження комендан
та Верхньодніпровського повіту на Катеринославщині, 
а місцем призначення для 12-ї стала охорона Київського 
авіапарку1.

Найбільше стрільців після певних перемов у сере
дині травня 1918 р. вступало до Запорізького корпусу 
під командуванням отамана 3. Натієва. Основні органі
заційні питання щодо прийому стрільців командування 
корпусу доручило галичанам — політичному референ
ту корпусу сотнику Ю. Чайківському й ад’ютанту Наті
єва сотнику Зарембі, а Стрілецька рада — Р. Сушкові, 
І. Андрухові, М. Загаєвичеві та М. Курахові. У результаті 
переважна більшість стрільців вступила до 2-го полку 
Запорізького корпусу під командуванням П. Болбочана. 
Уже в полку більшість стрільців від середини травня 
до кінця серпня 1918 р. перебували в 3-му курені, у яко
му двома піхотними сотнями командували стрільці 
І. Андрух, М. Загаєвич, а кулеметною — М. Турок. У цей 
час у 2-му полку було сформовано бомбометну2 сотню, 
командиром якої призначили січового стрільця сотни
ка А. Савойка з огляду на те, що до її складу увійшло 
майже ЗО колишніх військовополонених галичан. Окре
мо від цього куреня у складі полку сформували сотню
І. Рогульського, яка охороняла постачальні підрозділи. 
Отже, з колишніх стрільців у 2-му Запорізькому полку 
було сформовано три піхотні сотні й одну кулеметну.

Як 4-та батарея увійшла до легкого гарматного полку 
Запорізького корпусу під орудою полковника Парфеніва

Німці збирають зброю 
Січових Стрільців у казармах 
на вул. Львівській
Київ, 2 травня 1918 р. 
(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

На попередній сторінці: 
доктор І. Рихло розмовляє 
з німецьким офіцером 
із оточення казарм 
Січових Стрільців 
на вул. Львівській 
Київ, 4 травня 1918 р. 
(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

‘На жаль, не зрозуміло, 
якого саме, оскільки 
за насів Першої світової війни 
у  Києві було розташовано  
два авіапарки:
3-й  — на Печерську неподалік 
Києво-Печерської лаври  
і 5-й  — за Заводом Гретнера 
та Кривенка (зараз — завод 
«Більшовик») на Шулявці.

2Бомбомет  — окопний міномет 
великого калібру.
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Січові Стрільці збирають майно 
у казармах на вул. Львівській

Київ, 2 травня 1918 р. 
(Центральний державний 

кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

гарматна батарея Р. Дашкевича. Згідно з домовленос
тями, батарею очолив підполковник Омелянів, який 
відповідав за господарську частину, а Дашкевич, як 
вищий за посадою старшина, відповідав за вишкіл. 
Пізніше Дашкевич очолив цю батарею. Крім того, части
ну січового стрілецтва було включено до складу Кінного 
полку імені К. Гордієнка.

Загальна кількість стрільців, яка вступила до Запо
різького корпусу, за даними Р. Сушка становила більш 
як 700, а Р. Дашкевича — понад 1000 осіб.

2-й Запорізький полк ще з квітня 1918 р. розташову
вався в околицях міста Олександрівськ1, де у складі групи 
австро-угорських військ ерцгерцога Вільгельма Габсбур
га перебувало близько 700 стрільців 1-го полку УСС.

У середині червня 1918 р. 2-й Запорізький полк 
і 1-й полк УСС отримали накази покинути О лексан
дрівськ — УСС перейшли до Катеринослава2, а полк 
П. Болбочана приєднався до Запорізького корпусу, який 
з середини червня 1918 р. перебував у резерві в районі 
міста Слов’янськ. У середині липня Запорізький корпус 
було переправлено до Куп'янського повіту Харківської 
губернії для здійснення разом з німецькими війська
ми охорони українсько-російського кордону по лінії 
Куп’янськ—Сватово—Старобільськ. Щоправда, лише 
в першій декаді серпня полк разом із Січовими Стріль
цями було виведено на позиції на північ від зазначеної 
лінії оборони до Білокуракіна й Білолуцька. Батарею 

23араз — Дніпропетровськ. Р. Дашкевича спочатку було розташовано в містечку



Райгород біля Слов’янська, а потім переведено до Біло- 
куракіна.

Наприкінці серпня 2-й Запорізький полк разом із куре
нем Січових Стрільців під командуванням Р Сушка було 
направлено до прикордонного району Новозибкова- 
Новгорода-Сіверського Чернігівської губернії. Прибув
ши на початку вересня на місце служби, курінь розташу
вався в містечку Семенівка і перебував тут приблизно 
до 10 жовтня 1918 р.

Відновленню стрілецького формування передува
ли консультації й переговори за участю Є. Коновальця. 
Структурою, яка дозволила легально діяти членам Стрі
лецької ради, стала Головна рада галицьких, буковин
ських та угорських українців, яка провадила роботу під 
керівництвом її засновника І. Лизанівського.

Першим кроком на шляху до порозуміння січовиків 
і гетьмана вже в середині першої декади травня 1918 р. 
стали переговори Є. Коновальця з Д. Донцовим, які 
були знайомі ще з другого Всеукраїнського з’їзду сту
дентів, що працював у Львові 2—4 липня 1913 р. Донцов, 
який тоді належав до проукраїнського оточення П. Ско
ропадського і якого 24 травня було призначено дирек
тором бюро преси при М іністерстві внутрішніх справ, 
зокрема намагався схилити стрілецьких старшин на бік 
гетьмана.

Крім того, в цей час було здійснено спробу втягнути 
Січових Стрільців до авантюри, пов'язаної зі спробами 
замінити гетьмана П. Скоропадського на ерцгерцога

Гетьман П. Скоропадський 
приймає парад 

«сірожупанної» дивізії
Німці не хотіли, щоб Україна 

мала власне потужне військо.
Під час гетьманського 

перевороту були роззброєні 
полк Січових Стрільців та дві 

«синьожупанні» дивізії 
(див. примітку на стор. 27). 
Інші частини були зведені 

до Окремої Запорізької дивізії. 
У липні розпочалося створення 

Сердюцької дивізії як гетьманської 
гвардії. У серпні було закінчено 

формування 1-ї Стрілецько-козацької 
дивізії (або «сірожупанної», 
як її називали за кольором 

одностроїв) з військовополонених, 
які опинилися в австро-угорських 
таборах. Того самого місяця було 

віддано накази про формування трьох 
невеликих частин: Чорноморського 

коша, Окремого загону Запорозьких 
низових козаків та Окремого загону 

Січових Стрільців. Усі ці частини 
(сердюки — пасивно) підтримали 

протигетьманське повстання 
Директорії. 

Київ, 1 вересня 1918 р.
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П авло С коропадський
(3(15)М 1873-26 .ІУ .1945)
Український громадський, політ ичний і військовий діяч, 

гетьман Української Держави, один з лідерів т а ідеологів 
гетьманського руху, нащ адок В асиля Скоропадського, бра
та гет ьмана Івана Скоропадського.

Закінчив Пажеський корпус, був призначений на службу 
до Кавалергардського полку. Учасник Російсько-японської 
війни 1904-1905рр„ нагороджений Георгіївською зброєю т а  
багатьма орденами. У грудні 1905 р. імперат ор М икола  II 
призначив Скоропадського своїм ф лігель-ад’ю т ант ом  
з наданням зва ння  полковника. У 1910 р. полковника Ско
ропадського призначаю т ь командиром 20-го драгунського  
Фінляндського полку, у  1911 р. —  командиром лейб-гвардії 
Кінного полку, у  1912р.  —  підвищ ений у  званн і до генерал- 
майора. Під час П ерш ої світ ової в ійни  командував 1-ю 
бригадою 1-ї Гвардійської кавалерійської дивізії, Збірною  
кавдивізією, 5-ю кавдивізією. У квіт н і 1916р. був п ідви
щений до генерал-лейт енант а й очолив 1-ш у Гвардійську 
кавдивізію, а в січні 1917р. прийняв ком андування над 34-м  
армійським корпусом, я к и й  під час «націоналізації»  р о сій 
ського війська був укра їн ізований  т а перейм енований на 
1-й Український. 1 6 -1 7  ж овтня 1917р. П. Скоропадського  
на з ’їзді Вільного козацт ва обрали його от аманом. Брав  
участ ь в організації оборони України від відст упу з ф рон
т у збільиловичених військ. На прот ивагу соціаліст ичній  
політ иці Ц ент рально ї Ради ф акт ично очолив «правий»  
рух, який  підт римало німецьке ком андування й допомогло  
в організації перевороту.

29 квіт ня 1918 р. у  Києві В сеукраїнський з7зд хл ібо 
робів проголосив Гетьманом України П. Скоропадського. 
У внут ріш ній політ иці гет ьм ан спирався на ем ігрант ів, 
які вт ікали  з б ільш овицької Росії, у  зовніш ній  п о л іт и 
ці —  на німців. Тому, коли в А вст ро-У горщ ині т а Н ім еч
чині відбулися революції, що призвели  до падіння монархій, 
він позбавився підт римки окупац ійних військ і розпочав  
ш укат и її у  російських монархіст ів. Це спричинилося до 
протигетьманського повст ання, внаслідок якого П. Ско
ропадського 14 грудня 1918 р. було позбавлено влади.

Скоропадський із родиною  перебрався до Берліна, пот ім  
до Швейцарії, зреш т ою  оселився у  Німеччині. Вже у  1920р. 
завдяки наполяганням  ем ігрант ів-гет ьманців, я к і на чолі 
з В .А ипинським  та С. Ш еметом зорган ізувалися в «Укра
їнський союз хліборобів-держ авників», П. Скоропадський  
повернувся до акт ивного політ ичного ж ит т я й очолив 
новий гет ьманський рух. П рот е на почат ку 1930-х років  
між Скоропадським т а А ипинським  ви никли  певні р о з
біжності /  «Союз» розколовся. П рибічники гет ьм ана  
об’єдналися у «Союз гстьманців-держ авників».
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В. Габсбурга. Вона готувалася в середовищі одеських 
есдеків й есерів, з якими під час перебування УСС в Одесі 
познайомилися Н. Гірняк та О. Назарук. Діючи без жод
ного погодження з командою УСС, одесити виступили 
посередниками у переговорах з Є. Коновальцем, до яких 
за згодою останнього долучилися А. Мельник і В. Діду- 
шок. Після цього, як свідчить Н. Гірняк, «...СС заявили  
проти концепції одеситів і справа впала».

Така ситуація почала надавати стрілецькій справі 
політичного забарвлення, що не давало змоги Є. Коно- 
вальцю та його оточенню чітко визначити позицію, межу 
довіри у консультаціях і переговорах з представниками 
нової влади і гарантувати відданість. У зв’язку з цим 
22 травня 1918 р. у Києві відбулося засідання Головної 
ради галицьких, буковинських та угорських українців, 
де було чітко визначено, що на той час відновлення пол
ку є неможливим.

Особливо заслуговує на увагу те, що під час засідання
І. Лизанівський заявив про складання з себе повнова
жень голови ради, після чого тимчасовим головою було 
призначено Є. Коновальця, а 27 травня на черговому 
засіданні його обрали постійним головою. Тож Коно- 
валець, якому 14 червня виповнилося лише 27 років, 
на кінець травня 1918 р. став одноосібним лідером орга
нізованої західноукраїнської спільноти Києва.

11 липня 1918 р. Є. Коновалець звернувся до Д. Дон
цова з проханням про те, щоб той посприяв в організації 
зустрічі з гетьманом у справі відновлення формування

Бійці Запорізької дивізії 
та старшини 2-го полку
Літо 1918 р.

Ерцгерцог Вільгельм Франц 
фон Габсбург Лотаринзький 

(Василь Вишиваний) 
(10.II.1895-18.VIII.1948)

Австрійський військовий діяч, 
український політик, дипломат, 

поет, відомий любов'ю до України 
на відміну від свого батька, 

ерцгерцога Карла Стефана — 
прихильника польської справи. 

Вільгельм ще в дитинстві опинився 
під впливом австрійських соціал- 

демократів і був противником 
монархії. Але його походження 

намагалися використати українські 
монархісти, не зважаючи на його 

особисті переконання.
Після Другої світової війни Вільгельм 

був заарештований у Відні НКВС 
й 1948 р. помер в ув'язненні.
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П. Скоропадський 
з особистими ад'ютантами 

біля штабу німецьких військ
Київ, літо 1918 р.

Кокарда українського війська
Цей зразок було запроваджено 
за гетьмана П. Скоропадського, 
а навесні 1919 р. його підтвердили 
до використання в Армії УНР.

Січових Стрільців, попередньо подавши відповідне звер
нення прем’єр-міністру Ф. Лизогубу. 25 липня відбулася 
ще одна зустріч з Д. Донцовим, на якій, крім Є. Коно- 
вальця, були присутні Р. Сушко та Ю. Чайківський. О чі
кувана зустріч із гетьманом відбулася 29 липня — Ско
ропадський дав згоду відновити стрілецьку формацію. 
Однак видання відповідного наказу затягнулося аж 
до 23 серпня, коли гетьман видав наказ про формування 
стрілецького військового формування під назвою О кре
мий загін Січових Стрільців, хоча Р. Дашкевич і зазначає, 
що наказ було видано 18 серпня 1918 р.

ОКРЕМИЙ ЗАГІН СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ
Відповідно до наказу гетьмана, Окремий загін Січо

вих Стрільців мав складатися з одного пішого куреня 
з чотирма сотнями по 160 стрільців у кожній, однієї куле
метної сотні, кінної розвідки кількістю 80 шабель і однієї 
гарматної батареї. Разом у загоні мало бути не більш як 
1000 стрільців і 30 старшин. Його командиром призна
чили Є. Коновальця.

31 серпня П. Скоропадський офіційно прийняв стрі
лецьку делегацію у складі Є. Коновальця, А. Мельника,
В. Кучабського й М. Матчака, які фактично присягнули 
на вірність Українській Державі.

Як місце розташування Окремому загону Січових 
Стрільців запропонували на вибір Яготин або Білу Церк
ву. Після консультацій було обрано останню.
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Все ж таки в Києві на початку вересня вдалося від
крити штаб, який став мобілізаційним центром, де про
водили реєстрацію та відправлення колишніх стріль
ців до Білої Церкви. Штаб розташувався в приміщенні 
редакції газети «Наша думка» і перебував тут до завер
шення ремонтних робіт за місцем майбутньої служби.

Після оголошення наказу до 2-го Запорізького пол
ку відбув Р. Сушко, щоб розпочати організацію пере
ходу куреня Січових Стрільців до Білої Церкви. Тільки
5 жовтня, отримавши наказ штабу Запорізької дивізії 
(в серпні Запорізький корпус було реорганізовано в диві
зію), курінь Січових Стрільців зняли з прикордонної лінії, 
а 10 жовтня на чолі з Р. Сушком він вирушив ешелоном 
через Київ до Білої Церкви й 15 жовтня прибув. Артиле
рія Р. Дашкевича приблизно з середини вересня за згодою 
штабу Запорізької дивізії почала переправляти стрільців 
до Білої Церкви за такою схемою: по 10 стрільців щодня 
впродовж декількох днів, а потім — по двадцять.

Як наслідок, формування загону розпочалося тіль
ки в останній декаді вересня. В основу було покладено 
попередні ідейні й організаційні засади. Передбача
лося встановити такий рівень військової дисципліни, 
за якого серед вояків залишилися б найбільш досвідчені, 
морально відповідальні, політично стійкі й національно 
свідомі стрільці. Загалом на вишкіл щоденно відводи
лося 4 години до обіду та 2 години після обіду, а також 
ще 2 години на теоретичні заняття з військової тактики 
і просвітні лекції.

Після проведення відповідних організаційних і мобілі
заційних заходів цілком укомплектований Окремий загін 
Січових Стрільців на першу декаду листопада приблизно 
відповідав визначеній структурі. Очолював його полков
ник Є. Коновалець. Полковник А. Мельник обійняв поса
ду начальника штабу, а сотник М. Матчак — ад’ютанта. 
Курінь сотника Р. Сушка складався з 4 сотень (1-шу очо
лював сотник І. Рогульський, 2-гу — сотник О. Думін,
3-тю — сотник М. Загаєвич, 4-ту — сотник В. Кучаб- 
ський) і налічував 20 старшин і 474 стрільці. Кулемет
на сотня сотника Ф. Черника складалася з 12 кулеметів. 
Легка гарматна батарея сотника Р. Дашкевича — з 4 гар
мат. Кінна розвідка хорунжого Ф. Бориса налічувала 
одного старшину й 30 стрільців. Школа підстаршин 
сотника В. Чорнія — одного старшину і 27 стрільців.

Сотник 3-го Січового куреня 
2-го Запорізького полку

Привертають увагу 
гетьманські «похідні» погони 

з облямівкою «кольору зброї», 
світлим «просвітом» обер-офіцера 

та накладною металевою цифрою — 
номером полку. 

Літо 1918 р.
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Офіцери Корпусу Січових Стрільців
Зліва направо: 

ад'ютант комісара з пересування 
військ Корпусу Січових Стрільців 

хорунжий Володимир Дзундза, 
хорунжий Руденко та сотник Юріїв.

Двоє з трьох офіцерів продовжують 
носити гетьманські похідні погони, 

незважаючи на їх скасування 
Директорією. У Руденка на них 

містяться накладні металеві 
літери «СС». На його погонах 

зірочок не видно, що відповідає 
молодшому обер-офіцерському 
званню хорунжого. А ось Юріїв 

має на погонах одну зірочку, 
що відповідає званню значкового. 

Можливо, до сотника його було 
підвищено згодом. 

Дзундза та Юріїв носять сталеві 
шоломи «Адріан М.16» французького 

зразка. В останнього на ньому 
прикріплена кругла українська 

гетьманська кокарда. 
Такі шоломи січовики здобули 

з початком протигетьманського 
повстання в м. Біла Церква, 

а згодом їх постачали 
зі складів армійських корпусів, 

що перейшли на бік повсталих. 
(З приватної колекції Андрія Сови) 

Зима 1919 р.

До булавної сотні сотника Д. Герчанівського входи
ли обоз і працівники всіх стрілецьких майстерень. Кіш 
сотника А. Домарадського, призначений для підготовки 
новобранців, був укомплектований трьома старшинами 
і 23 стрільцями. Також до складу загону входили відділи 
зв’язку бунчужного В. Дутківського, постачання сотника
І. Даньківа, шпиталь лікаря Шамраєва, а потім — Кекала. 
Загалом бойовий склад становив 46 старшин і 816 стріль
ців, а особовий склад, задіяний у всіх структурних части
нах, налічував 59 старшин і 1187 стрільців.

Слід зауважити, що з чотирьох сотень перші три скла
далися зі стрільців, які вже служили в лавах формації Січо
вих Стрільців, а четверту було сформовано з новобранців. 
Стан боєздатності не викликав особливих зауважень.
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На початку формування загону не обійшлося без 
спроб призупинити цей процес — наприклад, 6 верес
ня у штабі стрілецького загону в Києві було заарешто
вано більш як ЗО стрільців разом з Є. Коновальцем, 
якому того ж таки дня вдалося звільнитися. 10 вересня 
у щоденній львівській газеті «Діло» з приводу цього аре
шту було зазначено: «Ареш т ування перевела німецька 
варта. Говорять, що в сім арешті є руки українського 
правительства, а саме т ої насти, яка веде русофіль
ську політику і не хоне допустити, щоби при гетьмані 
зорганізувались УСС». Д. Донцов у розмові з Є. Коно
вальцем назвав арешт провокацією.

ПРОТИГЕТЬМАНСЬКЕ ПОВСТАННЯ
На відміну від організаційного, політичний бік діяль

ності Є. Коновальця і Стрілецької ради був позбавлений 
відкритості. Тому складно говорити про хоч якісь вза
ємини Стрілецької ради з опозиційними громадсько- 
політичними силами впродовж травня-липня 1918 р. 
Фрагментарно можна лише простежити зв’язки з Укра
їнським національним союзом від серпня до жовтня. Так, 
відновлення стрілецького формування узгоджувалося 
з УНС, а з вересня командування загону Січових Стріль
ців почали інформувати про наміри організувати анти- 
гетьманське повстання.

Дії Є. Коновальця свідчать про те, що він не відкинув 
пропозиції В. Винниченка й М. Шаповала і в процесі 
формування загону поступово почав налагоджувати 
контакти з протигетьманськими силами. Упродовж 
жовтня значковий Кушнірук встановив зв’язки з отама
нами кількох повстанських загонів на Київщині, а в пер
шій половині листопада сотник О. Думін — з повстанця
ми Катеринославщини.

Увечері 29 жовтня командування загону в Білій Церк
ві отримало телефонограму від УНС про заплановану 
на ЗО жовтня нараду в Києві. Оскільки Є. Коноваль
ця не було, до Києва поїхали А. М ельник і Ф. Черник. 
Участь у нараді також взяли М. Шаповал, В. Винничен- 
ко, генерал О. Осецький, начальник оперативного від
ділу Генерального штабу полковник В. Тютюнник. Учас
ники дійшли висновку, що кістяк збройних сил, на які 
вони могли б розраховувати, становить приблизно
12 000 багнетів. Делегати від загону Січових Стрільців,

Сталевий шолом 
французького зразка 

«Адріан М.16» 
Російської імператорської армії

Ще в 1917 р. 
після Лютневої революції 

було наказано прибрати 
з шоломів «царську символіку». 

Січові Стрільці в отвори, 
що залишилися після демонтажу 

російського орла, вставляли круглі 
гетьманські кокарди 

та червоні стрічки, що називали 
«знаком червоної калини» 
з відомої усусівської пісні. 

Але червоні банти — це ознака 
«Республіканського війська», 

запроваджена під час 
протигетьманського повстання.
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Січові Стрільці слухають думу 
про гетьмана П. Сагайдачного 

біля казарми по вул. Львівській
На фото добре видно деталі 

одностроїв: січовики носять однострій 
російського зразка; кокарди квадратні 

Центральної Ради; 
два старшини ліворуч від бандуриста 

(ближчий до нього — М. Турок) 
мають на рукавах відзнаки 

за посадою (хорунжого); 
старшина праворуч від бандуриста 

має на комірі кітеля блакитні петлиці.
За гетьмана в українському війську 
буде запроваджено круглі кокарди 

та погони. Серед слухачів можна 
побачити й усусів у характерних 

одностроях на австрійський 
взірець (другий ліворуч лежить 

і перший праворуч стоїть).
Весна 1918 р.

(Центральний державний
кінофотофоноархів України давши попередню згоду на участь у повстанні, повідо- 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ) МИАИ присутнім про «...наявність 1500людей, в т. ч.

900 вивчених, а також запаси зброї ще для 5000 вояків». 
Після цього остаточно було вирішено перейти до завер
шального етапу підготовки повстання.

А. Мельник і Ф. Черник повернулися того самого дня 
до Білої Церкви й скликали Стрілецьку раду за участі 
Р. Сушка, М. Матчака, І. Чмоли і В. Кучабського. М ель
ник повідомив, що УНС вирішив розпочати проти 
гетьмана П. Скоропадського повстання, центром яко
го повинна стати Біла Церква, а основною рушійною 
силою — Окремий загін Січових Стрільців. Заперечень 
і сумнівів в успіху у присутніх не було. У перші дні лис
топада Ф. Черник долучився до роботи з організації 
Оперативного штабу.

6 листопада особливого значення набула дискусія 
з галицькою делегацією від Української національної 
ради, яка того ж таки дня близько 17:00 прибула зі Л ьво
ва до Києва у складі О. Назарука і В. Шухевича. За сло
вами Назарука, їм було доручено просити в гетьмана 
військову допомогу для того, щоб утримати Львів. П ри
бувши до Києва, делегати відразу направилися на при
йом до гетьмана. На цей час у П. Скоропадського була 
запланована зустріч з галицьким представництвом Киє
ва, за делегатів якого видали себе Назарук і Шухевич. 
У приймальні вони застали Є. Коновальця і разом пішли 
на прийом до гетьмана. Вислухавши Назарука, Скоропад
ський відповів, що хоч він і не у війні з Польщею, проте
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військову допомогу надасть, але обережно. До розмови 
гетьман запросив міністра військових справ А. Рогозу, 
міністра праці М. Славинського і заступника міністра 
закордонних справ та керівника гетьманської канцелярії
О. Палтова. У результаті було вирішено направити Окре
мий загін Січових Стрільців до Львова. Однак ішлося не 
про офіційну передислокацію, а лише про переміщення 
до українсько-австрійського кордону, де січовики мали б 
«дезертирувати» і самостійно направитися до Львова.

Коновалець, Назарук і Шухевич після зустрічі з геть
маном вирушили до Українського клубу, де перебували 
лідери УНС. Тут відбулася зустріч з В. Винниченком, 
на якій галицькі делегати поінформували про події 
у Львові та розмову з гетьманом. Винниченко відреа- 
гував негативно, й Коновалець запропонував Назаруку 
поїхати до Білої Церкви разом й отримати остаточне 
рішення від Стрілецької ради.

6 листопада ввечері в Білій Церкві було скликано 
Стрілецьку раду у складі Є. Коновальця, А. Мельника, 
Ф. Черника, Р. Сушка, М. Матчака, І. Чмоли, В. Кучаб- 
ського, а також запрошено старшин М. Загаєвича, 
М. Бісика, О. Думіна і Ю. Чайківського. У цілому рада 
майже одноголосно не підтримала переведення заго
ну до Львова. У своїх спогадах Назарук пише: «Наказ 
від гетьмана прийшов, але прийшов і другий, яким від
кликано перший». 16 листопада Назарук, після того як
14 листопада написав «повстанчу відозву» та провів 
переговори з німецькою залогою Білої Церкви, у розмові 
з Коновальцем повідомив, що їде до Львова, на що остан
ній заявив: «Переповість там все Шухевич, а ви мусите 
остати. Директ орія немає одного — товмача. А пере
говори треба буде вести нераз». Назарук таки залишив
ся в Білій Церкві й увійшов до Стрілецької ради.

Одночасно з цим, упродовж першої декади листопа
да після низки таємних засідань за участі В. Винниченка, 
М. Шаповала, А. Макаренка, О. Осецького, П. Болбоча- 
на, Є. Коновальця, процес підготовки повстання вийшов 
на завершальний етап — залишалося остаточно сформу
лювати причини виступу й визначити його дату. Попри 
загрозу арештів, 13 листопада о 20:00 в приміщенні 
М іністерства шляхів, за словами Винниченка, «відбуло
ся те історичне засідання, яке закінчило добу Гетьман
щини в Україні». На ньому були присутні М. Шаповал,

Федь Черник 
(1884—1918)

Сотник УСС і Січових Стрільців. 
У Легіоні УСС з 1914 р. 

З червня 1916 р. — 
командир сотні скорострілів. 

Полонений під Потуторами в серпні 
1916 р. і переправлений у концтабір 
Дубівка під Царицином. Після втечі 

з полону прибув до Києва, 
де в листопаді 1917 р. став одним 

з організаторів куреня 
Січових Стрільців, 

членом Стрілецької ради. 
Командував сотнею кулеметників.

Відзначився під час ліквідації 
більшовицького заколоту у Києві 

в січні 1918 р. та оборони міста 
від більшовицьких військ. 

Загинув під Мотовилівкою.
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Урочисте шикування 
Січових Стрільців 

під час приїзду 
Головного Отамана Армії УНР

С. Петлюри 
Січовики носять сталеві шоломи, 

які здобули в м. Біла Церква 
на початку 

протигетьманського повстання. 
Залізничний вокзал м. Фастів, 

1918р.
(Центральний державний 

кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

Звернення Голови Директори 
та Головного Отамана 
військ УНР
(Центральний державний архів 
вищих органів влади та управління 
України, Київ)

В. Винниченко, О. Янко, П. Андрієвський, А. Макаренко, 
П. Дідушок, М. Кушнір, генерал О. Осецький, полковни
ки Є. Коновалець та А. Мельник, сотник Ю. Чайківський. 
Винниченко повідомив про підготовлене проти гетьма
на повстання. Без обговорення й дебатів щодо цього 
питання він запропонував представникам політичних 
партій ухвалити рішення про його початок, обрати спе
ціальний орган, Директорію, і надати їй повноваження 
керувати виступом. Але УНС його не підтримав. Тому 
було вирішено розпочати повстання без згоди членів 
союзу, хоча у виборах членів Директорії взяли участь 
представники від усіх партій та організацій.

14 листопада 1918 р. гетьман П. Скоропадський видав 
«Грамоту Гетьмана всієї України до всіх українських 
громадян і козаків України», у якій проголошувався 
курс на федеративний союз з небільшовицькою Росією, 
а наступного дня її розклеїли на вулицях Києва.

Того-таки 15 листопада по Києву було розклеєно відо
зву Директорії, у якій засуджувалися останні рішення 
глави держави й містився заклик «До зброї, громадяни, 
й до порядку!». Її автором був Винниченко. У Білій Церк
ві С. Петлюра видав Універсал з підписом «Головний 
Отаман військ України», у якому різко розкритикував 
гетьманське правління, а також закликав до повстання. 
Документ склав Назарук.

Своєю чергою, Євген Коновалець — як він пише — 
«...пам’ятного 15 листопада 1918р., після проголо
шення маніфесту й складення московського кабінету,
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я  пішов ще раз на власну руку до Гетьмана й поставив 
йому наступні побажання: 1) відкликання маніфесту; 
2) скликання національного конгресу, що його планував 
Український Національний Союз...; 3) розформування 
російських добровольчих дружин; 4) перенесення Січо
вих  Стрільців з Б ілої Церкви до Києва. Зі свого боку обі
цяв я  Гетьманові, що ще в останньому моменті пороб
лю ст арання в Українському Національному Союзі, щоб 
проектований ним національний конгрес не висту
пав проти особи Гетьмана. Гетьман відмовив, розвів 
рукам и й сказав, що не в силі вдіяти... Тоді я  заявив, 
що складаю з себе перед Гетьманом відповідальність 
за дальш ий хід подій, бо вважаю становище, яке скла
лося, суперечним основним ідеям Січового Стрілецтва». 
Після цього Коновалець мав зустріч з Д. Донцовим 
і лідером хліборобів-демократів С. Шеметом, які також 
категорично засудили дії гетьмана. Увечері Коновалець
з Винниченком виїхали до Білої Церкви.

Тільки тепер Є. Коновалець погодився остаточно 
підтримати Директорію. Згодом П. Скоропадський 
писав: «Я до цього часу вважаю, що єдиною причиною 
такого прийому серед повстанців на перших порах була, 
як  грім серед ясного неба, моя грамота про федерацію, 
коли б її не було, я  переконаний, що січовики із-за соці
альних пит ань не піш ли б проти мене, та й чимало 
українських парт ій не зруш илось б з місця» — таким 
чином він зрештою визнав хибність свого рішення.

На 15 листопада в Білій Церкві зібрався весь склад 
Директорії, за винятком А. Макаренка, та Оператив
ний штаб на чолі з О. Осецьким, до якого також уві
йшли В. Тютюнник як начальник оперативного управ
ління, В. Кедровський — адміністративного управління 
та Є. Коновалець — командувач фронту, голова УНС
В. Винниченко, А. Макаренко, командир Запорізького 
полку полковник П. Болбочан, начальник охорони шля
хів Козятинського району В. Оскілко, кілька офіцерів 
Чорноморського коша1.

Увесь день минув у підготовці до захоплення Білої 
Церкви. Особливо інтенсивно проводилися пере
говори з німецькою залогою міста, з якою вдалося 
узгодити нейтралітет. Зранку 16 листопада всьому 
вишикуваному на плацу особовому складу Окремо
го загону Січових Стрільців було зачитано останні

Стрільці
пробоєвої (штурмової) сотні 

П. Сапіжак та І. Купчак
Надвірна, 1919 р.

1 Чорноморський кіш. формувався 
з добровольців-кубанців 
для здійснення можливої 
військової експедиції 
на Кубань, оскільки гетьман 
77. Скоропадський розглядав 
майбутню Україну в її етнічних 
межах, до яких входили 
й нащадки запорізьких козаків, 
переселені Катериною II.
Кіш розташовувався 
в Бердичеві й на момент  
початку повстання налічував 
85 старшин, 137 підстаршин, 
1380 козаків, підрозділ мав 
115 коней.
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Схема бою 
під Мотовилівкою 

18 листопада 1918 р.

рішення гетьмана П. Скоропадського, після чого ого
лошено, що формація переходить у розпорядж ення 
Директорії. В обід 1-ша сотня І. Рогульського вийшла 
на вулиці Білої Церкви і без особливих труднощів 
до вечора встановила повний контроль у місті, про
голосивши відновлення Української Н ародної Рес
публіки. Виконуючи наказ О перативного штабу, 2-га 
сотня О. Думіна під загальним командуванням курін
ного Р. Сушка, маючи в розпорядж енні кілька куле
метів і одну гармату, під вечір 16 листопада вируш и
ла ешелоном до Фастова. Не вступаючи у збройне 
протистояння, ще 16 листопада ця група захопила 
станцію Фастів. Закріпивш ись на станції, стрільці ста
ли очікувати на результати чергових переговорів, що їх 
у Білій Церкві розпочали Д иректорія й Київська рада 
німецьких солдатів. Директорію  представляли Винни- 
ченко, Петлюра й Назарук. П риблизно о 3—4-й годині 
ночі 17 листопада перемовини заверш илися п ідписан
ням угоди. За час її дотримання німецькою стороною  
Окремий загін Січових Стрільців оперативно здобув 
основні перемоги на стратегічному напрям ку Біла 
Церква—Фастів—Київ.

Одночасно в Києві розпочалася мобілізація військо
вих для придушення повстання. Зранку 18 листопада 
російські офіцерські частини (600—800 осіб), Сердюць- 
ка дивізія (приблизно 1000 багнетів), дві сотні кінноти, 
один бронепоїзд прибули на станцію Васильків, щоби 
розпочати наступ на Фастів.
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Роман Сушко 
(1894-1944)
Військовий і політичний діяч, 
полковник Січових Стрільців. 
Поручник 2-ї сотні УСС, 
з 1916 р. у російському полоні, 
співорганізатор і пізніше полковник 
Січових Стрільців, 
командир 11 -ї дивізії СС.
У 1920 р. — командир 16-ї бригади 
Січової дивізії.
У 1921 р. — командир II бригади
в повстанчій групі
Другого зимового походу
під командуванням Ю. Тютюнника.
Співтворець УВО і його крайовий
комендант.



У Фастові оперативні дії супротивника на відріз
ку Київ—Васильків командування стрілецького загону 
сприйняло без особливої настороги. У ніч з 17 на 18 лис
топада на станцію Мотовилівка прибули стрілецькі сили 
у складі 3-ї сотні М. Загаєвича (приблизно 120 стрільців),
3-ї чоти Р. Харамбури з 2-ї сотні О. Думіна та у супроводі 
однієї гармати й чотирьох кулеметів. О 8:00 18 листопа
да частини вирушили з Мотовилівки, а вже близько 9:00 
розпочався бій. Стрільцям до прибуття підмоги вдалося 
втримати позиції, хоча в бою загинуло 19 вояків і 20 було 
поранено. Серед загиблих були М. Загаєвич і Ф. Черник.

Інші стрілецькі частини, які повинні були підтрима
ти наступ, на станцію М отовилівка прибули з Фасто
ва близько 10:00. Це був ешелон Р. Сушка у складі 2-ї 
сотні О. Думіна разом із однією гарматою О. Пилькеви- 
ча й чотирма кулеметами. Через деякий час під'їхав 3-й 
ешелон зі стрілецьким штабом, 1-ю сотнею І. Рогуль- 
ського, 4-ю сотнею М. Мареніна, гарматою і трьома 
кулеметами. За допомогою цих сил стрільці перейшли 
в наступ і близько 15:00 здобули перемогу. Загалом у бою 
брали участь, за підрахунками учасників, приблизно 
500 стрільців при 12 кулеметах і 4 гарматах. У рубриці 
«Хроніка» газети «Нова рада» повідомлялося, що в бою 
під М отовилівкою було вбито 75 стрільців і 135 поране
но. Після завершення бою на бік повсталих перейшла 
значна частина солдатів Сердюцької дивізії.

19 листопада повсталі висунулися залізницею на стан
цію Боярка. Після обіду стрілецькими силами під коман
дуванням І. Рогульського й І. Андруха станцію було здо
буто без бою, а наступного дня сюди прибула решта 
стрілецьких ешелонів разом зі штабом загону.

20 листопада до повсталих приєдналися Чорномор
ський кіш під командуванням Поліщука та дивізіон 
Лубенського Сердюцького кінно-козачого полку1 під 
командуванням сотника Ю. Отмарштейна. Водночас 
на Лівобережній Україні повстання розпочав Запорізь
кий полк П. Болбочана.

Утім, 23 листопада наступ на Київ довелося зупи
нити, оскільки суттєво активізувалися війська, які 
захищали столицю. Щоб не втратити здобуті пози
ції, командування наказало силам стрілецького загону 
закріпитися на лінії Феофанівський Монастир—Гатне— 
Крюківщина—станція Жуляни, а силам Чорноморсько-

Значковий Осип Думін 
(літературний псевдонім — 

Антін Крезуб) 
(1893-1945)

Історик Січових Стрільців.
1918р.

‘Лубенський Сердюцький 
кінно-козачий полк 
було сформовано в Києві 
вліт ку 1918 р. на основі кадрів
8-го гусарського Лубенського 
полку, що його було виведено 
з колишнього Румунського 
фронту. Полк був частиною 
«гетьманської гвардії» — 
Сердюцької козацької дивізії.
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Мітинг селян Чернігівщини, 
які повстали проти гетьманського 

режиму ще влітку 1918 р.
(Центральний державний 

кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

го коша — на схід від станції Жуляни. Продовжувати 
наступ вирішили після залучення повстанських груп, 
реорганізації й перегрупування основних сил. Тим часом 
гетьманські сили закріпилися на лінії Голосіївський 
М онастир-Ж уляни—Борщагівка-Святош ин.

У ці дні так і не вдалося перейти до наступальних дій —
25 листопада на залізничному шляху Святошин—Боярка 
Чорноморський кіш обстріляв німецьку частину, що при
звело 26 і 27 листопада до позиційних боїв з німецькими 
військами й значних втрат з обох боків. Для розв’язання 
конфлікту Оперативний штаб повстання був змуше
ний іти на переговори з німецькою стороною — вони 
розпочалися ввечері 28 листопада в Головному штабі 
київської групи військ. Німецьку сторону представляли 

Франц Борис полковник Бронзарт фон Шеллендорф, майори Ярош
Підхорунжий Легіону УСС, ха ф0н Фейзен, представники німецької залізничної
командир кінної частини як Легіону,
так І «київських» Січових Стрільців. централі сотник Беме и головної німецької солдатської

ради Різенфельд. Від українців виступили А. Осмолов- 
ський, Назарук та Лепницький. Сторони домовилися, 
зокрема, про те, що українські республіканські війська 
залишаються на відстані 20 км від центру міста.

29 листопада Коновалець наказав звільнити визна
чені позиції до 18:00. Наступного дня було заплановано 
продовжити переговори у Києві, тому з Фастова до Киє
ва виїхала делегація у складі Л. Осмоловського, Є. Коно- 
вальця,І. Вірка (головний комісар залізниці), О. Назарука,
В. Чорнія (ад’ютант Коновальця) й М. Хижняка (ад’ютант 
Осмоловського). Але у Святошині їх заарештували
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Хорунжий
Галицько-Буковинського куреня 

Січових Стрільців, 
або 1-го куреня Січових Стрільців
Київ, грудень 1917 —  січень 1918рр.

Доброволець з числа військовопо
лонених —  колишніх старшин-усусів, 
носить зимовий однострій офіцерів 
Російської імператорської армії: м 'який 
кашкет-«керенку», що був поширений 
у російському війську наприкінці вій
ни, двобортну шинель, кітель під ши
неллю, шкіряні рукавички та чоботи. 
Він озброєний шашкок>«драгункою» 
зразка 1909 р.

Щ об позбутися царської символі
ки в однострої, ґудзики прикрито ши
нельним сукном.

Комір шинелі прикрашають бла
китні петлиці з жовтим кантом —  від
повідно до наказу ч. 74 від 17 (ЗО) груд
ня 1917 р. за підписом С. Петлюри. 
Але на петлицях додатково розміщені 
металеві літери «СС» —  оригінальна 
ознака належності до Січових Стріль
ців. Слід зауважити, що використан
ня абревіатури «СС» в одностроях та 
характерний залом тулії кашкета були 
винятковими ознаками січовиків.

Оскільки українську кокарду було 
запроваджено лише у січні 1918 р. і її 
не вистачало одразу на всіх, цей хорун
жий використовує офіцерську кокарду 
Легіону Українських Січових Стрільців 
зі складу австро-угорського війська —  
такий варіант зафіксовано принаймні 
на одній фотографії (див. стор. 12).

Наказом С. Петлюри разом з пет
лицями запроваджувалися знаки 
розрізнення за посадами із срібного 
галуна (див. стор. 50), які носили на 
правому рукаві вище ліктя.
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Нарукавні (на правий рукав) знаки розрізнення за посадами згідно з наказом ч. 74 від 17 (ЗО) грудня 1917 р„ 
які використовувалися і в 1-му полку Січових Стрільців у січні-квітні 1918 р.

1 — полковник; 2 — осавул (помічник командира полку); 3 — курінний (командир батальйону); 4 —  сотник (командир 
сотні); 5 — хорунжий (молодший офіцер); 6 — бунчужний (фельдфебель); 7 —  чотовий (командир взводу); 8 —  ройовий 
(командир відділення); 9 — козак.
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Вартовий Центральної Ради 
з 1-го полку Січових Стрільців

Київ, весна 1918 р.

Центральна Рада розміщувалася 
у будинку колишнього Педагогічно
го музею на вул. Володимирській. 
Функції її охорони виконували Січові 
Стрільці.

У цей час січовики повністю но
сили однострій колишньої Російської 
імператорської армії, і лише деякі зна
ки свідчили про належність до україн
ського війська: блакитна кокарда із зо
браженням Архістратига Михаїла, яку 
було запроваджено у січні 1918 р., та 
блакитна нарукавна пов'язка, введе
на наказом ч. 52 військового міністра 
О. Ж уковського від 5 березня того 
самого року для всіх співробітників 
військового міністерства та військо
вослужбовців Київського гарнізону.

Озброювалися січовики як ро
сійськими 3-лінійними гвинтівками 
«Мосін-Наган зразка 1891 р.» (тут зо
бражено її модифікацію «1891/1910»), 
так і знайомими їм зі служби в австро- 
угорському війську трофейними
9-мм гвинтівками «Манліхер зразка 
1895 р.» (див. стор. 22).

Набої січовик носить у нагрудному 
брезентовому патронташі «американ
ського типу» зразка 1912 р . та у бре
зентових «ерзац-підсумках» на поясі.
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Знаки розрізнення (похідні погони) згідно з наказом ч. 222 від 15 червня 1918 р., 
які використовувалися в 2-му Січовому курені 2-го Запорізького полку та Окремому загоні Січових Стрільців

у липні-листопаді 1918 р. (див. стор. 40)

1 — полковник; 2 — військовий старшина; 3 — сотник; 4 — значковий; 5 — хорунжий; 6 — бунчужний; 7 — чотовий;
8 — ройовий; 9 — козак.
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Стрілець
Окремого загону Січових Стрільців, 

або 1-ї дивізії Січових Стрільців
Київщина,

листопад 1918 —  січень 1919рр.

Характерною ознакою на одно
строях повсталих проти гетьмана 
П. Скоропадського була «кокарда» 
із червоної стрічки, запроваджена 
наказом С. Петлюри для «Республі
канського війська» 8 грудня 1918 р. 
Але з'явилася вона на одностроях 
Січових Стрільців ще з самого початку 
повстання. Згодом січовики трактува
ли її як «знак червоної калини» з відо
мої пісні усусів, але все ж таки вона 
була знаком революції та соціалізму 
(але зовсім не більшовизму, як це 
може здаватися сьогодні).

Залізні шоломи «Адріан» зразка 
1916 р. січовики вперше здобули під 
час захоплення Білої Церкви в листо
паді 1918 р., а потім отримували з вій
ськових магазинів 2-го Подільського 
корпусу генерала П. Єрошевича, який 
підтримав повстання.

Січовик озброєний російською 
3-лінійною гвинтівкою зразка 
1891/1910 рр. Він екіпірований шкіря
ним підсумком до набоїв (на цей час 
уже рідкісна річ у війську), брезенто
вим (старого зразка 1910р.) нагруд
ним патронташем на 90 набоїв, алю
мінієвою флягою в сукняному чохлі, 
сухарною сумкою зразка 1909 р. та 
сумкою для речей для солдатів піхоти 
зразка 1909 р., яку можна було носити 
як наплічник.
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Оригінальні малюнки до наказів про встановлення 
одностроїв та нарукавних знаків розрізнення ч. 276 від 24 квітня 1919 р. (ліворуч) 

та петлиць кольору роду зброї зі спеціальними знаками ч. 32 від ЗО липня 1919 р. (праворуч) війська УНР

У військовій формації Січових Стрільців, що з кінця 1918 р. до осені 1919 р. розвинулася від Окремого загону до Групи, 
були представлені всі звання до полковника включно, а також майже всі роди зброї (див. стор. 90-91).
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Сотник піхоти
Корпусу Січових Стрільців,
або Групи Січових Стрільців
Літо-осінь 1919 р.

Нові знаки розрізнення військових 
рангів та родів зброї були впровадже
ні наказом від 24 квітня 1919 р. (див. 
стор. 54-55). Січові Стрільці додава
ли до них ще й незмінну абревіатуру 
«СС». Також на деяких фотографіях 
(наприклад, на стор. 89) видно, що 
всупереч наказу до відзнак роду зброї 
могли додавати кольорові канти (до 
синіх у піхоті —  можливо, жовті).

Сотник носить кітель-«френч» 
англійського крою, введений в україн
ському війську наказами від 24 квітня 
та ЗО червня 1919 р. Кашкет, окрім 
околу кольору зброї, має традиційний 
для січовиків залом тулії.

Сотник озброєний револьвером 
або пістолетом, який носили в ш кіря
ній кобурі на поясному ремені право
руч, тому на малюнку його не видно. 
Холодну зброю (шашку або кортик) 
молодші офіцери (за винятком кавале
ристів і кінної артилерії) вже майже не 
використовували.

Старшина піхоти має шкіряне 
екіпірування офіцерів колишньої Ро
сійської імператорської армії зразка 
1912 р., до якого входили поясний 
ремінь, наплічні ремінці (до лівого крі
пився футляр зі свистком для подачі 
сигналів під час бою) та планшетка 
для мап і документів

Старшина користується польовим 
біноклем

Цікавою особливістю екіпіруван
ня є наручний годинник, зроблений 
зі шкіряного ремінця-футляра та ки
шенькового годинника — варіант, що 
набув поширення під час Першої сві
тової війни
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війська Святополка-Мірського, який доправив їх 
на Пост-Волинський. Звільнили делегацію лише після 
втручання німецького командування. Тож українська 
делегація потрапила до Києва 1 грудня, а переговори 
завершилися наступного дня укладенням договору про 
взаємодопомогу і контроль залізниці. Договір набував 
чинності 4 грудня о 18:00, а домовленості про перемир’я 
від 28 листопада втрачали силу. Війська Директорії при
пинили наступ на Київ. Цей час командування загону Січо
вих Стрільців використало для реорганізації й перегру
пування сил. Організаційним центром повсталих селян 
залишалася Біла Церква, де розташовувався кіш загону 
Січових Стрільців під командуванням А. Домарадського. 
У коші швидко формували піхотні сотні по 200-250 воя
ків й відправляли до Фастова, де відділ стрілецького 
постачання їх озброював і відряджав далі на станцію 
Боярка. На 8 грудня в Білій Церкві на харчовому забезпе
ченні перебувало 13 429 осіб, у бойовому стані — 5588.

28 листопада Окремий загін Січових Стрільців було 
реорганізовано в 1-шу дивізію Січових Стрільців під 
командуванням Р. Сушка. Кількість її особового складу 
становила близько 5000 стрільців, поділених на 2 піхот
ні полки, кулеметний відділ, гарматну бригаду Р. Даш- 
кевича, кінний дивізіон Ф. Бориса та відділ постачання
І. Даньківа. Загалом сили, які підпорядковувалися стрі
лецькій дивізії, налічували приблизно 11 000 вояків.

За рахунок тих, хто приєднався до протигетьман- 
ського повстання, Чорноморський кіш і Дніпровський 
курінь також було розгорнуто в дивізії.

З грудня наказом Головного Отамана республікан
ських військ Петлюри з усіх трьох дивізій було сфор
мовано Осадний корпус. Тимчасовим, а 8 грудня — 
постійним його командувачем призначили Коновальця. 
Йому підпорядковувалися Дніпровська дивізія, 1-ша 
дивізія Січових Стрільців, Чорноморська дивізія, 8-ма 
Піша дивізія, 3 курені залоги Фастова, Білоцерківська 
й Уманська резервні бригади, Білоцерківська окрема 
бригада, 2-й Дніпровський резервний полк, Запасний 
кіш Січових Стрільців, Окремий запасний курінь Січо
вих Стрільців, Ходорківський курінь, а також усі резерв
ні й охоронні частини, які розміщувалися на терито
рії оперативних дій Осадного корпусу. Начальником 
штабу, який розташовувався у Фастові, призначили

Роман Дашкевич 
(1892-1975)

Політичний і військовий діяч, 
генерал-хорунжий Армії УНР, 

правник, організатор «Січей». 
Під час Першої світової війни — 

старшина австро-угорського 
артилерійського полку, в 1915 р. 

потрапив у російський полон. 
Після Лютневої революції втік
з табору військовополонених 

до Києва, один з організаторів 
Січових Стрільців. 

Учасник визвольних змагань, 
полковник, підвищений у званні 

до генерала на еміграції.

Ч ш см ч г«  Латуж. *. 0.
• • ■>;«•« 191« р**/.1ЖЙ—

Агами 1-І
Г *кр>1ч. '

.«  Ханісара і З В Д В К  К*лу а р Ц и » " г а  »««ті »сад 
А таима ,).г» аурі їм 1 каст/пап 
« старвяу Іімгті-кі часті*/ и■лдаетягс-а'.ггагьї
Е1 Петрів« вуїГГЬ *  »вЛ»*У і .Р.вршяу уявлу&тя сам«7 іАі—

Копія листа отамана 
1-го Волинського коша УСС 

полковнику Чабаю 
про призначення останнього 

отаманом 3-го куреня й наказ 
наступати на Шепетівку.

4 грудня 1918 р. 
(Центральний державний архів 

вищих органів влади та управління 
України, Київ}
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Панцирне авто «Черник»
Панцирник названо 

на честь старшини Легіону УСС 
та «київських» Січових Стрільців 

Федора Черника, який загинув 
у Мотовилівському бою. 

Фронт під Сиховим, 
грудень 1918 р.

А. Мельника. У корпусі було приблизно 50 000 вояків 
при 48 гарматах.

Наказом від 8 грудня Осадний корпус переведено 
у стан бойової готовності. Основною перешкодою, як 
і раніше, були німецькі війська, з представниками яких 
11 грудня в Козятині було проведено чергові переговори. 
Українська делегація, представлена отаманом О. Осець- 
ким та О. Назаруком, заявила про право на самостійне 
вирішення своїх державних справ в обмін на сприяння 
від’їзду окупаційного війська на Батьківщину: «...нім
ці здавали нам столицю». З 12 на 13 грудня Осадний 
корпус силами чотирьох дивізій, чисельність яких ста
новила приблизно 20 000 вояків, розпочав наступ — 
упродовж дня частини корпусу підійшли на позиції, 

Артилерист Січових Стрільців які займали до 28 листопада, а зранку 14 грудня просу-
в. Козлів нулися до Києва. Увечері Дніпровська дивізія та 1-ша

дивізія Січових Стрільців увійшли у столицю. Вдень
15 грудня до Києва урочисто в’їхали полковники Коно- 
валець і Мельник.

Атмосферу успіху, яка панувала в той час у стрілець
кому середовищі, через рік описав Назарук: «Тепер розу
мів я також ухвалу Стрілецької Ради в Білій Церкві 
не йти на Львів. То були дні і ночі, п’яні чудовою мрією 
великодержавності української нації».



ОСТАННІ ЗУСИЛЛЯ

1-ША д и візія  січових СТРІЛЬЦІВ

Захопивши наприкінці 1918 р. владу в Україні, повстан
ці стали заручниками Громадянської війни, що розго

рілася на теренах колишніх Російської імперії та Австро- 
Угорщини: набирала обертів Українсько-польська війна 
в Західноукраїнській Народній Республіці; на півдні Укра
їни, аби допомогти білогвардійцям, розпочали інтер
венцію країни Антанти; Румунія зазіхнула на Буковину; 
готувалася до нападу Радянська Росія; переможці в Пер
шій світовій війні не визнавали українську владу тощо. 
Водночас поглиблювалася і внутрішньополітична криза, 
загострилося протистояння щодо вибору форми дер
жавного правління й зовнішньополітичних пріоритетів.

15 грудня 1918 р. на підставі інструкції та уповнова
жень Директорії Є. Коновалець видав наказ, яким із 13:00 
наступного дня Київ оголошувався у стані облоги: у столи
ці заборонялося проведення мітингів і зібрань (без дозво
лу командувача корпусу), продаж спиртних напоїв, робо
та театрів, кінотеатрів, їдалень після 21:30; мешканцям 
не дозволялося перебувати на вулицях після 22:00, а при
ватним особам — носити і тримати в помешканнях зброю. 
Крім того, наказ закликав населення до 20 грудня здати 
патрулям зброю і сповіщав, що арешти й обшуки можуть 
здійснюватися тільки за наявності ордера. Окремим нака
зом Коновалець створив комісію для попереднього роз
слідування всіх арештів, а також для ведення справ зааре
штованих. Керуючись вказівкою Директорії, було наказано 
«... всім служачим зазначених інституцій з ’явитись до пра
ці 16 грудня, в час, установлений для цього».

Прибуття Директорії в Київ 
та участь у військовому параді

На київському вокзалі членів 
Директорії зустрічає почесна варта 

із Січових Стрільців. 
19 грудня 1918 р. 

(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)
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Старшини пішої розвідки 
1-го піхотного полку 

Січових Стрільців
Зліва направо: 

сотник В. Стефанишин, 
хорунжий М. Макогін, 
чотар А. Щепанський, 

чотар В. Андрухів, 
урядовець Ю. Скірко, 

чотар О. Козак. 
Усі старшини носять сталеві шоломи 
французького зразка «Адріан М.16» 

з круглими гетьманськими кокардами 
та червоними бантами під ними — 
червоні кокарди були впроваджені 

в «Республіканському війську» під час 
протигетьманського повстання 

в листопаді 1918 р. 
Грудень 1918 р.

Андрій Жуковський
З 1916 р. — у Легіоні УСС, з 1917 р. — 
у «київських» Січових Стрільцях, 
охоронець Центральної Ради.
Учасник делегації УНР 
на мирних переговорах у Бресті.
Під час визвольних змагань очолював 
артилерійську частину.

16 грудня Коновалець офіційно зосередив у своїх 
руках усю повноту військової й адміністративної влади 
у столиці. Наступного дня було видано ще низку роз
поряджень, зокрема про те, що всі військові й цивільні 
суб'єкти підлягають військово-польовому суду в таких 
випадках, як убивства, розбої, крадіжки, підпали, 
зґвалтування, збройні напади та інше, або ж невиконан
ня обов’язкових постанов, виданих військовою владою 
після 14 грудня. Мірою покарання за злочини, відповід
но до ступеня тяжкості, було визначено смертну кару, 
каторгу, ув’язнення терміном від 6 місяців до 2 років або 
штраф від 50 до 5000 карбованців. Крім того, з 18 груд
ня військово-адміністративний апарат корпусу вста
новлював контроль за дотриманням максимальних 
цін, а визначення кари за їх недотримання переходило 
до компетенції військово-польового суду.

Щоправда, 17 грудня було повідомлено про частковий 
перерозподіл владних функцій між командуванням кор
пусу, Радою комісарів і комендатурою Києва. Є. Коно
валець й А. Мельник затвердили склад Ради кількістю
18 комісарів під керівництвом В. Чехівського.

Що ж до комендатури Києва, то після проведених 
за наказом Коновальця кадрових змін новим комен
дантом було призначено полковника М. Чехівського, 
а начальником штабу — одного із засновників стрілець
кої формації — В. Дідушка, який уже займав цю посаду 
в березні—квітні 1918 р. У розпорядження комендатури 
переходило все військове майно Києва, а з 18 грудня 
вона розпочала формування «народної міліції». Саме 
Січові Стрільці були залучені до розбудови цього орга
ну підтримки правопорядку, одночасно вони несли вар
ту на вулицях міста і в місцях зі складною оператив
ною ситуацією, виїжджали на місця вчинення злочинів, 
затримували підозрюваних тощо.
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Симон П ет лю ра  
(10(22).У.1879-25.У.1926)

Державний і політичний діяч, публіцист, літератур
ний і театральний критик, організатор українських 
збройних сил, Головний Отаман військ УНР, голова Дирек
торії УНР.

Навчався у  Поу\тавській духовній семінарії, з якої був 
виключений за вияв революційно-національних настро
їв. З 1900 р. — член Революційної української партії (РУП, 
1905 р. реорганізована в Українську соціал-демократичну 
робітничу партію). У роки Першої світової війни працю
вав у  Союзі земств і міст, очолював Український військо
вий комітет Західного фронту у  Мінську.

З березня 1917р. — член Центральної Ради, з травня — 
голова Українського генерального військового комітету, 
з червня — генеральний секретар військових справ. У груд
ні пішов у  відставку, а у  січні—лютому 1918 р. сформував 
Гайдамацький кіш Слобідської України і взяв активну 
участь у  придушенні більшовицького повстання в Києві.

У період Гетьманату 77. Скоропадського Петлюра очо
лював Київське губерніальне земство і Всеукраїнський 
союз земств, але за антигетьманський маніфест у  лип
ні був заарештований. Напередодні протигетьмансько- 
го повстання був звільнений під чесне слово не боро
тися з гетьманом, але одразу погодився на пропозицію 
приєднатися до керівництва змовників. Участь Петлюри 
у  повстанні була однією з умов Січових Стрільців. Таким 
чином увійшов до складу Директорії УНР і там був про
голошений Головним Отаманом Республіканських військ. 
У лютому 1919 р. вийшов із УСДРП і став головою Дирек
торії УНР, отримавши майже диктаторські повноважен
ня. Після поразок українського війська у  1919р. 5 грудня 
виїхав у  Варшаву для організації військово-політичного 
союзу із Польщею проти більшовицької Росії, що призвело 
до спільної участі в Радянсько-польській війні 1920 р.

З листопада 1920 р. керував роботою екзильного уряду 
УНР у  Польщі, 1923 р. виїхав до Австрії, а згодом — Угор
щини, Швейцарії. У 1924 р. оселився в Парижі.

Був убитий анархістом С.-Ш. Шварцбардом «за органі
зацію єврейських погромів», але вважають, що останній 
був агентом НКВС, а помста — лише привід.

19 грудня 1918 р., після приїзду Директорії (в повному 
складі) до Києва з Вінниці, рішенням військової наради 
було збереж ено всі повноваження Є. Коновальця, але 
з уточненням, що окреслювало їх як тимчасові.

Оскільки в місті поширювалася більшовицька про
паганда, командування О садного корпусу, крім адмі-



Проголошення 
Декларації Директорії УНР 

про Злуку УНР і ЗУНР
Київ, Софійський майдан, 

22 січня 1919 р. 
(Центральний державний 

кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

Михайло Матчак 
(1895-1957)
Хорунжий 5-ї сотні Легіону УСС, 
в якому перебував з 1914 р. 
Потрапив у полон у 1916 р. 
під час боїв на Лисоні.
З 1918 р. — командир сотні 
Січових Стрільців, 
член Стрілецької ради, 
ад'ютант Є. Коновальця.
Один із засновників УВО.

ністративної і правоохоронної діяльності, зосереджу
вало увагу на боротьбі з антидержавною пропагандою 
та провокаціями, в основному вдаючись до вимушених 
заборон, обмежень, цензури, жорстких заходів пока
рання відповідно до обставин. Наказ № 21 від 22 грудня 
забороняв будь-яку агітацію проти УНР, а осіб, які агіту
вали у казармах чи поблизу них, мали розстрілювати без 
суду і слідства на місці злочину. З 26 грудня почала діяти 
заборона на проведення мітингів, з’їздів, зібрань, друк 
і поширення агітаційного матеріалу в Києві й на околи
цях без попереднього узгодження з політичним відділом 
штабу Осадного корпусу.

На практиці застосовування цих наказів часто обер
талося повним розгромом громадсько-політичного 
життя або, як висловився В. Кучабський, «...ще більше 
розбурхувало переворотницьку пропаганду». Визнавав 
це і Є. Коновалець, але зауважив, що, окрім політичного 
відділу корпусу, до повноважень якого входив контроль 
за правопорядком і розвитком суспільно-політичної 
думки, аналогічні функції мали Верховна слідча комі
сія при Директорії, політичний відділ при М іністерстві 
внутрішніх справ і розвідувальний відділ київської полі
ції. Щодо неправомірних дій політичного відділу, який 
очолював сотник Ю. Чайківський, Є. Коновалець пише, 
що це «...людина, яка звела наші надії. І хоч команда... 
старалася тримати політичний відділ під суворою 
контролею». Те, що робота політичного відділу була 
під суворим контролем, підтверджує наказ Осадного
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корпусу від 15 січня 1919 р., пов’язаний з появою під
роблених ордерів політичного відділу за підписом Чай- 
ківського, які дозволяли здійснювати арешти й обшуки. 
Згідно зі згаданим наказом, з 17 січня дійсними вважали 
ордери, видані політичним відділом за наявності підпи
су старшини Ю. Чайківського, печатки політичного від
ділу Осадного корпусу, підпису осавула штабу корпусу 
М. Матчака й печатки корпусу.

Українізацію Києва командування Осадного корпусу 
провадило в характерному для галичан національно- 
радикальному дусі. Так, 31 грудня було видано наказ 
№ 47, який зобов’язав упродовж трьох днів зняти в Киє
ві всі російські вивіски і до 18 січня встановити укра
їномовні: «Написи мають бути зроблені грамотно». 
Згодом цей термін продовжили до 26 січня 1919 р. Слід 
звернути увагу й на наказ № 40 від 21 січня 1919 р., який 
зобов’язав військо проводити листування тільки україн
ською мовою.

Одночасно з наведенням ладу у Києві розпочалася 
реорганізація Осадного корпусу, основу якого стано
вила 1-ша дивізія Січових Стрільців Р. Сушка, яка після 
повстання стала гарнізоном Києва. Планувалося сформу
вати військове з’єднання, яке б складалося з різних родів 
військ і за рівнем дисципліни, боєздатності, моральної 
відповідальності, політичної стійкості й національної 
свідомості не поступалося б попереднім стрілецьким 
формаціям. Адже більшість частин корпусу й Армії УНР 
загалом, що їх було сформовано під час затяжних бойо
вих дій на антигетьманському фронті в результаті ого
лошеної 27 листопада 1918 р. масової мобілізації, мали 
напіврегулярний партизанський характер.

До дивізії було приєднано 4-й панцирний дивізіон під 
командуванням сотника Кашканова, усі броньовані маши
ни, легкі й вантажні всюдиходи, які перебували в Києві. 
Запасним куренем Січових Стрільців доукомплектували 
два полки 1-ї дивізії Січових Стрільців, а 4 неповних 
Сердюцьких піших полки колишнього гетьманського 
війська, які розташовувалися в Києві, розгорнули в 3-й 
і 4-й полки дивізії. Певні структурні зміни було проведе
но й у гарматній бригаді дивізії, командувач якої Р. Даш- 
кевич після укомплектування наявних семи гарматних 
батарей розпочав формування ще й кінно-гарматної під 
командуванням сотника Руссета, а на основі гарматного

Пилип Гайда
Поручник УГА Переходового відділу

І корпусу, командир 3-го куреня 
4-го полку Січових Стрільців, 

учасник повстанчої групи Волинця.
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Мітинг на несть проголошення 
Злуки УНР і ЗУНР

Київ, Софійський майдан,
22 січня 1919 р.

(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

полку Сердюцької дивізії — 4 легких батарей, другої 
гаубичної 48-лінійної батареї й батареї 6-дюймових гау
биць під командуванням сотника Якова Бутрима.

На початку січня 1919 р. дивізію поповнив двотисяч- 
ний Гуцульський полк, який прибув із Галичини. 200 його 
вояків перейшли в підпорядкування до Дашкевича, 
поповнивши 11-ту батарею. Решта сформували основу 
вишколу Січових Стрільців під командуванням М. Біси
ка та В. Чорнія. Цей підрозділ разом з 1-м і 3-м полками 
дивізії невдовзі став здійснювати правоохоронну діяль
ність у Києві.

Також до складу дивізії входили відділ кінноти й куле
метний кіш під командуванням відповідно Франца 
Бориса та Василя Соловчука. Крім того, як зазначається 
в наказі по Корпусу Січових Стрільців від 27 січня, при 
дивізії був окремий авіаційний відділ.

Загалом на січень, після реорганізації та доукомплек- 
тації, бойовий склад 1-ї дивізії Січових Стрільців стано
вив приблизно 7000 стрільців.

Що стосується Чорноморської дивізії Осадного кор
пусу, то її 22 грудня 1918 р. було скеровано на кордон 
з радянською Росією на лінію Глухів—Ш остка—Новгород- 
Сіверський у підпорядкування П. Болбочана. Дві Дні
провські дивізії після здобуття Києва було розміщено 
в Святошині й об’єднано в одну Окрему Дніпровську 
дивізію під командуванням отамана Зеленого1 й началь
ника штабу О. Данченка. Але після того як вони відмо- 

'Псевдонім отамана Д. Терпила. вилися виїхати на Лівобережний і Галицький фронти,
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а більшість особового складу поповнила отаманський 
рух на Київщині, головне командування військ УНР 
6 січня 1919 р. видало наказ про їх розформування.

Інші частини Осадного корпусу, які частково також 
було реорганізовано, у списку дієвих частин Армії УНР 
від 29 грудня 1918 р. позначались як резервні. Це, зокре
ма, Білоцерківська бригада, Козятинська бригада, Фас
тівський полк, Черкаський полк. Окремо від резерву 
зазначено 8-му Республіканську дивізію отамана Воро- 
ніна, яка розташовувалася в Умані. Загальна кількість 
резерву налічувала близько 17 740 осіб. У складі Біло
церківської бригади перебував кіш Січових Стрільців, 
а в містечку Сквира розташовувався збірний полк Січо
вих Стрільців.

Загалом у складі Дієвої армії УНР наприкінці 1918 р. 
налічувалося близько 75 000 осіб. Оперативно вони 
були поділені на Лівобережний фронт під команду
ванням полковника П. Болбочана, Південно-Західний 
фронт отамана О. Шаповала, Південний фронт отамана 
О. Трекова й Осадний корпус, що перебував у Тиловому 
районі під командуванням Є. Коновальця і був найбільш 
боєздатною частиною армії.

Саме на Лівобережному фронті почала розгортатися 
чергова драма національно-визвольних змагань — Друга 
Українсько-більшовицька війна. Скориставшись зброй
ним протистоянням українських політичних угруповань, 
З січня 1919 р. червоногвардійці взяли Харків, а 4 січня 
на базі групи військ курського напрямку було створено 
Український фронт під командуванням В. Антонова- 
Овсієнка у складі 1-ї і ІІ-Ї повстанських дивізій і наявних 
партизанських загонів, які розпочали загальний наступ 
на Київ. 10 січня вони здобули Суми, через два дні — 
Чернігів і 15 січня вийшли на лінію Н іжин-Бахмач- 
Конотоп—Полтава—Кременчук. Наступного дня Дирек
торія офіційно оголосила війну радянській Росії.

Того-таки 16 січня в Києві, напередодні відкриття 
законодавчого органу — Трудового конгресу, відбулася 
Державна нарада, у роботі якої, крім членів Директорії 
й Ради народних міністрів, узяли участь лідери УСДРП1, 
центральної течії УПСР2, УПСС3, УПСФ4, Селянської 
спілки, Спілки залізничників, Спілки поштовиків. 
На нараду також було запрошено представників Стрі
лецької ради Є. Коновальця, А. Мельника, О. Назарука

Січовий стрілець Лев Савойка

‘Українська соціал- 
демократинна робітнича 
партія.

2Українська партія 
соціалістів-революціонерів.

3 Українська партія 
соціалістів-самостійників.

4Українська партія 
соціалістів-федералістів.
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Радянські війська 
наступають на Київ

Лютий 1919 р.
(Центральний державний 

кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

та Ю. Чайківського. Але Коновальця на нараді не було, 
оскільки ще 11 січня він поїхав до Станіславова для 
організації обміну військами й у справах приїзду захід
ноукраїнської делегації до Києва.

Ще перед відрядженням Коновальця до Станіславова 
Стрілецька рада порушила питання про створення тим
часової одноосібної влади в Україні, але ані В. Винничен
ко, ані С. Петлюра не погодились одноосібно очолити 
державотворчий процес. Уже на Державній нараді 
стрілецьке представництво запропонувало встанови
ти колективну диктатуру у складі С. Петлюри, Є. Коно
вальця й А. Мельника. Однак жодна політична сила, 
ба навіть впливові політики, зокрема С. Петлюра, не 
підтримали цю пропозицію, і представники Стрілецької 
ради зняли це питання з обговорення. Натомість Дирек
торія вирішила кооптувати Коновальця до свого складу, 
але тут уже відмовилася Стрілецька рада.

16 січня Коновалець відкликав дві сотні 1-ї дивізії 
Січових Стрільців, які перебували в розпорядженні ота
мана Оскілка, з Холмсько-Галицького фронту.

Через декілька днів командування Осадного корпусу 
забезпечило приїзд до Києва делегації ЗУНР з 36 осіб 
і виступило співорганізатором урочистостей, пов’язаних 
з проголошенням 22 січня 1919 р. Акта Злуки.

Стрілецьке керівництво впливало на деякі питання 
розбудови держави: воно підтримало на посаду міністра 
військових справ кандидатуру командувача Південного 
фронту генерала О. Грекова, а начальником генераль
ного штабу 22 січня було призначено начальника штабу 
Осадного корпусу полковника А. Мельника.
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КОРПУС СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ
У другій половині січня 1919 р. Осадний корпус пере

йменували на Корпус Січових Стрільців, а Тиловий 
район було об’єднано з Лівобережним фронтом у Схід
ний фронт, на чолі якого став Є. Коновалець. Із 23 січ
ня йому безпосередньо підпорядковувалися: Корпус 
Січових Стрільців, війська отамана Волоха, Поліщука 
й Аркаса.

Начальником штабу Корпусу Січових Стрільців, згід
но з наказом Коновальця № 54 від 27 січня, було при
значено Ю. Чайківського, отаманом для доручень при 
Є. Коновальцеві — полковника В. Дідушка, помічником 
начальника штабу — О. Матвієнка, начальником І квар- 
тирмейстерства1 штабу корпусу — сотника генерального 
штабу Ю. Отмарштейна, начальником політичного від
ділу — сотника Я. Чижа. Стосовно В. Дідушка слід заува
жити, що він став виконувати функції начальника штабу 
Східного фронту, про що свідчить його підпис на одній 
із телефонограм від 25 січня.

На рівні підрозділів корпусу особливо помітною ста
ла реорганізація гарматної бригади, яку провів Р. Даш
кевич: 18 батарей бригади було поділено на 6 гарматних 
полків по 3 батареї, у кожній було по 4 гармати. До скла
ду полку входили від одного до трьох кулеметів (з метою 
прикриття гарматної обслуги).

Що ж до перегрупування наявних сил, то на почат
ку другої декади січня 1919 р. для оборони полтавсько
го напрямку і Полтави було сформовано першу ударну 
групу Січових Стрільців кількістю близько 1800 стріль
ців при 200 конях. Група мала також 8 гармат і 2 пан
цирні поїзди під командуванням Р. Сушка. Прибувши
17 січня безпосередньо в район оперативних дій, окре
мі підрозділи групи спробували закріпитися в місті, яке 
з останніх сил утримували рештки Запорізького кор
пусу П. Болбочана. Однак уже 18 січня разом з ними 
довелося залишити Полтаву. Після цього Запорізький 
корпус відступив до Кременчука, а ударна група закрі
пилася на лінії Лохвиця-М иргород-Кременчук, а далі, 
на північ до Ніжина, діяла Чорноморська дивізія отама
на М. Поліщука чисельністю до 1000 осіб. Місцем роз
ташування штабу групи стало містечко Ромодан, а диві
зії — місто Прилуки.

Стрілець 4-го Січового полку
Стрілець одягнений у шинель 

з погонами з кольоровою облямівкою 
і сталевий шолом французького 

зразка, на якому спереду 
світлою фарбою намальована 

«мертва голова». 
Зима 1919 р. 

(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

І »

‘Ще за часів Російської 
імператорської армії 
штаби поділялися на
І та II квартирмейстерства — 
перше відповідало 
за оперативну частину, 
а друге — за господарську.
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Парад радянських військ 
у захопленому Кисві

Софійський майдан,
5 лютого 1919 р.

(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

На чернігівському напрямку більшовицькі війська 
23 січня взяли містечко Козелець й сконцентрували 
в ньому приблизно 4000 осіб, 4 гармати й 100 кулеметів 
для безпосереднього наступу на Київ. Водночас укра
їнські війська під командуванням отамана Семесенка 
і полковника Аркаса відступили до Семиполок, при 
цьому самочинно фронт покинули 2-й Чорноморський 
полк і 1-й Партизанський полк Січових Стрільців.

Для захисту цього напрямку 26 січня о 5:00 з Києва 
на північ до станції Димерка вирушив 1-й полк Січо
вих Стрільців під командуванням полковника І. Рогуль- 
ського. Після прибуття на місце призначення в розпо
рядження Рогульського перейшли всі війська групи 
отамана Семесенка і полковника Аркаса — усі разом 
(без активу кулеметних сотень) вони налічували май
же 1320 багнетів. Крім того, для придушення повстання 
загонів отамана Зеленого на початку останньої декади 
січня в район Трипілля було відправлено групу стріль
ців під командуванням О. Думіна у складі приблизно 
850 осіб при двох гарматних батареях.

25 січня на засіданні Трудового конгресу О. Греков 
і Є. Коновалець заявили, що Київ треба евакуювати — 
за два дні до цього вони отримали оперативний звіт від
А. Мельника про стан на протибільшовицькому фронті. 
Наприкінці січня сили, які обороняли Київ, налічували 
лише близько 6000 вояків, переважну більшість з яких 
становили Січові Стрільці. Невдовзі розпочалася ева
куація державних установ, військових частин, складів,
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цивільного населення1... Уночі 1 лютого в супроводі стрі
лецького загону під командуванням І. Чмоли до Вінниці 
виїхали В. Винниченко, Ф. Швець та О. Назарук. Саме 
в той момент, зі слів Назарука, Винниченко сказав, що він 
«...спав спокійно тоді, коли знав, що є сторожа з Січових 
Стрільців. Таке ідейне військо трапляється в історії 
може раз на тисяча літ».

У Києві до 3 лютого залишалися О. Греков, Є. Коно- 
валець і штаб Корпусу Січових Стрільців, а ще через два 
дні українські війська покинули столицю. Штаб корпу
су (й одночасно Східного фронту) переїхав до Козяти- 
на. Група Р. Сушка, перейменована на «Північну», закрі
пилася на лініях Київ—Коростень і Коростень-М озир, 
група І. Рогульського («Центральна») тримала оборону 
на напрямку Київ—Ж итомир, а новосформована «Пів
денна група» під командуванням І. Чмоли — на лінії 
Київ—Фастів. 10 лютого командувачем Південної групи 
було призначено начальника штабу корпусу Ю. Чай- 
ківського, його стару посаду обійняв Ю. Отмарштейн, 
а посаду останнього — відповідно полковник Завадович. 
Напередодні, 9 лютого, Ю. Чайківського було підвищено 
до ступеня полковника й замість В. Кучабського призна
чено командувачем 1-ї дивізії Січових Стрільців.

Реально сили Корпусу Січових Стрільців не були 
спроможні вести затяжні позиційні бої по всьому 
фронту, хоча командування й намагалось якнайдовше 
утримати фронт. Дедалі відчутнішим ставало фізичне 
виснаження, не оминула корпус дезорганізація — почас
тішали випадки дезертирства, пограбування. Зокрема,
В. Антонов-Овсієнко, який командував більшовицьки
ми військами на Українському фронті, оцінюючи стан 
Армії УНР, наголошував: «Розклад у  військах Директорії 
зростав. Він охопив не тільки наддніпрянські частини, 
але й січовиків-галичан».

У середині лютого 1919 р. Стрілецька рада була зму
шена всі стрілецькі частини, розпорошені по Східно
му фронту, перевести в глибокий тил для реорганіза
ції (принаймні в боєздатну дивізію), щоби згодом мати 
змогу продовжувати бойові дії. У зв’язку з цим 21 люто
го в Козятині Є. Коновалець провів нараду за участі 
О. Назарука, соціал-демократів І. Романенка й І. Мазе
пи, соціал-революціонерів Д. Одрини й І. Лизанівського. 
Від корпусу були присутні Ю. Чайківський і начальник

Василь Кучабський 
(1895-1945)

Чотар Легіону УСС, 
активний учасник 

сокільсько-стрілецького 
та пластового рухів у Галичині.

Командир сотні, 
а згодом 2-го пішого полку 

Січових Стрільців, 
член Стрілецької ради. 

Один із засновників УВО. 
Історик січового стрілецтва.

Наказ командира Корпусу 
Січових Стрільців Є. Коновальця 

командиру кулеметного коша 
про відправлення його зі своїм 

підрозділом до Бердичіва.
9 л ю т о г о  1919 р. 

(Центральний державний архів 
вищих органів влади та управління 

України, Київ)

‘Багато киян
ще пам’ятали кривавий погром, 
який влаштували більшовицькі 
війська М. Муравйова в січні
1918 р. — лише за рік до цього.
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Бійці 4-го Січового полку 
на позиціях

Березень 1919 р.

Іван Чмола 
(1892-1939?)
Військовий і педагогічний 
діяч у Галичині; до 1914 р. — 
один з основоположників Пласту 
та стрілецького руху 
3 1914р. — старшина УСС, 
згодом — організатор полку 
Січових Стрільців у Києві.
У 1919 р. — комендант куреня, 
а згодом — Коша СС.
Після війни — гімназійний учитель 
у Галичині. У 1939 р. заарештований 
новою радянською владою, 
подальша доля невідома.

‘Зараз — Хмельницький.

політичного відділу Я. Чиж. Командування Дієвої армії 
УНР погодилося з рішенням Стрілецької ради про 
переведення особового складу в тил для реорганізації. 
Наказом від 21 лютого Корпус Січових Стрільців пере
йменовувався на «VII кіш Дієвої армії УНР», але його так 
і не було виконано.

26 лютого Є. Коновалець склав з себе повноваження 
командувача Східного фронту й до кінця лютого пере
вів корпус до району Старокостянтинова—Проскурова1. 
Реорганізація під безпосереднім командуванням Коно- 
вальця й нового начальника штабу М. Безручка трива
ла приблизно 3 тижні. У результаті піхоту корпусу було 
поділено на п’ять полків, кожен з яких складався з трьох 
куренів, сотні пішої та чоти кінної розвідки й відділу 
зв’язку. Перший полк, який, за словами В. Кучабсько- 
го, «уважався галицьким», очолив І. Рогульський, дру
гий — Ю. Осипенко, третій — С. Пищаленко, четвер
тий — Хазарський, п'ятий — полковник російської армії
В. Мончинський. Загальна кількість піхоти корпусу ста
новила близько 500 старшин і 7000 стрільців.

Без структурних змін залишилася гарматна бригада, 
шість полків якої лише доукомплектували, з них під Львів 
відкомандирували 2-й полк у складі двох легких та одної 
гаубичної батарей і 6-й важкий гарматний полк з одні
єю гаубичною та двома 42-лінійними далекострільними 
батареями. 10-та батарея перебувала в розпорядженні 
групи військ отамана Оскілка, а 12-та — Чорноморської 
дивізії. Особовий склад бригади становив близько
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Старшини коша скорострілів 
Корпусу СС
Стоять зліва направо: 
хорунжі Т. Бемко, Л. Ліщинський,
Ф. Бей, I. Гонца, В. Марусяк, 
чотар В. Підлісецький, 
хорунжий Леонтович, чотар I. Лотиш. 
Сидять зліва направо: 
чотарі I. Лисяк та С. Небеш, 
командир коша сотник В. Соловчук, 
невідомий, чотарі Б. Збудовський 
і П. Сагайдачний.
11 березня 1919 року

120 старшин, 480 підстаршин, 3250 гарматників. Бригада 
мала 76 гармат і 1900 коней.

У містечку Кременець під командуванням І. Чмо- 
ли й О. Думіна було створено окремий підрозділ для 
вишколу — Кіш Січових Стрільців, який складався з двох 
куренів піхоти, старшинської, підстаршинської, кінної 
та двох кулеметних сотень. При коші діяв шпиталь, який 
пізніше перенесли до Старокостянтинова.

Крім того, до складу корпусу входили такі підроз
діли: кінний дивізіон Ф. Бориса (250 шабель), поділе
ний на кулеметну, технічну й саперну сотні; панцирні 
авто- й залізничний дивізіони, які на той час налічували 
З броньовики та 2 бронепотяги; автоколона з двадцяти 
машин; поїзд-майстерня; медичний відділ, представле
ний санітарними частинами в кожному з полків піхо
ти і шпиталем; відділ жандармерії (120 стрільців), який 
перебував при штабі.

Співвідношення між галичанами та наддніпрянцями 
становило приблизно 2:8. За оцінкою начальника шта
бу М. Безручка, після реорганізації корпус «...являвся 
найкраще зорганізованою частиною тогочасної Укра
їнської армії». До недоліків він зарахував, по-перше, 
те, що 5 полків не було зведено в бригади чи дивізії, 
що ускладнювало координацію під час бойових дій; 
по-друге, ситуація на фронті потребувала більш чисель
ного кінного дивізіону (принаймні 1000—1500 шабель), 
а наявні сили не давали змоги здійснювати швидкі 
маневри на фронті.

Іван Рогульський
Хорунжий 4-ї сотні Легіону УСС, 

в якому перебував з 1914 р., 
спочатку як розвідник, 

потім — командир чоти, 
а в 1916 р. — командир відділу 

мінометів. Потрапив у полон 
під Потуторами. У 1918-1919 рр. — 

командир чоти, потім сотні, 
куреня, полку і, нарешті, 
дивізії Січових Стрільців. 

Особливо відзначився в бою 
під Бердичевим, перебуваючи 

на посаді командира 1-го полку. 
Поранений під Шепетівкою. 

Після визвольних змагань 
залишився в УСРР, 

в 30-х роках був заарештований 
і страчений.
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Бій авангарду Корпусу СС 
перед наступом на Бердичів 

22-23 березня 1919 р.

Стрілецька рада на чолі з Є. Коновальцем і далі 
була впливовим військово-політичним чинником, про
голошуючи принципи незалежності, суверенітету 
й соборності. Ставлення до радянської форми держав
ної влади вона чітко сформулювала в декларації, виданій 
у середині березня 1919 р. за підписами Є. Коновальця, 
А. Мельника й О. Назарука. Ішлося саме про принци
пи організації влади, гарантування яких дало б змогу 
схилити найбільшу частину українського суспільства — 
селянство — на бік УНР й, відповідно, здобути перемогу 
в громадянській війні. Але перебіг подій на фронті зали
шив декларацію просто заявою.

У середині березня штаб Армії УНР підготував план 
контрнаступу силами Корпусу Січових Стрільців, Пів
нічної і Південної груп з метою розгромлення основ
них більшовицьких сил у районі Житомира, Бердичева 
й Вінниці. Після цього планувалося розгорнути наступ 
на Київ. Для проведення операції штаб Корпусу Січових 
Стрільців виставив 1-й, 3-й і 5-й піхотні полки, 1-й, 3-й 
та 5-й артилерійські полки і кінний дивізіон Ф. Бориса 
загальною кількістю близько 5000 осіб. З 19 на 20 берез
ня ці сили почали займати позиції й просуватися на лінію 
вздовж річки Тетерівка. А вже 24 березня 1-й та 3-й 
полки за артилерійської підтримки розгорнули наступ 
на Бердичів. 5-й полк було призначено до резерву. Але 
здобути місто не вдалося. Загальні втрати корпусу ста
новили 45 старшин й 127 стрільців. Уранці корпус розта
шувався на відстані 12 км від Бердичева.
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Уранці 26 березня штаб корпусу, відкоригувавши так
тичні дії, розпочав тими самими силами другий наступ 
на Бердичів. Здобувши частину міста, січовики під натис
ком більшовицького резерву, який прибув із Житомира 
і Козятина, були змушені покинути місто, зазнавши ще 
більших втрат.

29 березня всіма відведеними для операції сила
ми було здійснено третій наступ на Бердичів, унаслі
док якого після тяжких боїв того ж таки дня вдалося 
вступити в місто, проте стрільці не змогли закріпи
тися знову і відступили. За спогадами Р. Дашкеви- 
ча, втрати корпусу в цій операції становили близько 
1500 вояків.

Народний комісар юстиції Тимчасового україн
ського радянського уряду О. Хмельницький, який 
25 березня прибув у Бердичів, у доповіді писав, що «пет
люрівці» переважали за рахунок ініціативи, важкої арти
лерії, якої в червоногвардійців не було, кінноти і зв’язку. 
Переломним стало призначення оперативним команду
вачем у Бердичеві М. Щорса, який 27 березня приїхав 
з Вінниці, а два дні потому прибули ще й два батальйони 
очолюваного ним Таращанського полку.

Оцінюючи проведену операцію, начальник штабу 
січового корпусу М. Безручко зауважив: «...щодо опану
вання Бердичева, треба сказати, що сил для його ово
лодіння Січові Стрільці мали досить. Треба було зразу 
примінити до боротьби всі сили, а не вводити їх до бою 
поступово».

Наступ Корпусу СС на Бердичів 
21-29 березня 1919 р.

Марко Безручко 
(1883-1944)

Генерал-хорунжий Армії УНР.
У 1914 р. закінчив 

Миколаївську військову академію, 
після Першої світової війни 

мав звання капітана. 
Учасник визвольних змагань, 

з квітня 1919 р. — начальник штабу 
Корпусу Січових Стрільців.
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Сотня А. Бялого 1-го куреня 
1-го Стрілецького полку
Проскурів, весна 1919 р.

Головний Отаман Армії УНР 
Симон Петлюра приймає рапорт 

генерала Всеволода Петріва
Подія відбувається у м. Кам'янець- 

Подільський на Губернаторській 
площі біля будинку окружного суду, 

в якому в той час розмістився 
генеральний штаб українських військ.

Ліворуч від С. Петлюри — 
президент ЗУНР Євген Петрушевич.

1919 р.

Загадом план командування Армії УНР так і не вда
лося реалізувати, після чого Корпус Січових Стрільців 
разом із силами Північної групи організовано, тримаю
чи оборону, почав відступати на захід.

З квітня штаб Армії УНР окремим наказом визначив 
містечко Кременець місцем розташування Корпусу Січо
вих Стрільців. Туди треба було скерувати ешелони куле
метних, гарматних частин, вишкіл та упродовж восьми 
днів приготувати приміщення для 2—3 тисяч новобран
ців. Відступаючи по лінії Бердичів—Чуднів—Полонне— 
Шепетівка, наприкінці першої декади квітня стрільці 
дійшли до Шепетівки, у якій під командуванням М. Без- 
ручка зайняли оборону. Шепетівська вузлова станція 
мала стратегічне значення, контроль над нею давав
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змогу з однієї ПОЗИЦІЇ вести оперативні ДІЇ В напрям- Організаційна схема Корпусу СС
и  о  г, т-г після реорганізації в квітні 1919 р.ках Новограда-Волинського, Бердичева та Проскурова.

Водночас у складі Північної групи під командуванням 
отамана В. Оскілка на напрямку Рівне-Сарни діяли 2-й 
та 4-й полки стрілецького корпусу, які в 20-х числах 
квітня переїхали до Шепетівки. У середині другої декади 
квітня на бік Армії УНР перейшов більшовицький 14-й 
Миргородський полк, який став 6-м полком Корпусу 
Січових Стрільців.

До 2—3 травня підрозділи корпусу захищали місто, 
після чого відступили до району Славути й Острога.
З цього приводу М. Безручко писав, що оборону Шепе
тівки було проведено «по-мистецьки». Однак, на його 
думку, Шепетівку треба було якомога швидше залиши
ти, оскільки бої за неї вкотре неабияк послабили кор
пус. За підрахунками В. Кучабського, кількість піхоти 
корпусу на 9 травня становила приблизно 300 старшин 
і 4500 стрільців.

Цього часу протибільшовицький фронт Армії УНР 
проходив від р. Дністер по р. Збруч до селища Волочиськ 
і через Шепетівку, містечко Корець на північ від Рівно
го до Луцька. По лінії ж Луцьк—Сокаль проходив фронт 
проти по\яків. Відповідно, українські сили розташову
валися так: уздовж західного берега р. Збруч у районі
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Старшини 1-го Стрілецького полку
Проскурів, 1919 р.

Симон Петлюра на фронті 
у вагоні Головного Отамана
1919 р.

селища Скала — 3-тя стрілецька дивізія; біля містечка 
Гусятин — піший відділ, підкріплений кількома сотнями 
УГА; біля Волочиська — невеликий відділ, сформований
із частин, які перебували в Проскурові; далі до Ш епетів
ки діяли невеликі повстанські загони; у районі О строга— 
Здолбунова-Рівного-Кременця — рештки Північної 
групи й Корпус Січових Стрільців; на лінії Луцьк-Сокаль 
розташовувалася Холмська група.

Після квітневих невдач Армії УНР на Волині голова 
Державного Секретаріату ЗУНР С. Голубович 9 трав
ня 1919 р. порушив питання щодо фронтів, у контек
сті якого «...Січових Стрільців належало б звернути  
на західний фронт».

Однак командування Дієвої армії УНР, спираючись 
на нечисленні, але стійкі й боєздатні частини, укотре 
виявило твердість духу й волі, розпочавши докорінну 
реорганізацію армії для чергового контрнаступу. Голов
ним завданням було сформувати на регулярних заса
дах усі частини і надати їм чіткої військової структури. 
Реорганізацію було затверджено 15 травня — армію роз
ділили на Північну, Холмську, Резервну та Галицьку гру
пи, Групу Січових Стрільців. Частини з них переформо
вували на 11 дивізій. Основною одиницею тактичного 
рівня ставав полк. Завершити реорганізацію планували 
25 травня.
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Оборона л іт і річки Горинь
Становище на 15-27 травня 1919 р.

ГРУПА СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ
15 травня 1919 р. Корпус Січових Стрільців перейме

нували в Групу Січових Стрільців1, склад якої мав бути 
таким:

• 10-та дивізія (28-й, 29-й і 30-й піші полки);
• 10-та гарматна бригада (28-й, 29-й і 30-й гарматні 

полки);
• 11-та дивізія (31-й, 32-й і 33-й піші полки);
• 11-та гарматна бригада (31-й, 32-й і 33-й гарматні 

полки);
• 4-та окрема кінна бригада (4-й кінно-гарматний 

полк та 7-й і 8-й кінні полки).
Але командування корпусу так і не розпочало його 

реорганізацію у відведений для того час, зважаючи 
на участь у постійних позиційних боях проти червоно- 
гвардійців. Та й командування Армії 
УНР розпочало підготовку чергового 
рішучого контрнаступу з метою про
рвати більшовицький фронт і вийти 
на лінію Старокостянтинів—Дераж- 
ня—Нова Ушиця.

За підрахунками М. Капустян- 
ського, цього часу бойовий склад 
Армії УНР, який мав здійснюва
ти наступ, становив приблизно
14 000 вояків і 100 гармат, зі згада
ної кількості близько 4500 багнетів 
і шабель та 200 скорострілів пере
бувало в лавах стрілецького корпусу, 
а за підрахунком В. Кучабського кіль
кість особового складу корпусу на 1 червня становила 
приблизно 319 старшин і 8067 рядових, із них 5172 — 
бойовий склад. Але сучасний дослідник М. Ковальчук 
піддає сумніву таку кількість вояків Армії УНР і зокре
ма корпусу. На його думку, Корпус Січових Стрільців 
на початку червня 1919 р. мав не більш як 1500 багнетів 
і шабель.

У супротивника, за підрахунками Капустянського, 
було 17 000 осіб і 54 гармати.

29 травня розпочався загальний контрнаступ, 
а 2—3 червня більшовицький фронт було прорва
но. На 18 червня штаб Армії УНР запланував силами 1 Д алі — Група СС.
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Бої за переправи 
через річки Случ і Бужок 

у другій половині червня 1919 р.
На оригінальній мапі в «Поясненні» 

міститься помилка: 
в даті замість IV має бути VI.

стрілецького корпусу, 7-ї та 8-ї Запорізької дивізій фор
сувати р. Случ для наступу на Старокостянтинів. Однак 
з 17 на 18 червня більшовицькі війська фактично без 
спротиву з боку підрозділів Волинської групи прорвали 
фронт зліва, на лінії містечка Базалії — станції Війтів- 
ці. У відповідь було здійснено перегрупування сил, піс
ля якого підрозділи стрілецького корпусу перейшли 
на напрямки Чорний О стрів-Базалія та Чорний О стр ів - 
Війтівці і до 24 червня протистояли силам Таращанської 
дивізії, 1-й і 2-й полки якої наступного дня було розбито. 
Це дало змогу дещо відійти з фронту і розпочати реор
ганізацію, про необхідність якої ще 22 червня на Стрі
лецькій раді в Чорному О строві заявив Є. Коновалець. 
Він рекомендував за 40 км від фронту здійснювати мобі
лізацію, розраховуючи також на повстанські сили. Ц ьо
го разу бойові втрати становили майже 10 %. Крім того, 
почастішали випадки переходу січовиків до УГА. Утім, 
укотре здійснити реорганізацію не вдалося.

1 липня більшовики, зосередивши на фронті проти 
УНР близько 10 000 багнетів і 1200 шабель, розпочали 
масштабний наступ у районі Проскурів—Красилів і далі 
по р. Случ до Базалії, де розміщ увалися сили Волин
ської групи, Групи СС та Запорізької групи. Але бойо
вий і моральний стан цих сил не давав змоги втриму
вати фронт. 4 липня Волинська група і Група СС під 
натиском сил ворога, що переважали, змушена була 
відступити на південь від залізничної лінії Війтівці— 
Чорний Острів. На цьому тлі успіхи 2-ї та 3-ї дивізій
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Дієвої армії УНР, які наступали на Жмеринку, Шаргород 
і Могилів-Подільський, не впливали на загальну ситу
ацію на фронті: під загрозою знищення опинилися всі 
учасники боротьби за УНР.

Стабілізувати ситуацію вдалося завдяки 5-й бригаді 
УГА, яка під тиском переважаючих польських частин 
8 липня перейшла р. Збруч, а 10 липня підійшла до Чор
ного Острова. Командування Армії УНР прийняло 
рішення до приходу УГА утримувати всіма можливими 
силами напрямки більшовицького наступу на Кам’янець- 
Подільський по лінії Гусятин-Городок—Ярмолинці- 
Зіньків—Нова Ушиця—Могилів-Подільський.

Перебуваючи в Ярмолинцях, командування Групи 
СС 6 липня провело нараду, на якій було констатовано, 
що формація є небоєздатною. Що ж до подальшого май
бутнього, то обговорювалися варіанти розформування 
групи, приєднання до УГА й переходу до партизанської 
діяльності. Але Коновалець зумів переконати присутніх 
вести боротьбу далі. Було ухвалено рішення: попри пере
біг подій на фронті, відступати для відпочинку й реорга
нізації у групу з двох дивізій. Отже, на основі наявного 
особового складу 1-го, 2-го та 4-го піших полків було 
сформовано 10-ту дивізію під командуванням І. Рогуль- 
ського; на базі 3-го, 5-го і 6-го полків — 11-ту дивізію 
Р. Сушка. До складу кожної з дивізій було приєднано 
технічну сотню, гарматний полк і кінну сотню. Кінний 
дивізіон під командуванням Ф. Бориса був, як і раніше, 
окремою частиною групи. Загалом особовий склад групи

Організаційна схема Групи СС 
після реорганізації в липні 1919 р.

Дмитро Герчанівський
Вістун 2-ї сотні Легіону УСС, 

один з організаторів 
Галицько-Буковинського куреня 

Січових Стрільців.
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Операції Корпусу СС у напрямі 
Проскурова та Чорного Острова

Бойове становище 
на 13-28 липня 1919 р.

становив близько 4500 осіб. Після реорганізації штаб гру
пи 15 липня скерував 10-ту дивізію до району між Чор
ним Островом і Ярмолинцями, а 11-ту перевів у резерв.

Загалом на 16—17 липня 1919 р., коли відбувався пере
хід УГА на східний берег р. Збруч, силами Волинської 
групи, Групи Січових Стрільців, Запорізької групи, 2-ї 
та 3-ї дивізій, 5-ї галицької бригади, а також приєднаного 
до 2-ї дивізії повстанського загону отамана Ю. Тютюн
ника впевнено тримався Кам'янець-Подільський фронт.

18 липня більшовицькі війська, зважаючи на актив
ність українських військових сил на Вапнярському
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Артилерія Січових Стрільців 
на бойових позиціях 
під Проскуровим
Липень 1919 р.
(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

Кінна розвідка 
3-го Стрілецького полку
Літо 1919 р.

та Ж меринському напрямках, а також просування впе
ред на лінію Ярмолинці-Городок, підтягнувши резерви, 
переходять у наступ по всьому фронту. Зокрема під- 
вечір 21 липня червоногвардійці силою 2000 багнетів,
300 шабель й 10—12 гармат прорвали фронт Волинської 
групи й зайняли Смотрич.

Штаб Групи СС розташувався в містечку Балин 
і разом з іншими силами Дієвої армії УНР швидко став 
організовувати захист. 19 липня Є. Коновалець наказав 
вислати до 16:00 20 липня одну гарматну батарею в роз
порядження командира 10-ї дивізії Січових Стрільців.
Наступного дня Коновалець просив особисто втрутити
ся начальника штабу для забезпечення Групи СС чотир
ма лікарями, спеціалістом з топографії (ще були потрібні
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Січові Стрільці 
присягають Директорії

Кам 'янець-Подільський, 
серпень 1919 р.

(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

коні й набої кількістю 500 000), двома спеціалістами 
в операційний і розвідувальний відділи штабу Групи СС 
та ін. Приблизно о 15:00 21 липня сили Групи СС розпо
чали маневри в напрямку прорваного фронту.

Вирішальним став бій під містечком Смотрич, прове
дений 22 липня силами двох дивізій Групи СС і стрілець
кої кінноти, після якого більшовицькі війська почали від
ступати. Було захоплено 6 гармат, 10 ящиків із зарядами, 
весь обоз 4-го Таращанського полку і близько 100 осіб 
узято в полон. М. Капустянський писав: «Цей бій скла
дає одну з красних сторінок історії С. С. Червоні, розби
ті групою С. С., загубили свою чванливість і в безладді 
подалися на північ. Цим переможним боєм С. С. прикри
ли Кам’янецький напрямок, зупинили ворожий наступ 
і розгромили найліпший Таращанський полк».

На 24-27 липня об'єднані українські війська розташу
валися у такому порядку: Група СС і Запорізька група 
вийшли на лінію Городок—Ярмолинці; Волинська група 
відійшла в район Лянцкоруня; І, II, III корпуси УГА пере
бували на лінії Балин—Дунаївці—Нова Ушиця; 2 галицькі 
бригади під командуванням полковника Бізанца рухали
ся в напрямку містечок Солобківці й Зіньків. 2-га дивізія, 
загони Ю. Тютюнника та 3-тя дивізія, які меншою мірою 
залежали від прориву Групи СС, розташувалися, відпо
відно, в напрямку на Ж меринку і Вапнярку.

На тлі цих подій штаб Дієвої армії УНР уже зран
ку 26 липня перебрав ініціативу на фронті й розпочав 
наступ на Проскурів силами Групи СС, Запорізької групи,



Присяга новобранців у вишколі СС
У заході взяли участь С. Петлюра, 
міністр В. Безпалко і старшинський 
корпус Січових Стрільців. 
Старокостянтинів, літо 1919 р. 
(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

Польове богослужіння
У заході взяли участь С. Петлюра, 
члени уряду УНР і старшинський 
корпус Січових Стрільців. 
Старокостянтинів, серпень 1919 р. 
(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

Бійці УНР складають присягу
У заході взяли участь С. Петлюра, 
члени уряду УНР і старшинський 
корпус Січових Стрільців.
Кам 'ннець-Подільський, 
серпень 1919 р.
(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)
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військовий міністр полковник В. Петрів,

начальник Головної юридичної управи 
Армії УНР, головний військовий 
прокурор УНР Є. Мошинський. 

Кам'ннець-Подільський, 1919 р.

Ф. Швець, С. Петлюра, А. Макаренко.

начальник канцелярії М. Миронович,

Другий ряд (зліва направо): 
ад'ютант С. Петлюри О. Доценко,

генерал-квартирмейстер 
генерального штабу О. Шайбле,

старшина для зв'язку 
між Головним Отаманом 

та головою Ради міністрів 
полковник М. Куликовський, 

сотник Осецький 
(брат Наказного Отамана),

Члени Директорії (сидять) 
та керівники Армії УНР

Перший ряд (зліва направо):

посильний Г. Швець,

II галицького корпусу та групи Бізанца. Під час операції 
Група СС 29 липня здобула Чорний Острів, Запорізька 
група разом з 4-ю галицькою бригадою — Проскурів, 
а на ЗО липня підрозділи 2-го Галицького корпусу разом 
з Групою СС зайняли лінію вздовж р. Бужок. Успіш
ними, але водночас надто виснажливими (до того ж 
пов’язаними з великими втратами) були бойові дії 2-ї 
дивізії, загонів Ю. Тютюнника та 3-ї дивізії О. Удовичен
ка під Жмеринкою і Вапняркою.

Пізніше командування двох армій зосередилося 
на визначенні стратегічного напрямку наступу військ. 
Загальновідомо, що розглядалися два напрямки: на Київ 
або Одесу, які були запропоновані командуванням 
Дієвої армії УНР і УГА відповідно. У результаті диску
сії прийняли компромісне рішення: наступ одночасно 
на Київ-Одесу. У директиві, виданій з цього приводу 
штабом Дієвої армії УНР ЗО липня, його початок було 
заплановано на 2 серпня.

Командування Групи СС прохолодно сприйняло план 
операції — воно розраховувало, що група, зважаючи 
на попередній бойовий досвід, стане в авангарді україн
ських військ під час наступу на Київ. Відведення Групи СС 
на крайній західний фланг штабом Дієвої армії УНР було 
пов'язане з намаганням уникнути збройного конфлікту 
з польськими військами вздовж демаркаційної лінії.

У той час штаб Групи СС перебував у Чорному Острові.
11 серпня було остаточно утворено вищий орган 

командування військами — Штаб Головного Отамана



С К Л А Д  І К ІЛ Ь К ІС Т Ь  П ІД Р О ЗД ІЛ ІВ  ГРУПИ с с  
16 серпня 1919 р.

• 10-та піша дивізія — 121 старшина, 21 підстаршина та 1704 козаки;
• 11-та піша дивізія — 158 старшин, 8 підстаршин, 1604 козаки;
• 10-та гарматна бригада — 69 старшин, 19 підстаршин, 1189 козаків;
• 11-та гарматна бригада — 54 старшини, 7 підстаршин, 1093 козаки;
» кінна розвідка — 6 старшин і 44 козаки;
• 4-та Окрема кінна бригада — 49 старшин, 2 підстаршин, 642 козаки;
• автопанцирний дивізіон — 12 старшин, 4 підстаршин, 132 козаки;
» кулеметний кіш — ЗО старшин, 8 підстаршин, 219 козаків;
» кіш Групи Січових Стрільців (під командуванням І.Чмоли) — 14 старшин, 5 під

старшин і 759 козаків.

на чолі з професором Військової академії генералом 
М. Юнаковим. А вже наступного дня Штаб Головно
го Отамана розпочав загальний наступ на Київ. Для 
кращого оперативного командування всю армію було 
поділено на Східну, Середню та Західну групи. Так, 
до складу Східної групи під командуванням Ю. Тютюн
ника входили 2-га, 3-тя дивізії та повстанські загони. 
До складу Середньої групи під командуванням генерала
А. Кравса увійшли І і III галицькі корпуси й Запорізька 
група, а Західну групу під командуванням полковни
ка А. Вольфа було сформовано із Групи СС і II корпу
су УГА. Завдяки такому розподілу сил під час наступу 
на Київ Група СС тимчасово перейшла в підпорядкуван
ня УГА. Групі СС було відведено крайній лівий фланг 
наступу на Старокостянтинів—Ш епетівку-Новоград- 
Волинський—Коростень.

Що ж до особового складу, то, згідно з дислокацій
ною відомістю й даними щодо бойового складу Дієвої 
армії УНР на 16 серпня 1919 р., Група СС складалася 
з 10-ї та 11-ї піших дивізій, 10-ї та 11-ї гарматних бри
гад, 4-ї Окремої кінної бригади, автопанцирного дивізі
ону, кінної розвідки й запасних частин — кулеметного 
коша та коша групи. 10-та дивізія під командуванням 
полковника І. Рогульського і начальника штабу полков
ника В. Змієнка складалася з 28-го, 29-го та 30-го піших 
полків, 10-ї кінної сотні та 10-го технічного куреня. 
Ними командували осавул І. Андрух, сотник Ю. Оси
пенко, осавул А. Кмета, сотник М.Загаєвич і сотник 
М. Ященко. До складу 11-ї пішої дивізії на чолі з пол
ковником Р. Сушком і начальником штабу полковником

Всеволод Змієнко 
(1886-1938)

Генерал-хорунжий Армії УНР. 
У 1913 р. закінчив Миколаївську 

академію Генерального штабу, 
після Першої світової війни 

обіймав посаду начальника штабу 
83-ї піхотної дивізії. 

Учасник визвольних змагань, 
з липня 1919 р. — начальник штабу 

10-ї пішої дивізії.
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Михайло Курах 
(1895-1962)
Підполковник полку Січових Стрільців, 
організатор
Полку ім. Гетьмана Мазепи у Саратові, 
у 1919-1920 рр. — референт 
Революційного комітету Червоної 
Української Галицької Армії.

Ю. Отмарштейном входили 31-й, 32-й, 33-й і Стародуб- 
ський піші полки, 11-й технічний курінь і 11-та окрема 
кінна сотня. Ними командували осавул С. Піщаленко, 
осавул Черняк, сотник Т. Виборний, полковник В. Мон- 
чинський, чотар Місіюк та чотар Пилипенко.

10-ту гарматну бригаду очолював полковник Р. Даш
кевич. До її складу входили 28-й, 29-й і 30-й гармат
ні полки під орудою осавула М. Кураха, полковника 
О. Голубаїва й полковника Д. Михайліва. До складу 11-ї 
гарматної бригади входили 31-й, 32-й і 33-й гарматні 
полки. На жаль, даних про командний склад цієї гармат
ної бригади немає.

4-та Окрема кінна бригада складалася з 7-го кінного 
полку під командуванням осавула Галайди, 8-го кінно
го полку (полковник Карпович), Кінного полку Січо
вих Стрільців (сотник Ф. Борис) та 4-ї кінно-гарматної 
батареї. Автопанцирний дивізіон Січових Стрільців 
складався з п’яти бронеавтомобілів під орудою сотника 
М. Турка.

При штабі діяла 5-та радіостанція під командуванням 
сотника Борщанського.

Загальна кількість особового складу Групи СС стано
вила 8782 військовослужбовці. На той час Дієва армія 
УНР разом із групою налічувала 33 980 військовослуж
бовців, а УГА — 51 683.

На озброєнні об’єднаної армії перебувало 335 гармат, 
1079 кулеметів, 37 649 рушниць. Армія мала 20 863 коня. 
У складі Групи СС перебували 61 гармата, 95 кулеметів, 
4917 рушниць та 2845 коней. До того ж із шести броне- 
потягів, що були на озброєнні всього українського вій
ська, п’ять входило до складу автопанцирного дивізіону 
Групи СС.

16 серпня Січовим Стрільцям було наказано здо
бути Шепетівку. 23 серпня, коли сили Середньої 
групи по лінії Козятин—Фастів розпочали наступ 
на Київ, сили Західної групи (Група СС та II корпус 
УГА) з районів Новограда-Волинського й Ж итомира 
вийшли на Коростень. Але через ініційоване коман
дуванням армії розширення фронту Західної групи 
до Житомира, а також провокаційні напади польських 
військ на підрозділи Групи СС уздовж демаркацій
ної лінії Шепетівка—Новоград-Волинський, наступ 
на Коростень розпочався лише наприкінці серпня.
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Січові Стрільці
Зліва направо:
Осип Бойдуник,
Василь Бойдуник,
Андрій Кігічак,
Привертає увагу різноманітність 
в одностроях: перший стрілець 
носить так званий «карлблуз» — 
нерегламентований кітель 
австро-угорського війська, 
що увійшов у моду під час 
Першої світової війни й копіював 
однострій офіцерів баварської гірської 
піхоти. Другий — синій повсякденний 
кітель офіцера австро-угорської 
кінноти. Третій — кітель-«френч», 
мода на який поширилася 
також під час війни.
Ніхто не носить знаків розпізнавання 
українського війська.
Житомир, серпень 1919 р.

Як наслідок, за цей час більшовики, зосередивши 
значні сили в районі Коростеня, змогли не тільки 
витримати наступ впродовж першої декади вересня, 
а й перейти в контрнаступ, під час якого Група СС
14 вересня відступила до Новограда-Волинського, 
а II корпус УГА — до Ж итомира. 18 вересня Група СС, 
яка зазнала серйозних людських і матеріальних втрат, 
зайняла оборону від Шепетівки до Полонного, при цьому 
10-та дивізія розташувалася у місті Полонне і перебува
ла там до 18 жовтня, 11-та — у Шепетівці до 21 жовтня, 
а штаб — у селі Городище. Кіш і шпиталь групи пере
бували в Старокостянтинові. 18 вересня наказом штабу 
Дієвої армії УНР Група СС вийшла з підпорядкування 
команди II корпусу УГА.



Зустріч
Головного Отамана С. Петлюри 

на фастівському 
залізничному вокзалі 
після відступу з міста 

Червоної Армії 
29 серпня 1919 р. 

(Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Київ)

‘Загалом Дієва армія УНР 
разом із Групою СС налічувала: 

• 3746 старшин; 
• 3603 підстаршини;

• 693 урядовці;
• 17 священиків;

• 62 лікарі;
• 78 фельдшерів; 

• 194 ветеринари;
• 40198 вояків. 

Армія мала 11133 коней.

Згідно з офіційною відомістю, складеною на 15 верес
ня, особовий склад Групи СС становив: 698 старшин, 
589 підстаршин, 162 урядовці, 4 священики, 13 лікарів, 
36 фельдшерів, 13 ветеринарів, 5865 вояків, які пройшли 
муштру, і 4198 тих, які не пройшли. Група мала також 
3372 коня1. Отже, за місяць чисельний склад Групи СС 
за рахунок новобранців збільшився.

8 жовтня кіш Групи СС, який розташовувався в Ста- 
рокостянтинові, оглянув С. Петлюра. На час його візиту 
кількість січовиків становила 248 старшин і 4328 стріль
ців, з яких 9 старшин і 127 стрільців були хворі, а 12 стар
шин і 211 стрільців було командировано. На жаль, ця 
відомість, як і попередня, не відображає реального 
бойового стану.
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Водночас відділ постачання, який із 17 вересня знову 
очолив І. Даньків, зважаючи на наближення зими й готу
ючись до нових бойових дій, організував у Проскурові 
скуповування продуктів, відкрив майстерні з пошиття 
одягу і взуття, провадив збір медикаментів і вилучення 
зброї в населення.

За час перебування в районі Шепетівка—Полонне 
основним силам Групи СС, згідно з оперативними дани
ми від ЗО вересня, 1, 2, 6, 7 жовтня, не доводилося всту
пати в бойові дії з більшовицькими частинами.

Н езмінним був статус січового стрілецтва, про 
що свідчить те, що у старшинській школі, яка діяла 
того часу у Кам’янці-Подільському, О. Назарук читав 
курс лекцій «Про українських Січових Стрільців». 
Зокрема, у курсі, який в основному стосувався істо
рії та ідеології стрілецтва, автор наголошував: «Січове 
Стрілецтво творить окремий український військо
вий стиль. Тільки Січове Стрілецтво не має чужого 
стилю — ні австрійського, ні руського. Воно творить 
український стиль».

15 жовтня штаб Групи СС отримав наказ передисло
кувати основні сили у район Жмеринки, де вони повинні 
були замінити 3-тю дивізію, що стояла на фронті проти 
білогвардійських військ генерала А. Денікіна. При цьому 
кіш і шпиталь мали залишатися у Старокостянтинові.

У дислокаційній відомості Групи СС на 15 жовтня, 
у якій зокрема не відображено коша Групи СС, пода
ються такі загальні дані: 498 старшин, 682 підстаршин,

Команда 11-ї пішої дивізії Групи СС
Сидять зліва направо, 
підполковник Цівірко, 
полковник Ю. Отмарштейн, 
командир дивізії полковник Р. Сушко, 
невідомий, сотник Гнатченко.
Стоять зліва направо: 
сотник М. Максим, 
поручник Я. Савойка, 
сотник М. Стронціцький, 
двоє невідомих.
Шепетівка, літо 1919 р.

Юрій Отмарштейн 
(1890-1922)

Полковник Армії УНР. 
У 1916 р. закінчив Миколаївську 

військову академію Генштабу 
в Петербурзі, капітан. 

У період Гетьманату командував 
Сердюцьким кінним Лубенським 

полком. Під час протигетьманського 
повстання перейшов на сторону 
Директорії УНР, очолював штаб 

Осадного корпусу Січових Стрільців. 
На початку 1919 р. —  начальник 
штабу Корпусу Січових Стрільців, 

з липня — начальник штабу
11 -ї пішої дивізії. З листопада 

1921 р. — начальник штабу Армії УНР 
у Другому зимовому поході. 

Член УВО, координатор діяльності 
на території УСРР.
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ПЕРЕБУВАННЯ ЛЮДЕЙ І КОНЕЙ У ЧАСТИНАХ ГРУПИ СС
16 жовтня 1919 року

• Штаб: 86 старшин та урядовців, 610 стрільців; 158 коней.
• Автопанцирний дивізіон: 18 старшин, 162 стрільці; 2 коня.
• І кінний полк СС: 29 старшин, 486 стрільців; 336 коней.
• Кіш скорострілів: 38 старшин, 524 стрільці; 52 коня.
• Кіш Групи СС: 231 старшина, 3027 стрільців; 122 коня.
• І запасний курінь СС: 23 старшини, 527 стрільців.
• Відділ постачання: 67 старшин та урядовців, 331 стрілець; 96 коней.

• 10-та піша дивізія:
• Штаб: 12 старшин і урядовців, 155 стрільців; 34 коня.
• Постачання: 7 старшин і 4 стрільці.
• 28-й піший полк: 46 старшин, 688 стрільців; 222 коня.
• 29-й піший полк: 42 старшини, 392 стрільці; 123 коня.
• 30-й піший полк: 32 старшини, 328 стрільців; 70 коней.
• І окрема інженерна сотня: 10 старшин, 106 стрільців; 37 коней.
• І окрема кінна сотня: 8 старшин, 140 стрільців; 115 коней.
• Обоз дивізії: 8 старшин, 31 стрілець; 27 коней.

• 11 -та піша дивіз ія:
• Штаб і постачання: 27 старшин і 115 стрільців; 76 коней.
• 31-й піший полк: 42 старшини, 686 стрільців; 190 коней.
• 32-й піший полк: ЗО старшин, 134 стрільці; 51 кінь.
• 33-й піший полк: 25 старшин, 237 стрільців; 63 коня.
• II окрема інженерна сотня: 7 старшин, 88 стрільців; 29 коней.
• II окрема кінна сотня: 6 старшин, 65 стрільців; 46 коней.
• Обоз дивізії: 7 старшин, 50 стрільців; 100 коней.

. Гарматна бригада:
• Штаб: 8 старшин, 39 стрільців; 23 коня.
• 28-й полк бригади: 26 старшин, 386 стрільців; 187 коней.
• 29-й полк бригади: 22 старшини, 457 стрільців; 314 коней.
• 30-й полк бригади: 23 старшини, 425 стрільців; 222 коня.
• 31-й полк бригади (даних про кількість особового складу бракує).
• 32-й полк бригади: 23 старшини, 351 стрілець; 245 коней.
» 33-й полк бригади: 22 старшини, 372 стрільці; 264 коня.
• Парк гарматної бригади: 7 старшин, 53 стрільці; ЗО коней.
• Кінна розвідка: 7 старшин, 40 стрільців; 32 коня.
• Запасна батарея: 6 старшин, 193 стрільці; 28 коней.

• Окрема Волинська бригада: 50 старшин, 500 стрільців; 100 коней.

Загалом кількість особового складу і коней становила:
• 995 старшин;
• 11 747 стрільців;
• 3394 коня.
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ДОДАТКОВІ ПІДРОЗДІЛИ,
ЩО ПЕРЕБУВАЛИ НА ХАРЧОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИ ГРУПІ СС

•  Проскурівський повітовий військовий начальник зі 150 багнетами.
•  Старокостянтинівський повітовий військовий начальник зі 150 багнетами.
•  Старокостянтинівський ветеринарний шпиталь: 150 осіб персоналу 

та 90 коней.
•  26-й військовий запасний шпиталь: 180 осіб персоналу та 400 хворих.
• Етапний комендант.
•  Центральний розподільчий етап: 1000 осіб.

5588 стрільців та 2188 коней. Але, вочевидь, реальний 
бойовий склад групи був дещо меншим.

Загалом процес переходу через брак потягів і палива 
затягнувся майже на два тижні. Підійшовши до Жме
ринки, штаб армії скерував групу південніше — на лінію 
Рахни-Джурин, яку вона зайняла 27 жовтня у складі 10-ї 
дивізії (1700 багнетів), 11-ї дивізії (1900), кінного дивізі
ону (200), також при кожній із дивізій було по дві гар
матні батареї, особовий склад яких не зазначено. У свою 
чергу, М. Безручко пише, що різке зменшення особового 
складу групи на цьому етапі було пов’язане з дезертир
ством новобранців, переважно через відсутність зимо
вого одягу й збільшення захворювань на тиф.

Група СС фактично закінчила бойові операції про
ти білогвардійців 2 листопада боєм на станції Мурафа 
між Рахнами і Джурином — подальші дії зводилися 
до загального відступу разом з іншими військовими 
з’єднаннями у спробі втримати наступ ворога. Крім 
того, щодня на тлі катастрофічної військово-політичної 
та оперативної ситуації скорочувався особовий склад 
групи — лише впродовж кількох днів після прибуття 
на фронт зі стрілецьких лав дезертирувало до 2000 воя
ків! Уже на середину листопада Групу СС фактично реор
ганізували у зведену дивізію.

Захоплення супротивником Жмеринки 11 листопада 
поставило Армію УНР у катастрофічну ситуацію, а пере
хід УГА на бік білогвардійських Збройних сил Півдня Росії, 
що стався за кілька днів після того, ліквідував фронт.

На цьому тлі на кінець другої декади листопада залишки 
Групи СС з іншими нечисленними частинами Дієвої армії 
УНР тримали оборону Проскурова по лінії Деражня- 
Нова Ушиця—Дунаївці—Ярмолинці. 18 листопада, щоб
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Січові Стрільці
Сидять зліва направо: 

десятник В. Заболотний, 
стрілець Д. Заболотний. 

Стоять зліва направо: 
стрільці П. Теслюк, М. Кавцун 

та П. Бохенюк. 
Проскурів, 1919 р.

Михайло Омелянович-Павленко 
(1878-1952)
Генерал-полковник Армії УИР, 
до 1917 р. — генерал-майор 
Російської імператорської армії, 
з першої половини 1919 р. — 
головнокомандувач УГА.
У 1920 р. командував операціями 
Першого зимового походу.

не допустити вступу білогвардійських сил, довелося зда
ти польським військам Кам’янець-Подільський. 22 лис
топада штаб Групи СС розпорядився «негайно частинам 
СС вийти з Проскурова». Через чотири дні стрільці зосе
редилися в районі Старокостянтинова. Тут під впливом 
чуток про «зраду галичан» гайдамацька бригада отама
на О. Волоха роззброїла стрілецький полк і заарешту
вала його командира сотника І. Андруха. Хоча інцидент 
і владнали, ця подія остаточно деморалізувала Групу СС.

У той час польські війська зайняли фронт від Полон- 
ного через Базалію, Купіль, Чорний Острів, Дунаїв- 
ці до Кам'янця-Подільського, більшовики — по лінії 
Бердичів-Чуднів, а білогвардійці — К озятин-Х м ільник- 
Проскурів. Наприкінці останньої декади листопада 
територія, на яку ще поширювалася влада УНР, простя
галася від Старокостянтинова через Любар, М иропіль 
до Шепетівки. Штаб та особовий склад Групи СС роз
ташувались у Старій і Новій Чорториї. Уже 2 грудня під 
час чергового наступу білогвардійців Запорізька група 
залишила Старокостянтинів, у якому розташовувався 
шпиталь Групи СС — персонал, частину хворих та пора
нених білогвардійці перевезли до Проскурова.

Уряд і командування армії переїхали до Любара, 
а потім — до Нової Чорториї, де 4 грудня голова Ради 
міністрів УНР І. Мазепа та Головний Отаман С. Петлюра
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Група Січових Стрільців
Стоять зліва направо: 
Журавчук, Литвинко, Семенюк, 
Сташинський.
Сидять зліва направо: 
Головатенко, Шараневич. 
Проскурів, 1919 р.

провели нараду, на якій також були присутні Є. Конова- 
лець і А. Мельник. Її підсумком стала відозва про пере
хід до партизанської форми боротьби в тилу ворожих 
сил Наступного дня в Новій Чорториї відбулася вже 
розширена нарада, на якій, крім урядовців і команду
вання армії, були присутні командувачі всіх військових 
з’єднань Дієвої армії УНР. Коновалець у виступі заявив, 
що Група СС вирішила демобілізувати особовий склад, 
вважаючи, що подальша боротьба є безперспективною. 
Після цього на 6 грудня було призначено ще одну нараду, 
яка мала ухвалити план подальших військових операцій.

6 грудня на засіданні Стрілецької ради було оста
точно вирішено розформувати групу й демобілізувати 
стрільців, щоб ті самостійно могли вибирати, чи приєд
нуватися їм до партизанських загонів під командуван
ням М. Омеляновича-Павленка, чи повертатися додому. 
До вечора частина стрільців, які виявили бажання далі

Лист Є. Коновальця 
до В. Старосольського 

з проханням окреслити 
політичну ситуацію 

та очікуване майбутнє 
січового стрілецтва 

Луцьк, 24 грудня 1919 р. 
(Центральний державний 

історичний архів України, Львів)
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Старшини 
1-го полку Січових Стрільців

Березень 1920 р.

1Перший зимовий похід — 
похід Армії УНР по тилах 

Червоної та Добровольчої армій, 
що розпочався 6 грудня 1919 р., 
а завершився через 5 місяців —

6 травня 1920р. — об’єднанням 
з військом, створеним після 

підписання договорів з поляками 
про об’єднані дії проти 

більшовиків.

2Українська військова 
організація (УВО) — 

нелегальна військова 
революційно-політична 

формація, що постала 1920 р. 
заходами старшин різних  

українських армій: Січових 
Стрільців (ідеологічно- 

політичний внесок) та УГА, 
в основному її VI бригади 

(бойовий та організаційний 
елемент). На першому етапі 
діяльності УВО зосередилася 

на реєст рації військових, 
оформленні їх в організовані 

структури, причому ударною  
силою на випадок війни мали 
бути українські інтерновані 

частини в Чехословаччині 
та сформовані з полонених 

загони в Італії. Збирано 
й магазиновано зброю, частково 

куповано її за кордоном. 
У 1930-ті рр. діяльність УВО 

поступово згасла, оскільки 
провідну роль в українському 

націоналістичному русі здобула 
Організація українських 

націоналістів (ОУН).

вести боротьбу, зосередилася в районі К оростки-Л ипно, 
а інша разом зі штабом групи переїхала в район Дертка— 
Новий Миропіль.

Зранку наступного дня перша група стрільців виру
шила в Перший зимовий похід1, а другу, що прибула 
на станцію Миропіль, було роззброєно й перевезено 
через Шепетівку—Рівне до табору для військовополоне
них у Луцьку. Зокрема, як зазначав через рік Р. Дашкевич, 
більша частина Січових Стрільців «...пішла в парти
зани і тій частині передали всі прочі зброю, гармати, 
коні, все військове майно». У Луцьку, як повідомляв 
Є. Коновалець у листі від 24 грудня В. Старосольському, 
перебувало 196 найкращих стрілецьких старшин і понад 
400 стрільців.

Загалом з огляду на подальші дії Коновальця й най
ближчого його оточення колективне рішення про роз
формування було більш ситуативним, не пов’язаним 
з припиненням боротьби за Українську державу. 
Навпаки, стрілецькі очільники були переконані в її 
необхідності. Коновалець взявся за створення нової 
військово-політичної організації для продовження 
національно-визвольної боротьби — у липні 1920 р. було 
засновано Українську військову організацію2, організа
ційними питаннями якої практично до вересня 1921 р. 
займалася Стрілецька рада.



ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на майже 150-літнє перебування в різ
них суспільно-політичних і соціально-економічних 

умовах Австро-Угорської та Російської імперій, праг
нення до національної свободи й відновлення держав
ності об’єднувало українців усіх етнічних земель. Перша 
світова війна, яка об’єктивно розв’язала проблему роз
паду імперій, дала шанс бездержавним націям Європи 
розпочати збройну боротьбу за національно-політичне 
самовизначення. У цьому контексті українці австро- 
угорського підданства, перебуваючи в російських табо
рах для військовополонених, з ентузіазмом зустріли 
звістку про крах Російської імперії та створення у Києві 
Української Центральної Ради. Бойовий досвід, що вони 
отримали його в роки Першої світової війни, став у при
годі під час революції й захисту її здобутків.

Важко сказати, чи військово-політична активність 
галицьких українців завадила встановленню незалеж
ності України, чи, навпаки, посприяла. З одного боку, 
й Центральна Рада, й Директорія бачили в Січових 
Стрільцях вірних оборонців, з іншого — стрільці спри
чинилися до повалення гетьманського режиму й втяг- 
нення України в громадянську війну. Чи були обста
вини вищими за прагнення січовиків, чи вони негаразд 
протиставили їх собі? Одне можна констатувати точно: 
галичани, яким судилося вплинути на майбутнє України, 
в останню чергу думали про свій добробут, насамперед 
переймаючись долею Батьківщини, зберігаючи віру в її 
незалежність і соборність.

Лист Є. Коновальця 
до В. Старосольського 

з повідомленням 
про рішення стрілецької старшини 

відрядити його за кордон 
для вирішення нагальних 

політичних питань 
Луцьк, 7 січня 1920 р. 

(Центральний державний 
історичний архів України, Львів)
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Команда Січових Стрільців 
після ліквідації корпусу

Євген Коновалець (посередині) 
демонстративно носить відзнаки 

полковника УГА. 
Луцьк, січень 1920 р.

Таємний договір 
С. Петлюри з Польщею
Політична і військова конвенції.
21 квітня 1920 р.
(Центральний державний архів вищих 
органів влади та управління України, 
Київ)

6 грудня 1919 р., втративши надії на продовження 
війни силами регулярної армії й розглядаючи партизан
ську форму боротьби як безперспективну, Стрілецька 
рада прийняла рішення розформувати частини Січо
вих Стрільців і демобілізувати особовий склад. Н епри
йнятним у боротьбі з більшовицькою Росією став і союз
із Польщею в обмін на Галичину. Як наслідок, Стрілець
ка рада безпосередньо так і не долучилася до збройної 
боротьби в рамках Української національної революції. 
Натомість після її поразки засновники й основні спо
движники стрілецького формування на Наддніпрянщині 
не дали згаснути національно-визвольному руху, визна
чаючи його характер у 1 9 20-1930-х роках і значною 
мірою долучившись до його організації в роки Другої 
світової війни. Закладені традиції стали основою патріо
тичного виховання не одного покоління українців.
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