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Дане видання є путівником до музейної експозиції «Народна війна». В ньому вміщено текс-
товий опис 24–х розділів експозиції. Крім документів та фотографій з експозиції, у путівнику по-
дається ряд раніше невідомих документів.

Сама музейна експозиція «Народна війна» — це результат більш як дворічної праці науковців
Київського «Меморіалу». Впродовж 2008–2009 рр. автори працювали в державних та галузевих
архівах СБУ 18–ти областей України. Опрацьовано понад 350 фондів і близько 1500 архівних
справ. В експозиції використано велика кількість фотодокументів, багато з яких представлені
вперше.

За виявленими архівними матеріалами авторами вперше виведені статистичні дані про кіль-
кість селянських збройних повстань у всіх тогочасних дев’яти губерніях та в цілому по Україні,
кількість відомих та невідомих повстанських загонів, підпільних антибільшовицьких організацій і
їх осередків, антибільшовицьких загонів самооборони та стихійних виступів селян проти комуні-
стичної окупаційної влади. 

Представлена музейна експозиція «Народна війна» є першою спільною працею новостворе-
ного «Громадського інституту історичної пам’яті» і товариства «Меморіал». Автори не претен-
дують на абсолютну точність поданої статистики. Вона є явно заниженою, але відповідає
опрацьованим архівним документам. Дослідження та пошук нових матеріалів триває.

Путівник та експозиція можуть бути корисними для істориків, краєзнавців, викладачів, до-
слідників українського визвольного руху, студентської і шкільної молоді та всіх, хто цікавиться іс-
торією України.
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Круцик Роман Миколайович народився 06.07.1945 р.
в с. Яблунів Галицького району Івано–Франківської обла-
сті. Закінчив юридичний факультет Львівського держав-
ного університету, спеціальність юрист (державне право).

Професійна діяльність: 1968–1985 рр. — помічник
машиніста, машиніст паровоза, тепловоза, дизель по-
їзда, а з 1985 по 1990 рр. машиніст з випробування теп-
ловозів. У 1990–1994 рр. — депутат Івано–Франківської
обласної та міської рад, член облвиконкому, голова де-
путатської комісії обласної ради із законності та право-
порядку, начальник обласного відділу з поновлення прав
реабілітованих.

У 1994 р. обраний депутатом Верховної Ради Укра -
їни. З 1998 р. по 2000 р. працював у Рахунковій палаті
України.

Громадська діяльність: З 1988 р. член Української
Гельсінської спілки, голова Івано–Франківського облас-
ного Комітету захисту Української Греко–Католицької
Церкви. У 1991–1999 рр. голова обласної партійної орга-
нізації Конгресу Українських Націоналістів, член її цент-
рального проводу.

У 1991–1998 рр. голова Івано–Франківської обласної організації Товариства «Меморіал».
З 1999 р. голова Київської міської організації Товариства «Меморіал». У 2006–2007 рр. — заступ-
ник голови Українського інституту національної пам’яті.

Автор книг «Дем’янів Лаз. Геноцид Галичини», «Кияни свідки голодомору», документальної
повісті «Дем’янів Лаз. Хроніка злочину» та багатьох наукових статей з тоталітарного періоду історії
України. Автор та співавтор фільмів «Дем’янів Лаз», «Визволення по–совіцьки», «Розстріляний
ангел», «Людина з небуття», серіалу «Україна нескорена», «Русизм», «Лице Росії», «Солодкий
гріх», «Бомба до свят» та ін. Автор музейних експозицій «Забуттю не підлягає», «Народна війна»,
«Втрачена память». Співавтор експозицій «Українські Соловки», «Зламані долі», «Репресована
духовність».

У 1998 р. і 2006 р. нагороджений Президентом України орденами «За заслуги» відповідно
3–го та 2–го ступеня. 22 cічня 2009 р. — орденом «Свободи»

В даний час проживає у м. Києві. Голова Київського «Меморіалу» і директор музею «Со-
вєтської окупації України» .

Має двоє дорослих дітей і троє внуків.



У сьогоднішній Україні з вуст політиків та екс-
пертів нерідко можна почути уже майже класичну
фразу про те, що сучасна незалежність дісталася
нашому народові випадково, внаслідок збігу певних
геополітичних обставин, що вона не була резуль-
татом тривалого прагнення нації до визволення.
Більш «поблажливі» аналітики вказують на те, що
боротьба і прагнення до незалежності були, але
вони мали чітко окреслену регіональну забарвле-
ність, мовляв, незалежності бажало і за неї боро-
лося винятково населення західної України та
жменька «збаламучених» інтелігентів–ідеалістів зі
сходу. На доказ такої думки вказують на факти ді-
яльності УПА і збройного підпілля ОУН, яке мало
місце, головним чином, на території західноукраїн -
сь ких областей. При цьому, на жаль, нічого не зга -
дуєть ся про неймовірно потужний рух опору
російсько–більшовицькому режимові, який проко-
тився Великою Україною в 1917–1932 рр. і охоплю-
вав далеко не лише вузькі кола інтелігенції. 

Українське національне пробудження, каталі-
зоване Першою світовою війною і демократичною
революцією в Російській імперії, поставило на поря-
док дня питання створення спочатку автономної, а
згодом і незалежної Української республіки. По-
милки у внутрішній політиці, а, найголовніше, зов-
нішня агресія з боку сусідів (більшовицької та
денікінської Росії, Польщі, Румунії) зруйнували укра-
їнську державність 1917–1920 рр. Проте вони не
знищили ідеї боротьби за національне і соціальне
визволення, яка продовжила жити в українських
масах і матеріалізувалася в масштабному по-
встанському русі (який двома великими хвилями
охопив українські землі в 1921–1924 і 1928–1932
рр.), масовій дерусифікації освіти, науки, літератури
й мистецтва та прагненні до церковної автокефалії. 

Український національний Рух опору росій-
сько–більшовицькій окупації (а про те, що в 1917–
1920 рр. відбулася саме окупація більшої частини
українських земель Радянською Росією зовсім від-
верто вели мову самі більшовицькі лідери) ви-
являвся в різних формах. Сучасному українському
обивателеві більш відомий мирний опір інтелігенції,
яка в 1920–х рр. намагалася надати національного
змісту життю українського суспільства в межах
УССР. Однак поряд із ним існувала вперта збройна
боротьба, яку вело українське селянство. Більшо-
вики охрестили збройний опір «політичним банди-
тизмом» (ще в 1921 р. К. Ворошилов публічно
заявив — «Україна батьківщина і колиска банди-
тизму»), всіма засобами потужної пропаганди
очорнюючи його учасників, як в очах співгромадян,
так і в суспільній думці іноземних держав. Ра-
дянська історіографія впродовж усього періоду
свого існування писала лише про «куркульські
банди» й «терористичні акти контрреволюційних
елементів проти представників радянської влади»,

а окремі західні дослідники, які намагалися об’єк-
тивно висвітлити проблему (як, наприклад, Р. Кон-
квест), зіштовхувались із абсолютним браком
документальних джерел з допомогою яких можна
було б більш–менш повно реконструювати події. 

Сьогодні, завдячуючи наполегливій і копіткій
роботі Товариства «Меморіал», вчених–дослідни-
ків, зібрано десятки тисяч архівних документів,
кожен з яких не просто промовляє, а кричить про
те, що в Україні точилася грандіозна Народна
війна за соціально справедливу і національно са-
модостатню українську державу. На базі цих до-
кументів упродовж 2008–2010 рр. було створено
фотодокументальну виставку фактичним путівни-
ком і коментарем до якої є пропонована до уваги
читачів книга. Повністю базована на архівних 
матеріалах, вона дозволяє побачити наскільки
потужним і територіально розгалуженим був
український національний і соціальний рух на Ве-
ликій Україні й настільки сильно його боялися
більшовицькі окупанти. Уже в 1919–1920 рр. (за
зізнаннями самих більшовиків) проти них зі
зброєю в руках виступило в Україні в різний час і
різних місцях понад мільйон повстанців, які убили
140 тисяч червоноармійців, чекістів і комуністів,
грабіжників із продзагонів. Придушуючи ці ви-
ступи, ЧК (за офіційними даними) знищила в
Україні до 400 тисяч осіб. Щоб утримати Україну
в 1920–1924 рр. тут довелося сконцентрувати
понад 1 мільйон 200 тисяч військ, спровокувати
голод і навіть (нечувана для більшовизму по-
ступка!) вдатися до політики т. зв. непу. 

Проте тимчасовий спад активності збройного
опору був лише коротким відпочинком і в 1928–
1932 рр. боротьба розгорілася з новою силою.
У відповідь на початок колективізації та національ-
них утисків українське селянство знову масово
взялось за зброю. Велика хвиля повстань уже на
початку 1930 р. поставила під питання можливість
утримати Україну в складі СССР. Кількість зброй-
них виступів під час яких убивали представників
окупаційної влади, почала зростати з геометрич-
ною прогресією. Керівник ГПУ України В. Балиць-
кий із жахом констатував, що коли від 1 до 20 січня
1930 р. повстанці вбили 18 більшовицьких функ-
ціонерів, то від 20 січня до 1 лютого — 27, а за
перші п’ять днів лютого — 23. Селами прокотилися
чутки про швидке знищення більшовизму і визво-
лення України «від ярма комунізму», яке відбу-
деться внаслідок війни проти СССР сусідніх
держав. Сподіваючись на допомогу із–за кордону,
особливо активними виявлялися повстанці прикор-
донних регіонів тодішньої УССР. Згадуваний В. Ба-
лицький відзначав, що від 20 лютого 1930 р. «во
всех 11 округах пограничной зоны (Шепетовский,
Бердичевский, Волынский, Коростенский, Туль чин -
ский, Могилевский, Каменецкий, Проскуровский,
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Винницкий, Одесский и АМССР)» незадоволення
вилилося в «массовые волнения, а кое–где и во-
оруженные выступления крестьян». Більше того,
серед селян з’явилися групи агітаторів, які за-
являли про свою приналежність до Спілки визво-
лення України, очолювали стихійні селянські
повстання і проводили їх під самостійницькими гас-
лами СВУ. Загалом лише від 20 лютого до 2 квітня
1930 р. в УССР мало місце 1716 повстань (871 — у
прикордонних і 845 — у внутрішніх округах), при
чому їхній розмах і сила були такими, що ра-
дянська влада в окремих районах «по нескольку
дней фактически не существовала».

Налякані особливим розмахом повстань на
Правобережжі України 11 березня 1930 р. Політ-
бюро ЦК ВКП(б) постановило прискорити депор -
тацію з регіону родини «куркулів», «посилити»
прикордонні округи військами, чекістами, «досвід-
ченими» партійцями, «предупредить какие бы то
ни было массовые выступления в приграничных
округах». 

Завдяки драконівським заходам безпеки впро-
довж 11–17 березня 1930 р. окупантам вдалося
придушити більшість повстань. Винятком були
тільки Тульчинський і Могилівський округи Поділля
де до середини березня виступи, за словами В. Ба-
лицького, «достигли наибольших размеров и ост-
роты» й охопили не багато не мало 282 села! Лише
19 березня 1930 р. С. Косіор зумів відзвітувати
Й. Сталіну про те, що оперативні групи ОГПУ, за-
стосувавши кулемети, а в окремих випадках гар-
мати, зуміли тимчасово «упокорити» Україну та
в’язати ситуацію під всеохоплюючий контроль. 

І тут потрібно цілком чітко розуміти, що по-
встання селян в Україні були складовою не лише
соціального, але й національного опору. Вони
проводилися під недвозначними національними
гаслами і були наймасштабнішими в СССР. Роз-
куркулення й колективізація здійснювалася скрізь,
але кількість учасників повстань 1930 р. по всій те-
риторії Росії, Білорусії, Казахстану, Кавказу, Се-
редньої Азії була меншою від кількості учасників
повстань в одній лишень Україні. 

Придушення збройного руху опору весною
1930 р. завдяки драконівським заходам безпеки
виявилося тимчасовим. Від осені цього ж року, за
донесеннями В. Балицького, в Україні починається
формування нових повстанських загонів за чітким
військовим зразком із отаманами, сотниками і де-
сятниками. А національно–визвольне підпілля на
кінець 1932 р. вже охоплювало своєю мережею
67 районів УССР. Збройний рух в Україні був на-
стільки потужним (у 1928–1932 рр. охоплював
265 районів), а його спрямування таким очевидним,
що Й. Сталін змушував підкреслити у свій теле-
грамі від 28 грудня 1932 р. — мета «петлюрівських»
повстань відділення України від СССР. 

Лише шляхом організації абсолютно штучного
голоду–геноциду окупаційній російсько–більшовиць-
кій владі вдалося зламати збройний опір україн -
ського селянства на Великій Україні. Активних
учасників повстань убивали або виселяли, їхніх ро-
дичів та односельчан знищували голодом, а тих хто
вижив заставили назавжди забути правду і називати
повстанців «бандитами», передаючи брехню наступ-
ним поколінням. Однак протягом 1921–1932 рр. на
території УССР загинуло, лише за приблизними
підрахунками, 100 тисяч безпосередніх учасників
повстань. Уже сама кількість полеглих не дозволяє
вести мову про «бандитизм» або маргінальність
збройної боротьби. Ці люди своєю боротьбою і
жертовністю створили великий ідеал борця за на-
родне визволення. Ідеал який згодом підхопила за-
хідноукраїнська молодь…

Сто тисяч убитих борців, десятки тисяч за-
мучених інтелігентів, священиків, управлінців, міль-
йони замордованих голодом і депортованих селян,
їхня кров, сльози і муки є священною ціною нашої
сьогоднішньої свободи. Ціною, якою ми не маємо
права легковажити і якої не можемо забути. 

Іван Патриляк 
канд. іст. наук, 

доцент кафедри новітньої історії України 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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Від далеко на заході пливучих річок Попраду і
Вепра до берегів Каспію, від Закарпаття аж поза
Дон, від Біловезької пущі — до Кавказу, від боліт
Полісся до хвиль Чорного моря простяглася укра-
їнська земля. Має вона незліченні скарби: родючі
лани, всілякі корисні копалини, судноплавні ріки й
моря, великі торгівельні шляхи. Та найбільшим ба-
гатством нашої землі одвіку були українці. Це за-
вдяки невтомній творчій праці їхнього розуму і
мозолястих рук віковічні праліси та неозорі степи
перетворилися на «рай земний, молоком і медом
текучий», як свідчили заздрісні чужинці. І ця за-
здрість сусідів з «ближнього зарубіжжя» та інших
зайд нерідко виливалася в злочинну агресію з
метою збройно відібрати в українців Богом дану
землю, а їх самих перетворити в безправних, без-
ликих і німих рабів. Тоді українці бралися за зброю.
Спалахувала народна війна.

У боротьбі з численними іноземними загарб-
никами доля не завжди всміхалася нашому наро-
дові, але навіть і під чужою владою він завжди
свято беріг свою національну самобутність і куль-
туру. Адже, як влучно зауважив відомий грузинсь-
кий письменник Отар Чіладзе: «Протиборство долі
та збереження самобутності назавжди залишиться
найголовнішою і найблагороднішою потребою для
кожного народу, доки буде існувати людство, ос-
кільки своєю самобутністю і неповторністю той чи
інший народ не тільки не протиставляє себе решті
людства, а й по можливості збагачує його, додає у
загальну «сімейну» картину саме ту барву, ви -
робляти яку природа навчила лише його і без якої
загальна картина втратить повноцінність. Усвідом-
лення цього не тільки спонукає до життя будь–який
народ, але й надає його існуванню благородного
змісту».

Тому національно–визвольна збройна бо-
ротьба українського народу проти чужинецької
влади, чи то під проводом Б.Хмельницького у 1648–
1657 роках, чи то під керівництвом М. Залізня ка та
І.Гонти у 1768–1769 роках, як і Визвольні Змагання
1917–1921 років та селянська війна після їх завер-
шення, оборона Карпатської України 1939 ро ку,
чини збройного підпілля Організації Ук ра їнських
Націоналістів і бойові дії Української Повстанської
Армії були за своїм змістом не тільки справедли-
вими і законними, а й благородними.

Це благородство душі українського народу,
яке, незважаючи на всі свої потуги, так і не змогли
викорінити жорстокі та підступні чужинецькі за-
броди, піднесло українців на небувалу висоту серед
народів світу, недоступну для вбивць нашої націо-
нальної пам’яті і крадіїв української історичної спад-
щини. А вони й досі, на жаль, не перевелися. Про
це свідчить аналіз підручників історії для середніх
та вищих навчальних закладів Російської Федера-
ції. У цих псевдонаукових рептильках вкотре запе-
речується існування самостійного українського

народу з оригінальною мовою та високорозвинутою
культурою. Середньовічну давньоукраїнську дер-
жаву з центром у Києві, відому в наукових колах під
назвою «Київська Русь», московські шовіністи про-
довжують трактувати як етап історичного розвитку
російської державності, хоча московити ніколи не
були етнічними «руськими», чи «руссю», і їхня роль
у Київській Русі була не державотворчою, а руйнів-
ною (згадаймо дикунське пограбування Києва вій-
ськами володимиро–суздальського князя Андрія
Боголюбського у 1169 році).

На неприродність об’єднання давньої історії
української Київської держави з історією Володи-
миро–московського князівства ХІІІ–XIV вв., так наче
воно було її продовженням, вказував видатний
український історик М. Грушевський. Він наголошу-
вав, що Київська держава, право і культура були
витвором лише одного народу — українсько–русь-
кого. Київський період перейшов не у володимиро–
московський, а в галицько–волинський ХІІІ ст., потім
литовсько–польський ХІV–XVI ст. Володимиро–
московська держава не була ані спадкоємницею,
ані наступницею Київської, вона виросла на своїм
корені, і ставлення до неї Київської держави можна
б швидше прирівняти, наприклад, до відносин
Римської держави та її гальських (французьких)
провінцій, а не спадкоємництва двох періодів у по-
літичному і культурному житті Франції. Київська
влада перенесла у московські землі форми сус-
пільно–політичного устрою, право і культуру, вироб-
лені історичним життям Києва, але на цій підставі
не можна включати Київську державу в російську
історію, як не включають французи у свою історію
Римську імперію та не посягають на суверенітет Іта-
лії під приводом того, що вона у давнину становила
з сучасною Францією одну державу.

Інший знаменитий український історик Д. Доро-
шенко свого часу підкреслював, що статті М. Гру-
шевського не залишилися без впливу в російській
історіографії: академік Шахматов і його школа
звернули особливу увагу на історію початків росій-
ської народності; у 1918 р. з’явилась монографія
одного з ліпших представників російської історичної
науки професора Прєснякова під назвою: «Обра -
зованіє великорусскаго государства», а в 1929 ро ці
вийшла праця другого видатного історика, росій-
ського професора Любавского «Образованіє ос-
новной государственной территоріі великорусской
народності», в яких ясно і виразно було сказано,
що російська народність постала через змішування
різних слов’янських племен Східної Європи з
фінськими племенами і що ця народність сформу-
валася в басейні верхньої Волги й Оки. Здавалося,
що російська та збаламучена нею європейська та
американська історична науки нарешті відійдуть
від шовіністичної карамзінської схеми історії Схід-
ної Європи, побудованої на пропагандистських
штампах та історичних анекдотах. 
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Однак цього не сталося. Як стверджує біло-
руський дослідник В. Деружинський, наслідуючи
стару російську історіографію та офіційну радян -
ську, сучасна російська історична наука ніяк не
може сприйняти концепцію незалежного розвитку
українського народу, його самостійного держав-
ного існування в минулому. Бо тоді треба викинути
на смітник історії заяложені «історичні права» Росії
на Україну, відмовитися від концепції «єдності іс-
торичних доль» російського, білоруського та укра-
їнського народів, які в минулому подавалися і нині
також російськими ідеологами подаються у вигляді
якоїсь чудернацької «трійці загальноросійського
характеру».

Довелося б також відмовитися від тези про на-
чебто «справедливі війни», які вела Росія з метою
«збирання російських земель в єдиній російській
державі». Ці війни автоматично ставали загарб-
ницькими.

Визнання самостійності в історичному роз-
витку України сприяло б зростанню національної
самосвідомості та прагненню українців відокреми-
тися від московитів. Через це російська дорево-
люційна і радянська історіографія не визнавала
Київську Русь державою українського народу.
Відповідно терміни «Росія», «російський» радян -
ські історики вслід за Карамзіним, Соловйовим,
Ключевським і Нечволдовим застосовували не
тільки до Московії, але й до Київської Русі. Тобто
крали спадщину Київської Русі в українців та при-
власнювали її собі.

У підсумку була створена вкрай примітивна
концепція історії України. Вона проголошувала, що
в минулому український народ ніколи не мав ні
своєї держави, ні своєї самостійної історії, а зна-
чить — не повинен їх мати й сьогодні. Згідно з цією
концепцією розроблені всі, без винятку, освітні
стандарти, навчальні програми, підручники та
посіб ники історії для освітньої та наукової галузей
Російської Федерації, масово тиражується псевдо-
наукова література, створюються фільми. Мільйо -
ни школярів та студентів Росії одурманюються
шовіністичною антиукраїнською пропагандою на
уроках та лекціях історії. Все це — не що інше, як
порушення Російською Федерацією міжнародних
договорів з Україною, неприкрите посягання на су-
веренітет і територіальну цілісність Української
держави. І це повинно було стати об’єктом невси-
пущої уваги вищого керівництва України за час,
що минув після 1991 року й понині.

Адже для кремлівської верхівки, як сталінсь-
кої, так і путінської не йдеться про пошук історичної
правди. Помисли московських мафіозі всіх часів
скеровані лише на одне: інформаційне прикриття
їх бандитських і злодійських дій щодо сусідів, на-
самперед українців. При цьому вони опираються
на свою «п’яту колону» з середовища колишньої
колоніальної адміністрації т.зв. Української со-
вєтської соціалістичної республіки і місцевих кола-
борантів збанкрутілого комуністичного режиму. Це

їхніми зусиллями під час підготовки і ухвалення
чинної Конституції України об’єктивне наукове по-
силання на «тисячолітню традицію українського
державотворення», що міститься в Акті проголо-
шення незалежності України від 24 серпня 1991 ро -
ку, було замінене на меншовартісне «багатовікову
історію українського державотворення». Тим са -
мим українці законодавчо позбавляються історич-
ної спадщини української Київської Русі на користь
Московщини — Росії. Це — кривда і для наших
предків, і для нас, в Україні сущих. І ми повинні цей
історичний та юридичний нонсенс виправити. Бо
це не тільки приниження нашої національної гідно-
сті. Історичний досвід українців свідчить, що за зло-
дійським привласненням нашої історії наступало
злочинне загарбання росіянами української етніч-
ної території і насильницьке нав’язування нам ро-
сійської влади («освобождєніє хахлов от брємєні
собствєнной власті»). Все це супроводжувалося
масовими вбивствами московитами мирного на-
селення України, організованими окупантами го-
лодоморами українців. При цьому, за словами
критика російського суспільства Салтикова–Щед-
ріна, «…хіщнікі россійскіє грабілі і істязалі, при
етом заставляя жертву целовать істязающую
руку». Цього ми ніколи не забудемо. Український
народ злочинів російських окупантів на українській
землі не забуде і не простить!

Збереженню історичної пам’яті про відрод-
ження українства після Лютневої революції в Росій-
ській імперії 1917 р. та його боротьбу за створення
Української Самостійної Соборної Держави служить
музейна експозиція Київського «Меморіалу» ім.
В. Стуса «Народна війна». Цей період історії
України є найбільш замовчуваним і фальсифікова-
ним радянськими, а сьогодні і російськими науков-
цями та деякими істориками–громадянами України
проросійської орієнтації (а за ними — і світовою іс-
торичною наукою, яка багато років перебуває під
сильним російським ідеологічним та фінансовим
впливом). Так продовжується ганебна «радянська
традиція» у висвітленні історії України, що сформу-
валася в часи, коли всяка вільна думка на українсь-
кій землі була заборонена, а історична наука була
перетворена у служницю московського офіціозу,
знаряддя ідеологічного зомбування нашого народу.

Ще й сьогодні деякі «імениті історики України»,
на догоду офіційному Кремлю, оминаючи револю-
ційні події доби Української Народної Республіки,
пропонують вивчати історію державності України
ХХ ст. з нелегітимного та організованого більшови-
ками за вказівкою з Москви «Всеукраїнського з’їзду
Рад у Харкові» та проголошення ним радянської
(читай — російської) влади в Україні. Ця брехня, яка
десятиліттями втовкмачувалася в голови студентів
історичних факультетів радянських вузів, що нині
вже самі стали сивочолими, але, на жаль, не за-
вжди правдивими професорами, ще й досі ос -
таточно не подолана, а завдяки проросійським
засобам масової інформації і далі поширюється

8

Народна війна



серед громадян незалежної України. Власне з
метою подолання проросійських комуністичних
ідеологічних міфів, закладених в історію України
«радянського періоду» буття нашого народу, і був
задуманий проект експозиції «Народна війна».

Для здійснення цього об’ємного проекту ще з
2001 р. розпочато пошук та систематизацію архівних
документів. За сприяння Голови Державного комі-
тету архівів України Олександра Удуда і Голови
Служби Безпеки України Валентина Наливайченка
впродовж 2008–2009 рр. члени товариства «Мемо-
ріал» опрацьовували матеріали Центральних дер-
жавних та галузевих архівів Служби Безпеки
України 18–ти областей. Знайдено і оцифровано
близько 70 тис. сторінок архівних документів періоду
1917–1945 років, досі не відомих науковцям. На їхній
основі створена музейна експозиція, яка склада-
ється з 29–ти стендів розміром 2,1 на 0,8 м, на яких
у документах і світлинах відображені розділи:

1. Відродження українства — 2 стенди.
2. Доба Центральної Ради — 2 стенди.
3. Доба Гетьманату — 1 стенд.
4. Доба Директорії — 2 стенди.
5. Доба ЗУНР — 1 стенд.
6. Перша окупація — 2 стенди.
7. Друга окупація — 2 стенди.
8. Третя окупація — 2 стенди.
9. Злочини ЧК — 1 стенд.

10. Більшовицькі грабежі — 1 стенд.
11. Нищення Духовності — 1 стенд.
12. Злочини проти людяності — 1 стенд.
13. Зимові походи армії УНР — 1 стенд.
14. Київщина — 1 стенд.
15. Чернігівщина — 1 стенд.
16. Полтавщина — 1 стенд.
17. Харківщина — 1 стенд.
18. Катеринославщина — 1 стенд.
19. Поділля — 1 стенд.
20. Волинь — 1 стенд.
21. Одещина — 1 стенд.
22. Донщина — 1 стенд.
23. Висновки — 1 стенд.

У перших 8–ми розділах експозиції в хроно-
логічному порядку виписано дати історичних подій
періоду, відомого в історіографії як «Українська
революція». Варто зазначити, що Українська ре-
волюція не була таким собі «проявом класової бо-
ротьби» всередині українського народу, як це
стверджували історики–марксисти. Особливістю
України у складі Російської імперії, як це перекон-
ливо довели дослідники, було те, що на її терито-
рії панувала міжнаціональна система поділу
суспільної праці, в якій українці були насильно
зведені до становища трудового класу. Націо-
нальні меншини належали переважно до нетрудо-
вих класів і займали панівні позиції в колоніальній
адміністрації краю, науці і культурі, промисловості
і торгівлі. Тоб то українці створювали суспільний

продукт, а національні меншини його розподіляли,
точніше — привласнювали. 

Дев’яносто два відсотки українців були селя-
нами, нащадками кріпаків, звільнених від особи-
стої залежності, але без землі та обтяжених
важкими викупними платежами. Всі вони важко
працювали фізично. Невелике число українців
були найманими робітниками в промисловості.
Лише п’ять відсотків українців, поборовши всілякі
адміністративні та бюрократичні перепони оку -
паційної російської влади, працювали розумово
(духовно) як вільні фахівці — лікарі, адвокати, про-
фесори, письменники і журналісти, службовці та
урядовці нижчих рівнів. Тобто українська нація
складалася з селян, робітників і трудової інтеліген-
ції. Буржуазії серед українців майже не було.
Зрештою, як і «промислового пролетаріату», інтер-
національного за своїм складом та українофобсь-
кого за політичними переконаннями.

Отже, революція в Україні була не конфліктом
українського пролетаріату з українською буржу-
азією, не громадянською війною, а національно–
визвольною боротьбою трудового українського
народу проти іноземних експлуататорів та їх при-
служників за свої національні та соціальні права.
Однак спільними зусиллями Росії і російськомовної
меншини України відроджена Українська держава
була знищена. Та опір українців тривав і після того,
як завершила воєнні дії Армія Української Народ-
ної Республіки.

Друга частина музейної експозиції «Народна
війна» на основі широкого комплексу докумен-
тальних матеріалів та фотокарток відображає
діяль ність селянських партизанських загонів і по-
встанських підпільних організацій, ідеологію по-
встанського руху, його чисельність та соціальний
склад. Дослідження та популяризація повстансь-
кого руху, на наш погляд, є надзвичайно важливим,
адже в умовах військової окупації, за відсутності
організованої власною державою збройної сили,
саме повстанці намагалися повернути Україні 
самостійність, захистити українське населення
від терору та унеможливити грабіжницьке виве-
зення з української території продовольства і ко-
рисних копалин.

Статистичні дані по 9–ти губерніях і в цілому
по Україні про кількість підпільних організацій, по-
встанських загонів, збройних селянських повстань,
стихійних виступів селян взяті винятково із че-
кістських та партійних документів. 269 селянських
збройних повстань відбулись в Україні протягом
двох періодів: 1918–1924 рр. та 1928–1932 рр. На-
ростаюча хвиля другого періоду повстань і стихій-
них виступів селян викликала в московського
керівництва страх перед можливим новим загаль-
ноукраїнським повстанням та виходом України зі
 складу утвореного насильством і політичним шах -
рай  ством СРСР. Щоб зупинити народну війну, і був
застосований терор голодом. Про це свідчать допо -
відні записки головного чекіста УРСР В. Балицького
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і телеграми Й. Сталіна до окупаційної влади України
про необхідність посилення репресій проти етнічних
українців. Згадані документи є неспростовним до-
казом того, що Голодомор 1933 року був зумисне
спланованим і керованим офіційною Москвою Гено-
цидом українського народу.

Статистичні дані, подані в експозиції, опи-
раються винятково на радянські джерела, в яких
вони, цілком ймовірно, з політичних причин зани-

жені, а тому потребують подальшого уточнення.
Автор та робоча група сподіваються, що науковці і
дослідники всіх областей України доповнять наші
дослідження новими відкриттями в історії націо-
нально–визвольної боротьби українського народу
періоду 1917–1945 років.

Голова Товариства «Меморіал»             Роман
Круцик
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Р. Круцик. Пошук матеріалів у Державному архіві Вінницької обл.
2009 р.



Перша Світова війна, в яку насильно втягло
Україну бездарне та авантюрне керівництво Росії,
завдала нових страждань українському народу.
Україна зазнала величезних людських втрат.
Понад 3,5 мільйона українців Наддніпрянщини
було відірвано від їхніх сімей і мобілізовано до ро-
сійської армії. Вони були змушені вмирати на полях
битв не за свої інтереси, а за інтереси московських
гнобителів. Катастрофічних збитків завдала війна
економіці краю. Обсяг промислового виробництва
скоротився на 30–50%. До січня 1917 року було за-
крито 36 доменних печей. На 1 млн. 880 тис. десятин
скоротилися посівні площі. Почалися перебої з про-
довольством. Незважаючи на це, з України колоні-
альна адміністрація краю з подвоєною енергією
брутально викачувала продовольство, сировину і
промислові вироби на потреби російського воєн-
ного відомства. Водночас російський уряд органі-
зував жахливий погром української культури. Під
приводом воєнної необхідності було заборонено ді-
яльність «Просвіти», ліквідовано українську пресу
і заборонено видання друкованої продукції будь–
якого змісту українською мовою.

В окупованій росіянами Галичині відбувалося
нещадне знищення всіх здобутків української куль-
тури. Спалювано українські книжки, руйновано
друкарні. Переслідувалася українська мова та ро-
билися спроби впровадження в школах Західної
України мови російської. З благословення фанати-
ків московського православ’я владик Антонія і Єв-
логія з особливою люттю окупаційна російська
влада нападала на Українську греко–католицьку
церкву (УГКЦ). Свідок цих подій православний
ієромонах Миколай (Бок О. І.) пізніше визнав: «За-
мість збереження status quo в релігійному питанні,
влада наша стала в зайнятих частинах Австрії за-
водити нові порядки, захоплювала і вивозила в
полон австрійських (греко–католицьких — авт.)
священиків і передавала деякі католицькі храми
православному духовенству». 

Зрозуміло, що всі ці утиски збільшували нена-
висть українського народу до Росії. «Кров’ю обки-
пало серце в українців, коли доходили сюди
жахливі звістки про те, що діється в Галичині, і тим
більше почувалась несила щось подіяти, чимось
допомогти під цей проклятий час, коли над усім за-
панувала гармата», — казав тоді наддніпрянець
Сергій Єфремов.

Революція 1917 року, що її започаткувало в
день Шевченкових роковин збройне повстання
українських полків у тодішній російській столиці
Петрограді, призвела до краху Російської імперії і
відкрила поневоленим народам шлях до самови-
значення і незалежності, а для України — до від-
новлення історичної державності на етнічних
землях українського народу.

Розділ «Відродження українства» (плакати
№ 2–3) розпочинається картою розселення укра-
їнців на початку ХХ ст. в Російській імперії. З неї
видно, що етнічні межі українського народу не збі-
гаються з сучасним державним кордоном Укра -
їни. Це є наслідком загарбницької політики Росії,
правителі якої, зокрема комуністичні, свавільно
розпоряджалися українськими землями, при-
єднуючи їх до російських регіонів або роздаючи
своїм сателітам. Тому нині територія України зай-
має лише 603,7 тис. км2. За межами нашої дер-
жави залишилося 341 тис.км2 української етнічної
території, заселених десятками мі льйо нів україн-
ців. З них 291,19 тис.км2 незаконно привласнила
Росія. Післявоєнній Польщі уряд СРСР «подарував»
19,5 тис.км2 нашої землі. Решту 30,31 тис. км2 —
дрібнішим союзникам.

Та всупереч очевидним фактам облудна крем-
лівська пропаганда не припиняє поширювати
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Військова маніфестація в Петрограді
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брехню, начебто завдяки зусиллям керівництва Ра-
дянського Союзу відбулося «возз’єднання укра-
їнських земель». Для спростування цієї вигадки
українські етнічні землі, які більшовицький уряд з
Москви відібрав в України, на карті окреслено чер-
воною лінією.

Крах терористичного царського режиму ство-
рив умови для виходу з підпілля та відновлення
публічної діяльності українських громадських ор-
ганізацій і політичних партій. Завдяки їм у біль-
ших російських містах, де проживали численні
громади українців, та в самій Україні відбулись
масові мітинги і збори, учасники яких заявляли
про підтримку революції, вимагали відновлення
національно–політичних і культурних прав укра-
їнського народу. 

Багатолюдні демонстрації в Пет-
рограді і Києві 12–19 березня (від -
повідно 25 і 100 тис. осіб) відіграли
колосальну роль у самоусвідомленні
українцями власних сил.

4 (17) березня 1917 р. на спільних
зборах українських організацій у Києві
створено представницький орган но -
вої демократичної української влади,
що відроджувалася, — Українську
Центральну Раду (УЦР). Головою УЦР
обрано відомого історика професора
Михайла Грушевського, обов’язки
якого на час відсутності виконував
В.Науменко, а товаришами (заступни-
ками) Голови — Дмитра Антоновича і
Дмитра Дорошенка.

До складу УЦР увійшли представ-
ники українських політичних партій і
груп, робітничих, військових, студентських та коо-
перативних ор ганізацій, духовенства, наукових та
різних товариств і громад. Того ж дня Центральна
Рада вислала телеграму до голови російського
Тимчасового уряду, в якій висловила надію на
скоре задоволення законних прав українського на-

роду. З тактичних міркувань та з огляду на присут-
ність на українській території значних військових
контингентів Росії, УЦР утрималася від негайного
проголошення незалежності України та обмежи-
лася вимогою автономії.

22 березня Українська Центральна Рада видала
відозву «До українського народу», в якій закликала
організовувати українські сили, підтримувати новий
лад, відкривати «Просвіти», українські школи, ро-
бити збірки національного фонду, готуватися до
Всеросійських установчих зборів, на яких мала ви-
рішитися подальша доля України.

В Україні відновила діяльність закрита росій-
ською владою у 1914 р. «Просвіта», організовано
Центральний Український Кооперативний Комі-
тет. Відбулись збори українських старшин і вояків
у Києві, які обрали Тимчасову Військову Раду на
чолі з полковником Глинським. Новоутворена
Рада вислала телеграму Тимчасовому урядові з
пропозицією видати правничий акт відносно
України, аналогічний тому, який отримала Фінлян-
дія (після цього проголосила свою незалежність),
про повернення українцям прав, узурпованих мос-
ковськими царями.

Академік С. Рудницький писав: «Ми, українці,
земля, де живемо, зветься Україна, чи вона під Ро-
сійською державою, чи під Австрійською, чи під
Угорщиною. Бо хоч і ділять її кордони, хоч розір-
вана вона на шматки, але ж один народ, що її за-
селяє, з одною мовою, вдачею та звичаями. Та не
тільки народ лічить українську територію в одну ці-
лісність. Україна також з нинішніх оглядів мусить
бути вважана за виразно зазначену одноцільну те-
риторію серед інших територій Європи. Навіть

серед залежних держав мало таких,
щоб могли зрівнятись з українською
такою географічною особливістю».

(Рудницький С. Коротка географія України. —
К., 1910. — С. 6.)

Українська громада Петрограда
помістила у часописі «День» заяву з ви-
могою територіальної автономії для
України, запровадження української
мови в школах, звільнення із заслання
галичан, зокрема митрополита УГКЦ
А. Шептицького.

У Києві відбулось військове віче, на
якому обрано Тимчасове Військове
Бюро із 7–ми членів. Постановлено ор-
ганізувати український «охочекомон-
ний» полк. 

(«Вісті з УЦР» 18 березня 1917 р.)

Всеукраїнський національний конгрес, склика-
ний Центральною Радою в квітні 1917 р. ,заявив
про право нашого народу творити власну державу
на всіх етнічних землях українців. Після цього
Українська Національна Рада Петрограду, що була
своєрідним представництвом Центральної Ради в
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Українська маніфестація на Софійському майдані
Київ, 1917 р.

Петлюра С.В. — 
член Української 

Центральної Ради, 
Генеральний секретар 

з військових справ
1917–1918 рр.



столиці Російської республіки, подала до Тимчасо-
вого Уряду проект об’єднання українських земель
в соборну автономію: Київська, Подільська, Во-
линська, Полтавська, Чернігівська, Харківська,
Херсонська, Катеринославська, Таврійська губер-
нії, прилеглі частини губерній Воронезької, Курсь-
кої і Бессарабської.

(Центральний державний архів вищих органів влади та управ-
ління України — ЦДАВОВУ: — Ф. 1115. — Оп. 1.    
— Спр. 45. — Арк. 25.) 

Саме в таких межах і захищали українські дип-
ломати територію Української Народної Республіки
(УНР) на мирних переговорах з Центральними дер-
жавами у Бресті наприкінці 1917 — в лютому
1918 ро ків та на українсько–російських перегово-
рах у Києві весни — літа 1918 року.

Українське населення, що не з своєї волі
опини лося поза межами Української Народної
Республіки, прагнуло возз’єднання з нею. Воно
наголошувало на спільній історичній долі, єдності
походження українців усіх наших земель, культур-
них та господарських традицій і мови.

Від українських громад різних земель надхо-
дять листи підтримки Центральній Раді та прохання
про включення їх до складу України.

Схід України

З Резолюції в справі 
прилучення Таганрозької округи 

на Донщині до Української Народної 
Республіки, ухваленої на загальних зборах

тов. Українська громада в Дмитрівці 
Область Війська Донського(ОВД) 

дня19 листопада 1917 року
З огляду на то, що
1). Наша місцевість місто Дмитрівськ Таганрозь-

кої округи О. В. Д. находиться на території, в котрій
корінне населення є української національности;

2). Що та територія раньше належала до Кате-
ринославщини, а тілько недавно прилучена до
Области донського війська царською самоволею,
щоби лекше було панувати царському урядові над
робучим народом.

Ми, українці міста Дмитрівська на Донщині, зі-
брані на загальних зборах тов. «Українська гро-
мада» дня 19 листопада в салі больничної каси,
просимо Центральну Раду в Київі порозумітися або
бепосередньо з казацькою Республікою на Доні,
або за посередництвом Ради Народів у Київі, щоби
при установленні границь автономних республік,
що увійдуть в склад Федеративної Росії, наша
Таганрозька округа О. В. Д. назад була при-
лучена до Катеринославщини а разом з нею
ввійшла в склад Української Народної Респуб-
ліки; бо тільки тоді не буде насильства над нашими
національними чувствами (поділу України в межах
Федеративної Росії); а се утворює шлях до мирного
співжиття народів і улекшить борьбу покривджених
суспільних класів за соціалізм.

ЦДАВОВУ: — Ф. 1115. — Оп. 1. — Спр. 47. — Арк. 5.

Російська влада намагалася насильницькими
методами не допустити реалізації вільного волеви-
явлення населення Кубані, Курщини і Донщини
щодо приєднання цих земель до України.

З телеграми мешканців Обояні Курської гу-
бернії до Голови Делегації Української Держави
С. Шелухина про примус російських властей
відмовлятися від приєднання до України. 1918 р.
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Українська військова маніфестація у Харкові
1917 р.

Маніфестація на підтримку УЦР в Каневі
1917 р.

Українська військова маніфестація в Києві
Поштівка. 1917 р.



«Беженцы Обояни Курской губернии живущие
Белгороде имеют точныя сведения что Советская
власть Обояни принудительно с угрозами состав-
ляет приговоры о нежелании присоединяться к
Украине. Считаем необходимым Вас известить и
просить считать эти приговоры насильствен-
ными. — Біженці гор. Обояні».

НБУ//ІР: — Ф. XI. — Спр. 2502. — Арк. 1.

Із звернення мешканців Обояні та Обоян -
ського повіту до гетьмана П. Скоропадського
з проханням узяти їх під юрисдикцію України 
19 травня 1918 року

ПРОХАННЯ
Державний Батько наш!
Згідно з мапами України наш Обоянський

повіт, як заселений дійсними українцями і лежачій
на південь від річки Сейму, що кладе на Курщині
етнографічний кордон меж нами і москалями, на-
лежить бути приєднанім до Материнської Держави,
під владную і щирую Руку Вашу.

Два рази вже заїмало наше місто військо 1–го
і 41–го германських корпусів с допомогою Обо-
янського старшинства і громадян, але ж 29–го
квітня, після 20 годин боротьби з нами, місто Обо-
янь знову захоплено большевицькими бандами.
Побито і порізано у місті багато українців, щодень
дістаємо нові вістки о казнях наших братів... Ми усі
чекаємо у Білгороді, коли буде можливо вернутись
до рідного краю. Скоро не маємо і на хліб щодень;
усе наше майно страчено у боротьбі. Прибігаємо
тепер до Вас і до броні Вашої. Не отдавайте,
Батько, нас і родини наші на поглуз і на погибель.

Нашою кровію заплачено нами за право жити
під Рукою Вашою, то і буде мета наша перед Яс-
ними Очима Вашими.

Громадський договор наш має пан Міністр
Справ Закордонних; тепер домагаємо Державного
Слова Вашого, як буде нам Бог допомагати.

ЦДАВОВУ: — Ф. 2607. — Оп. 1. — Спр. 44. — Арк. 23

Звернення представників Корочанського
повіту до голови Делегації Української Дер-
жави С. Шелухина про приєднання до України
23 червня 1918 року.

Город Короча и уезд включены в территорию
Украинской Державы, но по настоящее время на-
ходятся в руках Российской Советской власти, тво-
рящей в городах и уездах массовые убийства и
грабежи и расхищающей народное достояние.

Ввиду того, что край наш не оккупирован — с
одной стороны и начаты мирные переговоры с Ве-
ликороссией — с другой стороны, население край -
не встревожено возможностью изменения границ
Украинской Державы, и богатства города и уезда,
заключающиеся в миллионах пудов хлеба, фрук-
тов, масляных продуктов, сырья и в культурных хо-
зяйствах, маслобойных и сахарных заводов,

подвергшихся разгрому, в Советских руках будут
приведены к окончательному уничтожению.

А потому делегация имеет честь просить за-
ступничества Вашего превосходительства:

1) О закреплении города Корочи и уезда за
Украинской Державой и

2) о возможно скорейшей оккупации их прави-
тельством Украины.

ЦДАВОВУ: — Ф. 2607. — Оп. 1. — Спр. 44. — Арк. 7—7 зв.

Звернення мешканців слободи Бутурли-
нівка Воронезької губернії до Голови Укра-
їнської Делегації з проханням приєднати їх до
України. 24 червня 1918 року.

Пану Голові Української мирної делегації.
Я перейшов через большевицькій фронт з

метою просити прилучити сл. Бутурлинівку Воро-
нежск. губ. Бобровського повіту до України. Грома-
дяне названой слободи родом українці, зв’язані
історієй і інтересами з Україной, не раз звертались
до мене як українському старшині, висказуя своє ба-
жання приєднатися до України, та й прохали мене,
щоб я звернувся у Київі до кого слід з їх бажанням.

Про це присуди громади вони мені не могли
дати, позаяк в Бутурлинівці верховоде совіт і панує
червона гвардія.

ЦДАВОВУ: — Ф. 2607. — Оп. 1. — Спр. 43. — Арк. 4.

Національний склад населення Старобіль-
ського повіту за переписом 1920 року

ЦДАВОВУ: — Ф. 5. — Оп. 2. — Спр. 331. — Арк. 9.
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Н.Астраханская 10865 10844 7 – 14 –
Евсугская 10236 9273 939 1 – –
Павловская 9358 9357 1 – – –
Пантюхинская 5145 5089 – – – 56
Беловодская 18860 16108 148 – – 2604
Шульгинская 15966 15332 8 – – 616
Старобельская 21308 18103 1577 – – 1628
Белолуцкая 10664 10663 31 – – –
Танюшевская 8915 8426 247 – – 242
Штормовская 2402 – 2391 – – 11
Н.Айдарская 950 – 938 – – 12
Н.Бобровская 10644 8341 934 – – 1360
Жостовская 13391 10270 1584 – – 1538
Просянская 3795 3731 10 – – 54
Марковская 11615 9974 1155 5 – 480
Курячевская 5696 5539 14 – – 143
Кризская 6737 6401 62 – – 274
Н.Белянская 7822 7579 62 2 – 179



Південний Схід

З початку XX століття на Північному Кавказі за
зразком Русько–Української «Просвіти» в Катери-
нодарі починають виникати українські громадські
організації. Усвідомлюючи свій кровний зв'язок з
матір'ю–Україною, значна частина тутешнього на-
селення прагне в 1917 році возз'єднання Кубані з
нею на федеративних засадах. Наприклад, зі-
брання жителів села Успенки 2 травня 1917 року
одноголосно ухвалило відкрити в себе філію Арма-
вірської «Просвіти», вітати і підтримувати усіма за-
собами Українську Центральну Раду як виразника
волі та бажань українського народу.

ЦДАВОВУ: — Ф. 1115. — Оп. 1. — Спр. 12. — Арк. 2.

З резолюції загальних зборів представників
29 організацій Новоросійська (4 січня 1918 р.)

«Ми, представники політичних, національних,
громадських, професійних організацій м. Новоро-
сійська, зібравшися по заклику Чорноморської
Української Ради... після всебічного обговорення
прийшли до такого висновку: Беручи до уваги,
що українська демократія зробила до того почин
проголошенням Української Народної Республіки
й оголошення III Універсалу, під яким ми цілко-
вито підписуємося.., що Чорноморська губернія
економічно, етнографічно, культурно і навіть
географічно неминуче тягне до України, по-
становили: а) просити Українську Центральну
Раду про приєднання і включення нашого
Краю в Українську Народню Республіку; б) за-
пропонувати на обговорення для підтримки цю
резолюцію в найкоротшому часі Губернському
з'їздові представників Чорноморської губ.; в) до-
вести про ці рішення до відома Кубанський Вій-
ськовий Уряд, який безсумнівно поділяє велику
думку об'єднання в одну Цілу й міцну державу,
підняв би подібне питання і відносно спорідненого
і близького нам Кубанського Краю; г) просити Гене -
ральний Секретаріат УНР взяти на увагу цю
резолю цію, не відмовити нам в допомозі та підт-
римці... д) доручити Чорноморській Раді наді-
слати копії резолюції Українській Центральній
Раді, Генеральному Секретаріатові, Кубанському
Військовому Урядові, Кубанській Законодавчій
Раді... і всім, кому буде потрібно».

Сулятицький П. Нариси з історії революції на Кубані // Укра-
їнський інститут громадознавства в Празі. — Прага, 1925. —
Т.І — С.132.

З газетної публікації 
«ЧОРНОМОРЩИНА Й УКРАЇНА»

18 жовтня 1918 року

У Києві саме перебуває делегація від Чорно-
морської української ради, яка робить старання,
щоби Чорноморщину прилучити до України. Чор-

номорщина, давня російська чорноморська губер-
нія, простягається на побережу Чорного моря між
рікою Кубаню та кавказькими горами. Населення
Чорноморщини в значній части українське, а про-
цент його виносить 68–79. Се є переважно середнє
і дрібне селянство та робітництво. Чорноморські
українці мають свої школи, учителів і 15 коопера-
тивних союзів. Політично вони є зорганізовані в
Чорноморській Українській Раді, якої місцем осідки
є Новоросійськ. У.Ч.Р. видає свій орган «Чорно-
морський українець»…

Делегація Української Чорноморської Ради
просить українське правительство і німецькі полі-
тичні і військові власти, щоби вони вислали свою
фльоту до Новоросійська, Геленджика і Туапсе і
висадила хоч би незначний десант на Чорномор-
щині. В сей спосіб припинити дальшу організацію
російської добровольчої армії, освободити від
гнету і вбийств українське населене і поможеся до
злуки Чорноморщини з Україною.

Ми не сумніваємося, що українське прави-
тельство згодиться на сі пропозиції Української
Чорноморської Ради як в інтересах українського
населення Чорноморщини, так і для забезпе-
чення полуднево–східних границь української
держави.

Надіємось, що передовсім домагання Чорно-
морщини попре всіма силами Український Націо-
нальний Союз...»

Українське слово (Львів). — 1918. — 18 жовтня.

Із Звернення представника Терського ко-
зацького війська Н. Губорева до посла УНР в
Будапешті про бажання зблизитися з Україною. 

16 листопада 1920 року.

Милостивый государь! Господин Посланник!
Приветствую Вас как Представителя братской

Украины и обращаюсь к Вам с настоящим пись-
мом как доказательством нашего искреннего чув-
ства…

Терское и Кубанское Войска тесно связаны с
Украиной кровным родством. Многия станицы Тер-
ского Войска еще только с 1864 г. переселены из
Черниговщины и Полтавщины.

Теперь наше искреннее желание сблизиться с
родной Украиной и поддерживать друг друга. В на-
стоящее время, благодаря ошибкам командования
Добровольческой Армии, мы поставлены в очень
тяжелое положение и должны вести борьбу с боль-
шевиками у родных станиц.

Мы радостно приветствуем освобождение
правобережной Украины от большевиков и уве-
рены, что скоро вся Украина будет совершенно
очищена. Мы также надеемся с Божьей помощью
своими силами сбросить большевиков и очистить
наши области.

По постановлению Войскового Круга посыла-
ется полковник Николай Петрович Долинский,

15Київський «Меморіал» та Громадський інститут історичної пам’яті

Пробудження українства



член Большого Войскового Круга, к тому же уро-
женец Черниговщины и потомок выселенных на
Терек казаков. Ему поручено приветствовать брат-
скую Украину в лице ея Представителей и всяче-
ски помогать Командованию Отамана пана
Петлюры в борьбе за независимость и вольность
Украинской Народной Республики…

ЦДАВОВУ: — Ф. 1429. — Оп. 2. — Спр. 35. — Арк. 74–74 зв.

З Листа Голови Української Дипломатичної
Місії на Кавказі І. Красковського до міністра за-
кордонних справ УНР щодо мо ж ливостей
об'єднання Кубані з Україною

15 січня 1921 року

До Пана Міністра Закордонних Справ У.Н.Р.
Згідно Вашого доручення маю честь предста-

вити при цьому на Вашу увагу мої міркування на
лист Заступника голови Кубанської Республіки
п. Івана Макаренко до Пана Головного Отамана
У.Н.Р.

Витаючи думку п. Макаренка про спільне
єдине державне життя України і Кубані, разом з
тим рахую потрібним підкреслити, що ідея дер-
жавної відокремленності Кубані ставиться і підт-
римується головним чином козакоманськимі
елементами Кубані, народня–ж маса, в переваж-
ній більшісті українська, природно, бажає повного
об'єднання Кубані з Україною, також як невелика
кількість великоросів — лінейців тягне рішуче до
Росії. Горці Кубані — Черкеси, як це офіційно за-
явив їх представник, Заступник Голови Кубансь-
кої Краєвої Ради, Султан Нахін Гірей, ідеї окремої
Кубані тепер не підтримують і стоять за єдину
Україну з включенням до неї Кубані…

Кубань дійсно служить мостом між Великою
Україною та Кавказом, форпостом української на-
ціональної ідеї на Сході, і це її роля дуже відповідня
і цінна, але тим самим Кубань ні в якому разі не
може грати на Кавказі власної центральної і відпо-
відальної ролі, тому що кавказькі народи шляхом
важких переживань останніх років переконались в
тому, що в великій боротьбі з північним централіз-
мом Росії їх не може захистити і зорганізувати
сама Кубань, а тільки ціла Велика Україна в тіс-
ному зв'язку безпосередньо з самимі кавказькимі
народами…

ЦДАВОВУ: — Ф. 1429. — Оп. 2. — Спр. 35. — Арк. 19 — 20.

Південь

Перепис населення Російської імперії 1897
року засвідчив, що українці цілковито переважали
чисельно інші етноси в південних районах України.
Це дало підставу Центральній Раді заявити влітку
1917 року про необхідність включення Катерино-
славської, Херсонської і Таврійської губернії до
складу Української держави.

Багато українців проживало у 1917 році на
Кримському півострові. За даними Всеросійського
перепису населення 1897 р. в Криму мешкало
63 тис. українців; зокрема в Перекопському повіті
українське населення становило 22 відсотки, Єв-
паторійському — 21, Керченському — 16, Севасто-
польському — 13, Феодосійському — 12.

(// Наука і суспільство. — 1993. — № 3–4. — С. 11).

Видатний український географ С. Рудниць-
кий з цього приводу писав, що в ході перепису
російські офіційні органи вважали своїм обов’яз-
ком зробити кількість росіян на українських зем-
лях якнайбільшою. Звичайно, коштом місцевого
українського населення. Внаслідок цього штучно
зменшилося (на папері) українців у Чернігівщині,
Херсонщині й Таврії. С. Рудницький наголошу-
вав, що відсоток українців у згаданих губерніях,
визначений переписом 1897 року, не може бути
вірним і є скрізь зумисне заниженим. Зрештою,
на відміну від корінних жителів краю українців, всі
росіяни, скільки б їх там не проживало, були пе-
реселенцями–мігрантами і не мали жодного мо-
рального права претендувати на вирішальний
голос у долі краю.

Революційні події остаточно пробудили націо-
нальну свідомість кримських українців. Уже в бе-
резні 1917 року вони починають об’єднуватися в
національно–просвітницькі організації, зокрема, в
містах Сімферополі та Севастополі.

Українці Севастополя все гучніше заявляють
про себе, особливо ж коли йдеться про захист
прав України. Спроба Тимчасового уряду Росії об-
межити автономію України лише п’ятьма губер-
ніями — Волинською, Подільською, Київською,
Чернігівською і Полтавською викликала протест
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Українці 19,6 53,5 42,2 68,9

Росіяни 8,2 21,1 27,9 17,3

Білоруси – 0,8 0,7 0,7

Поляки 0,3 ІД 0,7 0,6

Болгари 5,3 0,9 2,8 –

Молдавани 47,6 5,4 0,2 0,4

Німці 3,1 4,5 5,4 3,8

Греки – 0,3 1,3 2,3

Вірмени – 0,1 0,6

Євреї 11,8 11,8 3,8 4,7

Караїми – 0,1 0,6 –

Гагаузи і турки 2,9 – 0,2 0,3

Татари кримські – 0,1 13,0 0,8

Інші народності 1,2 0,3 0,6 0,2



українців усіх регіонів Російської імперії. Особ-
ливо рішуче виступили моряки Чорноморського
флоту, котрий, як і вся Таврійська губернія з Кри-
мом, проти своєї волі, опинився поза межами
України.

«Загальні збори воїнів–українців Чорноморсь-
кого флоту і гарнізону, а також робітників і грома-
дян міста Севастополя, обговоривши інструкцію
Тимчасового Російського уряду Українському Ге-
неральному Секретаріату від 4 серпня цього року,
найрішучішим чином протестують проти форми і
змісту цієї інструкції і вимагають:

1) Затвердити Тимчасовим Урядом повністю
статут Українського Генерального Секретаріату,
схваленого і затвердженого представниками всього
українського народу в особі Центральної Ради.

2) Обов'язкового визнання генеральних Сек-
ретаріатів:

а) з військових справ,
б) юстиції,
в) шляхів сполучення,
г) пошти і телеграфу.
3) Визнання Українського Генерального Вій-

ськового Комітету правомірним військовим орга-
ном.

4) Введення при штабі командуючого Чорно-
морським флотом посади Генерального Комісара
з Українських військових справ на основі угоди
Тимчасового Уряду з Центральною Радою в Києві
7–го липня 1917 року.

5) Визнання Чорноморського Українського
Військового Комітету військово–адміністративним
органом з питань, що стосуються воїнів–українців
Чорноморського флоту і гарнізону м. Севасто-
поля.

6) Вважаючи виключення зі складу Автономної
України губерній — Катеринославської (орлиного
гнізда запорожців), Харківської, Херсонської і ма-
терикової частини Таврійської, суцільно населених
українцями, також, що не піддається поясненням, і
не законним відторгненням однієї частини укра-
їнського народу від іншої, — збори вимагають
включення поіменованих губерній до складу Авто-
номної України.

7) Стурбовані все більш посилюваним у Києві
контрреволюційним рухом і відкритою діяльністю
темних сил, українці — воїни Чорноморського
флоту і гарнізону м. Севастополя категорично за-
являють, що у випадку будь–якого насильства над
Центральною Радою вони всі до одної особи із
зброєю в руках грудьми виступлять на захист її, не
зупиняться перед жертвами для улюбленої звіль-
неної України.

8) Збори чекають від Тимчасового уряду задо-
волення всіх категоричних вимог Центральної
Ради.

Севастополь. Серпня 8 дня 1917 року».

Російський державний архів військово–морського флоту в Пе-
тербурзі: — Ф. 183. — Оп. 1. — Спр. 49. — Арк. 74–75. 

Після того, як уряд Росії на чолі з В.Ульяновим
(Леніним) оголосив Центральній Раді війну і кинув
на Україну бандитську орду червоногвардійців на
чолі з Муравйовим, екіпаж крейсера «Память Мер-
курия», що перебував під синьо–жовтим прапором
на Одеському рейді, 26 січня 1918 року послав в
ефір радіограму з протестом проти окупації
України російськими більшовицькими військами.

18 жовтня 1918 р. робітничий з’їзд у Сімфе-
рополі ухвалив постанову про приєднання Криму
до України. Через три дні про таке ж рішення за-
явило велелюдне зібрання української громади
Севастополя.

// Відродження. 1918. — Ч. 164, 165.

Південний Захід

Після проголошення самостійної Української
Народної Республіки її уряд, визначаючи державні
кордони, звернув особливу увагу на крайній пів-
денно–західний регіон колишньої Російської імпе-
рії — Бессарабію. Вона займала площу 46 000 тис.
км.2. За розрахунками С.Рудницького, тут прожи-
вало близько мільйона українців. Географічно та
економічно цей край тяжів до України.

Населення Бессарабії саме просилося до
України. Так, 10 січня 1918 року Селянський з'їзд
Акерманського повіту постановив: «Приєднати
Акерманський повіт до України як автономної ча-
стини Російської республіки, одержавши гарантію
персональної автономії дрібних національностей і
закріплення завойованих революцією основ, за
обов'язкової соціалізації землі»

//Аккерманское слово. — 1918. — 12 січня.

Делегат з’їзду Молодан зазначав: «Треба
швидше вирішувати це питання, щоб не було пізно.
Не треба чекати, поки одружать на Румунії, краще
ми самі одружимося на Україні».

Рішення про приєднання до України було ухва-
лено на земських зібраннях п'яти з восьми повітів

17Київський «Меморіал» та Громадський інститут історичної пам’яті

Пробудження українства

Українська військова маніфестація в Севастополі
10 травня, 1918 р.



Бессарабії: Акерманському, Бендерському, Ізма-
їльському, Сороцькому і Хотинському.

ЦДАВОВУ: Ф. 2592. — Оп. 1. — Спр. 123. — Арк. 53 зв.

Голова Хотинської повітової управи 1 квітня
1918 року просив «від імені населення Єдинецької
волості прийти йому на допомогу й звільнити ча-
стину волості від свавілля румун, котрі розорюють
населення, і зберегти таким чином цілість повіту».

Там само: — Спр. 122. — Арк. 21.

Однак на перешкоді включення Бессарабії до
складу Української Народної Республіки стали ро-
сійські війська, які, фактично, й передали ці землі
Румунії, порушивши домовленості з урядом УНР,
що: «Питання відносно Бесарабії вирішає Укра-
їнська Народна Республіка на підставі самовизна-
чення націй по згоді Румунії і Бесарабії після
виводу з території останньої військ Совіта Народ-
них Комісарів».

ЦДАВОВУ: — Ф. 1064 — Оп. 1. — Спр. 5. — Арк. 25 зв.

Щоб знищити проукраїнські настрої, ру-
мунська влада проводила активні дії. Усе укра-
їнське в межи річчі Дністра і Прута після анексії
цієї території Румунією почало переслідуватися.
В Бендерах, наприклад, місцевий префект навіть
розпорядився конфісковувати українські газети.
Водночас на півночі, в Сороцькому і Бельцькому
повітах, переважно українських, румунські солдати
нав’язували місцевому населенню румун ську пе-
ріодику. Внаслідок насильницької румунізації з Ки-
шинева в липні 1918 р. виїхало три тисячі осіб
українського походження.

Етнічні межі і державний кордон України. — С. 231.

Возз’єднання з Українською Народною Рес-
публікою прагнуло і Закарпаття, що на той час пе-
ребувало у складі Австро–Угорської держави.
Коли восени 1918 р. почала розпадатися Австро–
Угорщина, закарпатські українці, офіційно звані

«русинами» чи «рутенами», потягнулися до ма-
тері–України. Згідно з повідомленням Худлівської
дільничної влади Ужанської жупи від 28 листопада
1918 року, «українську ідею поширюють там сол-
дати, що повертають додому, і, як говорять, там
народ вважає себе тотожним з українською нацією
і бажає об'єднатися з нею»

Шляхом Жовтня. — Ужгород, 1957. — Т. 1. — С 69–70.

У «Заявленії подкарпатських русинов із Пі-
стрялова» теж вказувалося на прагнення бути з
Великою Україною: «Заявляемо Вам, же ми би хо-
тіли ид Вам приключитися як ид українцям.

Ми би раді од мадьярського ярма оторватися,
бо нас туй дуже гублять, топчуть. Ми не годні туй
ужити, бо од нас школи наші рускі загубили, і наш
язик од нас ізтерли».

Там само. — 72–73.

Як тільки закарпатців спробували приєднати
до Угорщини, вони устами своїх представників на
соборі Мараморощини, споконвічної української
землі, 18 грудня 1918 року заявили: «Не треба нам
нічого од мадьярів, най живе Україна, до України,
ідемо до України». 

Троян М.В. Революційно–визвольна боротьба
трудящих Закарпаття наприкінці 1918– на початку
1919 рр.

З історії західноукраїнських земель. — К., 1958. — Ч. 3.
— С. 104.

Селянська рада села Лалово на Мукачівщині
22 грудня 1918 року заявила: «Ми ся приймаємо к
вам до України, хочеме із вами жити і сими пунк-
тами обертаємеся ко вам, як ми тяшко жиєме».

Державний архів закарпатської області: — Ф. 59. — Оп. 1. —
Спр. 10.— Арк. 105).

Селяни Синевіра в своїй резолюції вказували:
«Ми, народ Синевіра, единогласно із'являєме, что
хочеме до України присоєдинитися і з ними во-
єдино жити».

Там само. — С 105.

Народна рада Синевирської Поляни 11 січня
1919 року зібрала 11 підписів під заявою, в якій
були такі рядки: «Ми, русини, Живущі в Карпатах,
в границі Галиції, согласні приключитися или со-
єдинитися до руськой України...».
Там само. — С. 77.

Селяни Зубівки через свою руську раду звер-
талися до українців на сході: «Просиме вас, любі
наші братя, ми ся приключаєме ко вам ид Україні і
желаєме од вам тото, што аби ви ся из нами поста-
рали, аби ви тото подали, што ми будемо од вас
жадати про пас, про руський бідний народ».

Там само. — С. 77–78.
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Українська військова маніфестація в Чернівцях
1917 р.



Подібні резолюції було ухвалено практично
в усіх куточках Закарпаття, а 21 січня 1919 р. до
Хусту прибуло 420 делегатів, які представляли всі
420 тисяч українців Закарпаття. Вони висловилися
за приєднання Закарпаття до України.

Однак на Паризькій мирній конференції, на
якій переможці у І Світовій війні англійці та фран-
цузи перекроювали в своїх інтересах карту Євро -
пи, голос закарпатських українців не був почутий.
Тому, в силу складних міжнародних обставин,
українці Закарпаття були змушені погодитися на
умови Сен–Жерменського договору від 10 вересня
1919 року та увійти до складу новоутвореної Чехо-
словаччини. Ця держава взяла на себе зо-
бов’язання всіляко сприяти культурно–освітньому
розвитку українського населення регіону і через
три місяці надати Закарпаттю автономний статус.
Та уряд Чехословаччини свої зобов’язання перед
українцями виконав аж через 20 років, та й то під
тиском обставин. Тим самим було штучно загаль-
мовано політичний розвиток регіону, що негативно
позначилося на долі незалежної Карпатської Укра -
їни, проголошеної в Хусті у березні 1939 року.

Захід

Українське населення за своєю чисельністю
було переважаючим на теренах Лемківщини,
Холмщини і Підляшшя — прадавніх українських
землях. У роки І Світової війни ці краї стали ареною
активних бойових дій воюючих сторін. Особливо
по–варварськи поводилися тут росіяни, які засто-
совували тактику «спаленої землі» і примусово
вивезли до Росії значну частину українського на-
селення Холмщини і Підляшшя. Це полегшило
польським шовіністам окупацію та анексію цих
українських земель. Але й у далекій Росії українці
боролися за своє право жити в єдиній Українській
державі.

Зокрема, вивезені з Холмської губернії укра-
їнці, поселені в Самарі, 14 травня 1917 р. на своїх
зборах поставили у зверненні до Тимчасового
уряду такі вимоги: «1. Чтобы Холмщина и Под-
ляшье как исконные русские земли были выде-
лены из состава Земель Царства Польского и
присоединены к родной нам Украине.

2) О предоставлении места нашим представи-
телям в ликвидационной комиссии по делам
Царства Польского и в Учредительном Собрании.

3) Об оказании нам помощи после войны для
восстановления хозяйства и возмещения понесен-
ных нами убытков.

4) О предоставлении в Холмщине земель ко-
ренному населению Холмщины без различия ве-
роисповеданий в таком порядке, в каком
ус та новит Учредительное Собрание.

Мы, беженцы Холмской Губернии, в настоя-
щее время разбросаны по всей Великой России, в
настоящий момент нет никакой возможности каж-

дому из нас высказывать свое искреннее желание
за присоединение Холмской губернии и Подляшья
к Украине. Председатель собрания Николай Ан-
тонюк» і 498 підписів горожан і селян Холмської
губернії.

ЦДАВОВУ: Ф. 1115. — Оп. 1. — Спр. 12. — Арк. 13.

На Всенародному з'їзді Холмщини, що від-
бувся 7–12 вересня 1917 року в Києві, було чітко
підкреслено, що холмщаки — це частина українсь-
кого народу, а їхній край має належати Україні, а
не Польщі.

Український уряд намагався зробити все мож-
ливе, аби Холмщина прилучалася до єдиного на-
ціонального організму. Особливо багато зусиль
докладав Холмський губерніальний староста Ско-
ропис–Йолтуховський, котрий у драматичні для
України часи заявляв 17 листопада 1918 року:
«Чим би не скінчилася боротьба в Центральній
Україні, як би до неї не відноситись, тут, на поль -
сько–українському пограниччю, робота мусить ве-
стись і надалі в напрямі зміцнення українських
державно–національних позицій. Щодо Холмщини,
стою на попередньому становищі — Холмщина му-
сить бути українською».

ЦДАВОВУ: Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 56. — Арк. 10.

За приєднання до Великої України виступали
лемки Карпат. В одній з їх чисельних заяв ми чи-
таємо вимогу «втілення Лемківщини до прочої
української части та заразом рішучо протестують
проти ворожого наміру влучення її під чуже пано-
ванє... Ціла Лемківщина звертається до українсь-
ких народних оборонців в Галичині і до Української
Держави взяти їх в рішучу оборону перед воро-
жими анексійними затіями».

//Українське слово (Львів). — 1918. — 27 жовтня.

Північний Захід

Возз’єднання з Українською Народною Рес-
публікою вимагали і українці Берестейщини. Про
належність Берестейщини до України вказується в
доповідній записці Н. Котовича міністру народної
освіти Української держави.

«…В этой Гродненской губернии имеется де-
вять (9) уездов, а именно: Гродненский, Соколь-
ский, Белостокский, Волковысский, Слонимский,
Пружанский, Бельский, Брестский и Кобринский.
Первые пять уездов, т. е. Гродненский, Соколь-
ский, Белостокский, Волковысский, Слонимский
и северная часть Пружанского уезда, как насе-
ленные белоруссами, литовцами и поляками, не
могут поэтому служить объектом моего исследо-
вания и доклада. Но что касается остальных
уездов Гродненской губернии, как–то Брестско -
го, Кобринского, Бельского и южной половины

19Київський «Меморіал» та Громадський інститут історичної пам’яті

Пробудження українства



Пружанского уезда, смежных с Волынской губер-
нией и Холмщиной, то все они населены сплош-
ным украинским населением, говорящем
украинским языком, у которого все обычаи,
песни, обряды, вся психика и даже внешний тип
или облик…».

ЦДАВОВУ: — Ф. 2607. — Оп. 1. — Спр. 43. Арк. 12.

На жаль, Українська держава 1917–1921 років
впала жертвою агресії сусідніх держав. Бере-
стейщину захопила Польща, яка проводила тут
політику асиміляції автохтонного українського
населення.

Північ

До України прагнуло населення південних ре-
гіонів нинішньої Білорусі. Так, преосвящений Діо-
нісій надіслав у жовтні 1918 року до Міністерства
ісповідань Української Держави прохання, щоб до
складу Всеукраїнського церковного собору ввій -
шли і представники Гомельського, Мозирського,
Річицького і Пинського повітів.

Відродження. — 1918. — Ч. 162.

Цікаво, що коли 14 серпня 1918 року Рада Мі-
ністрів Української Держави приєднала Гомель-
ський повіт до Чернігівської губернії, а повіти
Річицький, Пінський і Мозирський виділила в особ-
ливий Поліський повіт з центром в Мозирі, питання
виділення Гомельщини зі складу Білорусі обгово-
рювала об'єднана нарада Поліського та Го ме ль -
сь ко го комітетів РКП. В ухваленій резолюції
визнавалося, що «з точки зору місцевих інтересів
бажано приєднання Гомеля до Чернігова».

Державний архів Санкт–Петербурга: Ф. 75. — Оп. 4. — Спр. 4.
— Арк. 10.

Про прагнення жити в єдиній українській дер-
жавній сім’ї свідчить велика кількість звернень до
офіційного Києва української людності на Старо-
дубщині. Місцеві українці в 1917–1918 роках звер-
талися з проханням прийняти регіон до складу
Української держави. Вже в грудні 1917 року Но-
возибківська повітова управа зверталася до
Центральної Ради: «В виду ясно и определенно
выраженной воли почти всего населения Новозыб-
ковского уезда о присоединении к Украине, Ново-
зыбковское Уездное Земское собрание, являясь
выразителем мнений населения всего уезда, санк-
ционирует эту волю отдельных волостей, города и
посадов и постановление по этому вопросу упол-
номачивает Управу срочно сообщить Чернигов-
скому Губернскому комиссару, Украинской и
Белорусской Радам, а также и остальным Земским
Управам четырех Северных уездов Черниговской
губернии; уполномочить управу немедленно орга-
низовать комиссию для производства выборов в

Украинское Учредительное Собрание в указанном
Законе (порядке) составе...».

ЦДАВОВУ: — Ф. 1115. — Оп. 1. — Спр. 47. — Арк. 46.

15 грудня 1917 року земське зібрання
Мглинського повіту ухвалило рішення про вклю-
чення його території до складу Української Народ-
ної Республіки.

Черниговский край. — 1917. — 18 грудня.

З копії телеграми представників Гомельського
повіту та міста Чечерська до Голови Української
Делегації С.Шелухина про бажання приєднатися
до України від 23 червня 1918 р.

«Шелухину. Местное земство и союз земель-
ных собственников и все население Чечерска Мо-
гилевской губернии просит настаивать в мирной
конференции о включении местечка в территорию
державной Украины. Мотивы необходимости при-
соединения вместе с Гомельским уездом изло-
жены докладной записке поданой конференции
15 июня представителем Гомельского земства.
Дополнительныя ходатайства переданы через по-
витового старосту Гомеля».

НБУ//ІР: Ф. XI. — Спр. 2471. — Арк. 1—1 зв.

Хронологія історичних подій

1917
23 лютого (8 березня за новим стилем)
Виступ Волинського полку в Петрограді й під-

няття синьо–жовтого прапора на Невському про-
спекті.

27лютого
Повалення самодержавства в Росії. Перемога

Лютневої демократичної революції.
2 березня
Відозва Петроградського Українського ре -

волюційного комітету «До українського грома -
дянства, студентства, робітництва й українських
офіцерів у Петрограді» із закликом спрямовувати
зусилля на «завоювання власних національно–по-
літичних прав».

4 березня
На спільних зборах українських організацій у

Києві створено Українську Центральну Раду, Голо-
вою якої обрано заочно проф. Михайла Грушевсь-
кого, котрий перебував на засланні.

Того ж дня Центральна Рада вислала теле-
граму до голови Тимчасового уряду Росії, в якій
висловила надію на негайне задоволення ним за-
конних прав українського народу.

21 березня
Товариство українських поступовців (ТУП) ви-

дало відозву до українського народу із закликом
підтримувати новий лад, відкривати «Просвіти»,
українські школи, робити збірки національного
фонду.
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22 березня
В Україні відновлено діяльність закритoї в

1914 р. «Просвіти», організовано Центральний
Український Кооперативний Комітет, відбулись
збори українських старшин і вояків у Києві, які об-
рали Тимчасову Військову Раду на чолі з полков-
ником Глинським.

Українська колонія в Петрограді вмістила в
столичному часописі «День» заяву з вимогою те-
риторіальної автономії для України, запровад-
ження української мови в школах, звільнення
галичан, зокрема митрополита А. Шептицького із
заслання.

23 березня
У Києві відбулось військове віче, на якому

обрано Тимчасове Військове Бюро. Ухвалено ор-
ганізувати охочекомонний український полк.

25–26 березня
У першому числі часопису ТУП «Нова рада»

вміщено статтю М. Грушевського «Велика хвиля».
У Петрограді відбулась велика українська маніфе-
стація за участю вояків з українськими синьо–жов-
тими прапорами. На чолі маніфестації йшов кінний
відділ кубанських козаків з колишньої охорони царя.

27 березня
М. Грушевський повертається із заслання й пе-

ребирає головування в УЦРаді. Губернський Коо-
перативний з’їзд Київщини ухвалив постанову про
територіальну автономію України.

28 березня
УЦРада ухвалила відозву про скликання Укра-

їнського Національного Конгресу.
Виконавчий Комітет громадських організацій

м. Києва, Президія Ради робітничих депутатів за-
жадали «явочним порядком» запровадити автоно-
мію в Україні.

29 березня
Засновано Український військовий клуб імені

гетьмана П. Полуботка, який очолив Микола Міх-
новський. Розпочато організацію першої національ-
ної військової частини — «Перший Український
Охочий імені Богдана Хмельницького полк».

30 березня
На засіданні Центральної Ради ухвалено взяти

ініціативу українцям у справі Галичини і Буковини
в свої руки, заслухано інформацію представників
українських організацій Ростова та Кубані про роз-
виток українського руху.

1 квітня
У Києві відбулась велика маніфестація, у якій

взяло участь понад 100 000 осіб, котрі несли
320 синьо–жовтих прапорів. Того ж дня в Петро-
граді засновано Українську Національну Раду, а
також у Петроградській раді робітничих і солдатсь-
ких депутатів створено українську фракцію.

4 квітня
Український національний комітет у Петро-

граді підготував лист до УЦРади про необхідність
підтримки автономії України національними мен-
шинами.

7 квітня
Солдати Новопетергофського гарнізону ухва-

лили резолюцію на підтримку вимог автономії
України.

16 квітня
Українська маніфестація в Гельсингфорсі з

підтримкою вимог УЦРади про автономію України.
19 квітня
У Києві розпочав роботу Український Націо-

нальний Конгрес, у якому взяло учать близько
900 делегатів.

20 квітня
Тимчасовий комітет українців Оранієнбаума

ухвалив резолюцію про об’єднання усіх українців
міста.

Українці Москви надіслали вітання Всеукра-
їнському Національному Конгресові.

21 квітня
Український Національний Конгрес визначив

склад Центральної Ради у кількості 150 членів. Го-
ловою УЦРади обраний М. Грушевський.

23 квітня
Збори українців Саратовського гарнізону за

участю представників Аткарського військового то-
вариства та міських організацій Саратова зажа-
дали створення окремих українських військових
частин.

26 квітня
Збори Іркутської громади «Вільна Україна»

підтримали автономію України.
27 квітня
Зарайська Українська Рада в Підмосков’ї

ухвалила постанову про підтримку самостійності
України.

30 квітня
Український військовий комітет Усмані підтри-

мав діяльність УЦРади.
2 травня
Українське населення Успенки на Кубані ві-

тало діяльність УЦРади.
4 травня
Командуючий Південно–Західним фронтом

ген. Брусилов дав дозвіл на формування полку ім.
Б. Хмельницького, до якого записалося 3 574 доб-
ровольців. Збори солдатів–артилеристів Московсь-
кого гарнізону ухвалили резолюцію про підтримку
державного життя України.

5 травня
У Києві відкрився 1–й Український Військовий

з’їзд за участі понад 700 делегатів. З’їзд обрав Укра-
їнський Генеральний Військовий Комітет з 18 членів
на чолі з Симоном Петлюрою.

8 травня
Юнкери 2–ої Омської школи прапорщиків те-

леграмою підтримали УЦРаду.
11 травня
Українці 1–го кулеметного полку Петроградсь-

кого гарнізону відмовилися вирушати на фронт у
змішаних ротах. Українці м. Бєльци підтримали
УЦРаду.
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14 травня
Збори Камишинської Української військової

громади (Поволжя) підтримали УЦРаду. Турке-
станська Українська громада підтримала УЦРаду.

15 травня
Оренбурзька Українська військова Рада при-

вітала Перший Український Військовий з’їзд.
17 травня
Серпуховська Українська військова громада

заявила про підтримку Українського Генерального
Військового комітету. Збори вихідців з Холмщини
заявили про бажання приєднатися до України.

21 травня
Українці–військовики Царицина вітали УЦРаду.

Вояки–українці Єлабуги підтримали УЦРаду в її бо-
ротьбі за автономію України.

22 травня
Фронтові частини Кубанського війська вітали

діяльність Українського Генерального Військового
комітету. Військовий гурток українців з Балашова
заявив про підтримку УЦРади.

25 травня
Товариство «Українська громада» в Макіївці

привітало Український Генеральний Військовий
комітет. Кубанський обласний виконавчий комі-
тет привітав Український Генеральний Військо-
вий комітет.

27 травня
Постанова Одеської Української військової

Ради про формування українських частин.
28 травня
У Києві відкрився Перший Всеукраїнський се-

лянський з’їзд за участю 2200 делегатів. Відмова
Тимчасового уряду задовольнити українські дома-
гання викликала обурення у делегатів. Українська
військова громада Казані підримала УЦРаду в
створенні українських військових частин. Українці

Томського гарнізону висловили готовність стати
під українські прапори.

29 травня
В’яземська Українська військова громада

ухвалила рішення про формування українських ча-
стин. Надзвичайне зібрання Ради Українського вій-
ськового клубу ім. П. Дорошенка в Сімферополі
ухвалило рішення сформувати окремий Українсь-
кий полк під командуванням українських офіцерів.

5 червня
Незважаючи на заборону військового міні-

стра Керенського, в Києві розпочав роботу Дру-
гий Український військовий з’їзд за участі
близько 2500 делегатів з усіх фронтів: Північного,
Південно–Західного, Західного, Румунського і
військових округ — Київської, Петроградської,
Мос ковської, Мінської, Казанської, Двинської,
Омської, Терської і Туркестанської. З’їзд ухвалив
постанову про детальний план українізації росій-
ського війська. Головою Українського Генераль-
ного Військового Комітету залишено Симона
Петлюру.

8 червня
Звернення Української Ради при Всеукраїнсь-

кому союзі ротних фельдшерів до УЦРади з під -
тримкою її боротьби за вільну Україну.

11 червня
Харківська губернська Рада визнала УЦРаду

органом влади в Україні. Діяльність УЦРади під -
тримав Другий військовий з’їзд.

17 червня
У Новохоперську на Слобожанщині відбулася

українська маніфестація.
20 червня
Українська військова Рада в Симбірську ви-

знала Центральну Раду єдиним органом влади в
Україні.
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Будинок Української Центральної Ради
Київ, 1917 р.



Стенди № 4–5 представляють матеріали, які
висвітлюють період українського державотворення
доби Центральної Ради.

Крах самодержавства в Росії та, як наслідок,
дезорганізація в Україні окупаційного російського
адміністративного та поліцейського апарату на-
сильства і терору вивільнили з вікових кайданів на-
ціональні сили. Вони й скерували український
народ на реалізацію свого невід’ємного права на
самовизначення та утворення на етнічних землях
Української Самостійної Соборної Держави. Все-
українським координаційним та політичним цент-
ром масового народного руху стала Українська
Центральна Рада (УЦР).

УЦР була створена 4 (17) бе-
резня 1917 у Києві представниками
патріотичних українських громадсь-
ких організацій та політичних груп
різної соціально–політичної орієнта-
ції — від радикальних самостійників
до поміркованих автономістів, а
також військовиків, робітників, 
духовенства, кооператорів, студент-
ства. Головою УЦР обрано М. Гру-
шевського.

Згідно із задумом її творців, УЦР
мала стати тимчасовим вищим орга-
ном влади в Україні, який сприятиме
підготовці і проведенню демократич-
них виборів до парламенту і форму-
ванню звітного перед ним уряду
нової Української держави.

Для ведення поточної роботи
УЦР обрала виконавчий комітет
УЦР (офіційна назва Комітет
Централь ної Ради), який згодом пе-
рейменовано на Малу Раду. Вона
складалася з членів президії й сек-
ретарів УЦР та з двох представників
від політичних фракцій. Всі важливі
справи наперед вирішувалися на
засіданнях Малої Ради, а пізніше
оформлені проекти затверджував
пленум УЦР. За час її існування від-
булося 9 пленарних сесій.

На кінець липня 1917 УЦР
нара ховувала 822 депутати. Члени
УЦР належали до таких груп:
Всеук раїнська Рада сільських 
депутатів — 212, Всеукраїнська
Рада вій ськових депутатів — 158,
Всеук ра їн ська Рада робітничих 
депу татів — 100, представники 
неукраїнських рад робітничих і сол-
датських депутатів — 50, Укра-
їнська соціалістична партія — 20,

Російська соціалістична партія — 40, Єврейська со-
ціалістична партія — 35, Польська соціалістична
партія — 15, представники від міст і губерній — 84,
представники професійних, просвітніх, економіч-
них і громадських організацій та інших меншо-
стей (молдаван, німців, татар, білорусів) — 108.
З цих 822 осіб обрано Малу Раду в кількості
58 осіб. 18 місць у Малій Раді отримали націо-
нальні меншини.

Загалом Українська Революція 1917–1918 років
в Україні пройшла три етапи. Перший — з березня
1917 р. до квітня 1918 р., коли ліберали і соціал–
демократи з числа членів Української Центральної

Ради добивались національно–ад-
міністративної автономії у складі
майбутньої Російської Федерації
(І Універсал УЦР). На думку тодіш-
ніх демократичних утопістів, рефор-
мована Росія мала б стати, в свою
чергу, членом федерації Європей-
ської від Атлантичного океану до
Уралу і Закавказзя, як перехідного
етапу до світової демократичної
федерації. Однак категоричне не-
сприйняття шовіністичним керів-
ництвом «демократичної Росії»
навіть вкрай поміркованих пропо-
зицій української сторони щодо по-
легшення колоніального гніту в
Україні засвідчило, що подібні мрії
є міражем, адже поняття «демо-
кратія» і «Росія» є несумісними. 

Михайло Грушевський 
Голова УЦРади

Члени Генерального Секретаріату. 
Сидять cправа наліво: Симон Петлюра, Сергій Єфремов, 

Володимир Винниченко, Іван Стешенко, Микола Садовський. 
Стоять: Борис Мартос, Микола Стасюк, Павло Христюк

1917 р.

ДОБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 
(Стенди 4–5)
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Один із чільних українських самостійників
М.Міхновський, змальовуючи російсько–українські
відносини після Лютневої революції, писав: «Усі
росіяни хочуть — унітарної (объеденительной) Де-
мократичної Республіки, бо росіяни хочуть продов-
жувати колишнє панування над українцями,
українці ж хочуть визволитися з того панування…
Московський народ — не та чи інша партія, але
весь народ — хоче бути паном над українським
народом. З того повстає боротьба між обома на-
родами. Один бореться за своє визволення, дру-
гий — за своє панування над першим». 

Особливо загострилася ця боротьба після
більшовицького перевороту в Росії і приходу до
влади в ній тісно пов’язаних з криміналітетом край-
ніх лівих російських та російськомовних радикалів,
які генетично не сприймали навіть ідею незалеж-
ності України, виводячи її з ненависних їм «хмель-
ниччини», «гайдамаччини» та «мазепинства».
У відродженні Української Самостійної Соборної
Держави вони бачили
перешкоду в реалізації
своїх мані ака льних пла-
нів створення світової
федерації, однак не 
де мократичного об’єд-
нання, а комуністичної
диктатури, в якій укра-
їнському народові було
відведене місце раба–
по стачальника продук-
тів харчування для
інтернаціональної го-
лоти, позбавленого пра -
ва са мо му вирішувати
свою долю. Так, один з
лідерів більшовиків, син
багатого цукрозаводчи -
ка, але офіційний «про-
летар» Г. П'я та ков не
соромився заявляти:

«Самоопределение
наций — это бессо дер -
жа те льный голый лозунг.
От него мы с божьей по-
мощью отказались, про-
делав до во ль но большой
и мучительный опыт,
проделав этот опыт на
окраинах бывшей цар-
ской России.

Сейчас идет борьба
за утверждение диктату -
ры пролетариата на Ук -
рай  не, а вы знаете
отлично, что судьба Ук-
райны представляет
громадный интерес не
только для рабочих
масс этой страны, а и

для рабочих масс России, Латвии, Белоруссии и
остальных советских республик. Если Советская
Республика установиться в Австрии и Германии,
то в Украине будут заинтересованы и эти респуб-
лики. Можем ли мы допустить, чтобы форма 
существования пролетарско–крестьянской Ук-
райны могла бы определяться исключительно
и независимо трудящимися массами Украйны?
Конечно, нет!»

Отже, кремлівські верховоди не визнавали
права українських трудящих мати національну дер-
жаву, самим визначати форму її устрою і володіти
в ній владними повноваженнями. Всі ці права вони
нахабно узурпували собі.

У боротьбі з російськими шовіністами — і
«демократичними», і «пролетарськими» УЦР опи-
ралася на всенародну підтримку. Українці не ба-
жали відновлення на своїй землі чужої російської
влади, в які привабливі обгортки вона б не хова-
лася.
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Ухвала Ново–Бузького сільського сходу 
про підтримку Української Центральної Ради

16 листопада 1917 р.



Тому цілком логічно, що другий етап Українсь-
кої Революції завершився 20 листопада 1917 р.
проголошенням Української Народної Республіки
(ІІІ Універсал УЦР).

Витримки з Третього Універсалу УЦРади

«…Народе Український! …Однині Україна стає
Українською Народньою Республікою…

До установчих Зборів України вся власть тво-
рити лад на землях наших, давати закони й пра-
вити належить нам, Українській Центральній Раді,
і нашому правительству — Генеральному Секре-
таріятові України…

…Остаточне визначення границь Української
Народньої Республіки, як що до прилучення частин
Курщини, Холмщини, Вороніжчини, так і сумежних
губерен і областей, де більшість населення укра-
їнське, має бути встановлене по згоді зорганізова-
ної волі народів…». 

Підготовлений у грудні 1917 року російською
агентурою збройний путч проти УЦР у Києві закін-
чився провалом (вночі 11 грудня були заарештовані
його керівники, а 1–й Український корпус під коман-
дуванням генерала П. Скоропадського разом із ча-
стинами Українського Вільного Козацтва роззброїв
коло Жмеринки солдатів російського 2–го гвардій-
ського корпусу, які під проводом своєї комісарші
Є.Бош рвалися до Києва). Маріонетки російського
комуністичного уряду не зуміли також здобути біль-
шість на Всеукраїнському з’їзді робітничих, сол-
датських і селянських депутатів 17 грудня 1917 року
в Києві. З його 2500 делегатів більшовицька фрак-
ція склала тільки 60 делегатів. Не зумівши захопити
Україну політичним шахрайством і підступом, Росія
вдалася до прямої збройної агресії проти України.

17 грудня 1917 року уряд Леніна в ультиматив-
ній формі висунув УЦР неприйнятні та образливі
вимоги, а після цього розпочав проти українського
народу воєнні дії. Віроломний напад на Україну
підтримали розкольницькі «совєти» Донецького та
Криворізького районів, надавши в розпорядження
російських окупантів сформовані з російськомов-
ного люмпену Донбасу збройні банди.

В умовах російсько–української війни пройшов
третій етап Української Революції, який завер-
шився 22 січня 1918 р. проголошенням Української
Народної Республіки повністю незалежною держа-
вою (ІV Універсал УЦР). 

Четвертий Універсал 
Української Центральної Ради, 

яким було проголошено самостійність УНР

«Однині Українська Народня Республіка стає
самостійною, ні від нікого незалежною, вільною, су-
веренною державою українського народу. Зо всіма
сусідніми державами, як то: Россія, Польща, Ав-
стрія, Румунія, Туреччина та инші, ми хочемо жити

в згоді й приязні, але ні одна з них не може втруча-
тися в життя Самостійної Української Республіки».

У своїй першій війні проти Української Народ-
ної Республіки Росія після перших успіхів все ж
зазнала поразки. Однак ця збройна агресія північ-
ного сусіда стала показовим уроком не тільки для
нього самого, а й для українських демократів УЦР.
Разом з димом спалених російськими гарматами
домівок киян розвіялася віра у якесь міфічне
«слов’янське» чи «православне» братерство росій-
ського народу. Голова УЦР М. Грушевський ви-
знав: «Тепер ми, самим очевидним способом,
маємо боротьбу самих народів — великоруського
й українського. Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в
стадію, про котру оповідає біблійна історія двох
братів.

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?»

Центральна Рада існувала 13 з половиною
місяців — з 17 березня 1917 року до 29 квітня
1918 року. Це був час двох бурхливих революцій —
березневої та жовтневої, що знищили підвалини,
на яких базувалося старе життя. Центральна
Рада віддзеркалювала ці бурхливі події і захоп-
лення значної частини суспільства соціалістич-
ними ідеями.

Як слушно зазначала видатна дослідниця
української історії Н.Полонська–Василенко, вели-
чезною заслугою Центральної Ради та її проводу
було те, що вона поновила в Україні державницьку
свідомість, приглушену двома віками російської
окупації. Вона перейшла разом з усією Україною
протягом року величезну еволюцію — від піддан-
ства — через автономію — до незалежної Укра-
їнської Держави. Центральна Рада у тяжкі часи
війни та анархії встановила дипломатичні стосунки
з державами Антанти, а на Берестейській конфе-
ренції дістала визнання незалежності від Централь-
них Держав — ворогів. На цій конференції делегати
Центральної Ради, молоді дипломати — початківці,
вступили в змагання з досвідченими «сановними»
дипломатами чотирьох держав.

Центральна Рада мало зробила протягом року
своєї діяльності. Але це був рік плекання самої ідеї
парламентарної держави і рік безперестанної бо-
ротьби за існування. Головне, що зробила вона, —
це добилася визнання прав українського народу на
свою державу, свою культуру, свою мову. Головна
заслуга Центральної Ради була в тому, що вона за-
клала фундамент для української школи: укладено
було навчальні плани для українських шкіл — народ-
них, середніх, засновано українські гімназії, яких до
осені 1917 року було вже 53 (на приватні та гро-
мадські кошти). І хоча фактично небагато вдалося
зробити у галузі народної освіти, але треба рахува-
тися з тим опором, який весь час чинили впровад-
женню української мови педагоги і головним чином
батьки, що користалися в школах великим впливом
через батьківські комітети. Не можна забувати, що
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багато міської людності — росіяни, євреї, зросійщені
українці — займали антиукраїнську позицію. Справа
українізації посунулася вперед, коли створено міні-
стерство освіти і міністром став В. Прокопович. Тоді
складено широкий план українізації школи, засну-
вання українського університету — в Кам'янці–По-
дільському, народних університетів в Києві, Харкові,
Одесі, професійних шкіл, Педагогічної Академії та
Академії Мистецтва у Києві. Ці плани і почини
ширше здійснювалися в часи гетьманської держави.

Не зважаючи на технічні та фінансові пере-
шкоди, в Україні відкривалися українські видав-
ництва, які друкували підручники для шкіл. У 1917 р.
видано в Україні 677 назв українських книжок та
виходило 63 періодичних видання. Засновано
український театр, вжито заходів для заснування
українських музеїв.

Треба поставити на конто Центральній Раді
скупчення в міністерствах та відомствах кадрів
українських працівників різних фахів. Усі вони, за
невеликими винятками, залишилися працювати
і після встановлення в Україні Гетьманату 29 квітня
1918 року.

Хронологія історичних подій

1917 рік
24 червня
Проголошення на Софійській площі у Києві

Першого Універсалу Української Центральної
Ради (УЦР).

28 червня
УЦР обирає Генеральний Секретаріат як орган

державної влади й доручає йому зреалізувати всі
національні домагання українського народу.

11 липня
До Києва прибули міністри Тимчасового

уряду Керенський, Церетелі й Терещенко на пе-
реговори з УЦР.

14 липня
УЦР ухвалила: до складу Малої Ради мають

входити 40 представників від українців і 18 від на-
ціональних меншин.

16 липня
Мала Рада ухвалює Другий Універсал.
29 липня
Мала Рада ухвалила Статут вищого управ-

ління України.
8 серпня
З Києва на фронт виїжджає полк ім. Богдана

Хмельницького. На ст. Пост–Волинський їх обстрі-
ляли московські кірасири і донці, які вбили кілька
десятків українців.

17 серпня
Тимчасовий уряд видав Тимчасову інструкцію

для Генерального Секретаріату Тимчасового уряду
в Україні, якою визнавалася компетенція Гене-
рального Секретаріату лише на 5 губерній:
Київську, Волинську, Полтавську, Чернігівську та
Подільську.

22 вересня
Мала Рада ухвалила постанову про Укра-

їнські Установчі Збори. Представники національ-
них меншин в Малій Раді стали на бік російських
«єдинонеділимців» і засудили наміри України від-
ділитися від Росії.

27 вересня
У Петрограді розпочалася Державна Демо-

кратична Нарада. Коли делегати від України по-
чали висловлювати українські домагання, їх не
захотіли слухати, пролунали вигуки: «В Сибирь
этих усатых хохлов».

13 жовтня
Російський Тимчасовий уряд за донесенням

Київської судової палати розпочинає слідство
щодо Генерального Секретаріату за намір скли-
кати Українські Установчі Збори.

7 листопада
У Петрограді більшовики здійснили державний

переворот. Мала Рада на надзвичайному засіданні
обрала Крайовий комітет для охорони революції в
Україні. Комітет видав відозву до громадян
України у справі подій в Петрограді та оголосив
про поширення своїх повноважень на 9 українсь-
ких губерній.

8 листопада
УЦР ухвалила резолюцію з осудом більшо-

вицького путчу. Делегати від російської партії біль-
шовиків на знак протесту покинули Крайовий
Комітет і вийшли зі складу УЦР.

9 листопада
Начальник Київської округи ген. Квіцінський

відмовився визнати Крайовий Комітет охорони ре-
волюції, тому останній вирішив припинити свою ді-
яльність і передав повноваження Генеральному
Секретаріату УЦР.

11 листопада
Арештовано членів революційного комітету

більшовиків. УЦР ухвалює за основу законопроект
про вибори до Українських Установчих Зборів і до-
ручає Малій Раді остаточно затвердити закон і про-
вести вибори.

13 листопада
УЦР поширила свій вплив на українські етнічні

землі: Херсонщину, Катеринославщину, Харків-
щину, материкову Таврію і частини Курщини і Во-
роніжчини. 

Було ухвалено рішення перевести Київ на
мирне становище, вивести всі війська, що прибули
з фронту і передати владу УЦР.

14 листопада
УЦР і Генеральний Секретаріат визнані за кра-

йову владу. Генеральний секретар військових
справ С. Петлюра підпорядковує київську міліцію
українській владі

20 листопада
Після проголошення Третього Універсалу де-

путат від Російської партії кадетів В. Крупков і
представник Польського Центру В. Рудницький від-
мовилися від своїх мандатів УЦР
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21 листопада
Генеральний Секретар військових справ С. Пет-

люра призначив ген. П. Скоропадського командува-
чем військ Правобережної України й підпорядкував
йому всі дислоковані там військові частини.

22 листопада
На Софійській площі у присутності французь-

кої, італійської і румунської місій урочисто опри-
люднено Третій Універсал. Аналогічні заходи
відбулись у Полтаві, Катеринославі, Одесі та інших
великих містах України.

27 листопада
УЦР за пропозицією представника Холмщини

Тимоша Олесіюка ухвалила резолюцію у справі
Холмщини й Підляшшя, протестуючи проти прилу-
чення цих прадавніх українських земель до Польщі.

29 листопада
За наказом Генерального Секретаріату у ніч

на 30 листопада обеззброєно всі збільшовичені ро-
сійські полки, що дислокувалися в Києві, попере-
дивши тим самим повстання проти УЦР.

30 листопада
Генеральний Секретаріат видав відозву до вій-

ська, фронту і тилу, у якій висловлена позиція
України щодо більшовиків, а саме: Рада Народних
Комісарів не визнається законною владою Росії.

Мала Рада ухвалює закон «Про Українські
Установчі Збори». Встановлено кількісний склад —
301 член: від Київщини — 45, Волині — 30, По-
ділля — 30, Катеринославщини — 36, Полтав-
щини — 30, Херсонщини — 34, Харківщини — 35,
Таврії — 9, Чернігівщини — 27, Острогозької
округи — 15. Один депутат обирається від 100 000
населення, право голосу мають громадяни почи-
наючи з віку 20 років. Обрано Головну виборчу ко-
місію до Українських Установчих Зборів.

14–15 грудня
Мала Рада ухвалює закон про Генеральний

суд, найвищу судову установу Української Народ-
ної Республіки. Військові місії союзників Росії по-
кинули Могилів над Дніпром і переїхали до Києва.
Уряд Франції 18 грудня повідомив про своє ба-
жання мати дипломатичні відносини з Україною.
Подібне бажання задекларувала Англія.

19 грудня
Перший З'їзд рад робітничих, солдатських та

селянських депутатів України висловив повну до-
віру УЦР і Генеральному Секретаріатові та видав ві-
дозву, у якій засудив ультиматум Леніна–Троцького.

22 грудня
Мала Рада ухвалила закон про податки і

збори. Цим законом всі податки і збори належать
до Державного скарбу України.

23 грудня
Мала Рада вислухала і обговорила ноту Гене-

рального Секретаріату до всіх держав, що вели
війну, про необхідність закінчення війни і запропо-
нувала умови миру.

Генеральний Секретаріат визначив склад укра-
їнської делегації на мирні переговори до Берестя.

25 грудня
Від Мирної конференції у Бересті надійшла те-

леграма, щоб Україна приєдналася до переговорів.
1918 рік
3 січня
Генерала Табуї призначено комісаром Фран-

цузької Республіки при Уряді Української Народної
Республіки.

6 січня
Українська мирна делегація у Бересті роз-

почала переговори про мир з Центральними Дер-
жавами. Голова делегації В. Голубович вимагає
визнання України самостійною державою, прилу-
чення до України Холмщини й Підляшшя та прове-
дення в тих провінціях Австро–Угорщини, в яких
чисельно переважала українська людність (Га-
личина, Буковина й Закарпаття), плебісциту у
справі їх прилучення до України.

9 січня
На виборах до Українських Установчих Зборів

обрано 171 делегата.
10–12 січня
Центральні Держави визнають українську де-

легацію на переговорах у Бересті самостійною та
уповноваженою вести переговори від імені Укра-
їнської Народної Республіки.

16 січня
Мала Рада ухвалила закон про утворення

Української Народної Армії на її комплектування за
міліційним принципом.

22 січня
Мала Рада ухвалює закон про національно–

персональну автономію. За остаточний текст Чет-
вертого Універсалу проголосували: «за» —
39 голосів, «проти» — 4 голоси, «утримались» — 6.

29 січня
Студентська молодь Києва звела бій під Кру-

тами з переважаючими силами російських більшо-
виків.

9 лютого
Підписано мирний договір у Бересті між Укра-

їнською Народною Республікою та Німеччиною,
Австро–Угорщиною, Болгарією і Туреччиною.

10 лютого
Під натиском російських більшовицьких військ

УЦР і Уряд УНР евакуювались до Житомира.
21 лютого
Українська мирна делегація видала відозву

«До всіх громадян Української Народної Респуб-
ліки» про причини приходу німецьких вйськ
в Україну.

27 лютого
УЦР ухвалює закон про запровадження в

Україні нового стилю літочислення, за яким кален-
дар посувається на 13 днів вперед. Мала Рада
ухвалила закон про нову монетну систему. Грошо-
вою одиницею стала гривня, яка мала 8,712 доль
чистого золота.

Ухвалено закон про герб Української Народної
Республіки — Тризуб.
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2 березня
Мала Рада ухвалила закон про громадянство

в Українській Народній Республіці. Мала Рада
ухвалила закон про новий адміністративний
устрій. Замість російських губерній запровад-
жуються 30 земель.

3 березня
Член УЦР М. Любинський звернувся до укра-

їнців–військовополонених Німеччини і Австро–
Угорщини із закликом формувати національні
військові частини та повертатись на Батьківщину
для її захисту.

18 березня
Частину полеглих під Крутами юнаків перепо-

ховано в Києві.

11 квітня
Визначено дату скликання Українських Уста-

новчих зборів — 12 травня 1918 року.
13 квітня
Ухвалено резолюцію УЦР з осудом анексії

Бессарабії урядом Румунії.
23 квітня
Підписано господарський договір між УНР і Ні-

меччиною та Австро–Угорщиною.
25 квітня
Ухвалено закон про створення Головної еко-

номічної ради УНР.
29 квітня
Ухвалено проект Конституції УНР.

Делегація УНР  під час підписання Берестейського мирного договору 
9 лютого 1918 р.

Сотня Січових стрільців під час військових занять 
Київ, 1918 р.



29 квітня на Всеукраїнському
хліборобському з’їзді генерала
Павла Скоропадського проголо-
шено Гетьманом України. Політич-
ною опорою гетьманського уряду
були насамперед Українська демо-
кратична хліборобська партія і
Союз земельних власників.

Таким чином, Українська рево-
люція  вступає у другий етап — добу
Гетьманату. 

Вже у перший день правління
П.Скоропадського був оголошений
маніфест Гетьмана — Грамота «До
всього українського народу» і од-
ночасно «Закони про тимчасовий
державний устрій України», які за-
значали основні закони  Українсь-
кої Держави й головні лінії політики
її уряду.

Відповідно до «Законів про
тимчасовий устрій України» дер-

жава очолювалася Гетьманом, дер-
жавне управління здійснювалося
призначуваним ним урядом —
Радою Міністрів. Гетьман проголо-
шувався гарантом порядку і закон-
ності до виборів представницького
органу влади — Українського
Сейму. Встановлення монархічного
ладу не допускалося.

У сфері законодавства підтверд-
жувалася дія правних актів Росій-
ської імперії, не скасованих урядом
Української Держави. Разом з тим за
короткий час видано понад 500 но -
вих законодавчих актів; розроблено
програми реформи судової системи
і земського самоврядування.

Зміст внутрішньої політики уря-
дів гетьмана Павла Скоропадського
був викладений у «Грамоті до всьо -
го українського народу». Зокрема
наголошувалося, що «Права при-

ватної власності як фундаменту культури й циві-
лізації відновлюються повною мірою… На
фінансовому та економічному полі відновлюється
повна свобода торгівлі і відкривається широкий
простір приватного підприємництва і ініціативи…». 

Основними питаннями зовнішньої політики
Української Держави було остаточне впорядкування
відносин з Центральними державами, укладення
миру з більшовицькою Росією і досягнення визнання
нейтральними державами й Антантою. 

Доба гетьманату, яка тривала сім з половиною
місяців, відбувалася в складний період українсь-
кого державотворення, який характеризувався за-
гостренням внутрішньо–політичної ситуації в
Україні та воєнно–політичної обстановки довкола
неї.  Однак і в цих тяжких умовах було досягнуто
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Павло Скоропадський зі своєю свитою
Київ, 1918 р.

П. Скоропадський з прем'єр–міністром 
Української Держави Ф. Лизогубом

Київ, 1918 р.

П. Скоропадський із делегатами від Волинської губ.
на Всеукраїнському з'їзді селян–хліборобів

Київ, 26–30 квітня 1918 р.

ДОБА ГЕТЬМАНАТУ 
(СТЕНД 6)

Гетьман Української держави
Павло Скоропадський

1918 р.
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Грамота до всього Українського народу, якою П. Скоропадський оголосив себе гетьманом України
29 квітня 1918 р.



чималих успіхів завдяки самовідданій праці видат-
них фахівців з різних галузей економіки, культури
та науки.

Насамперед в часи Гетьманату відбувалась
певна економічна стабілізація. Після руїни, що її
принесли війна та революція, відремонтовано за-
лізничні шляхи, мости і відновлено регулярний за-
лізничний рух. Великі досягнення були в галузі
фінансів: встановлено українську грошову си-
стему, засновано Державний і Земельний банки.
Гетьманський уряд підготував проект земельної
реформи, яку не встигла провести Центральна
Рада; видатний правник X. Лебідь–Юрчик вважав
земельний закон, схвалений  гетьманським  уря-
дом,   «подібним тільки до земельних законів най-
демократичніших країн у цілому світі, наприклад —
Нової Зеландії, де земельне законодавство випе-
редило всі інші країни і еволюційним шляхом ви-
рішило  земельне  питання   на  велику користь
працюючого люду».

Дуже важливими були судові реформи. Нала-
годжено судову справу, створено Сенат, суд на
нових демократичних засадах, укладено значну
кількість необхідних законів.

Відбулись позитивні зрушення і в гуманітарній
сфері. Було проведено українізацію школи всіх сту-
пенів, починаючи з народних й закінчуючи двома
університетами. 31 липня ухвалено закон про засну-
вання у Київському, Харківському та Одеському уні-
верситетах кафедр української мови, української
літератури, української історії та українського права;
у Ніжинському історико–філософському інституті
відкрито кафедри української мови та української
історії. Велике значення мали заснування Націо-
нальної Бібліотеки, Національного Архіву, Українсь-
кої Академії Наук, яку очолив В. Вернадський.
Проведено заходи в справі організації Національної
Галереї Мистецтва та Історичного Українського
Музею. Засновано Державний Драматичний Театр,
Національну Оперу, Українську Державну Капелу,
Державну Симфонічну Оркестру.

Виняткового розмаху досягла українська ви-
давнича справа: засновано ряд великих видав-
ництв, які випускали українські видання «в
нечуваному доти числі примірників; ввесь край
укрився сіттю українських книгарень», — писав іс-
торик гетьманської доби Д. Дорошенко.

Велике значення мали заходи щодо оформ-
лення автокефалії Української Православної
Церкви, що мало служити впорядкуванню відносин
між Церквою і Державою в інтересах ідейної кон-
солідації українського суспільства.

Гетьманський уряд енергійно приступив до
створення Збройних Сил України. Однак на цій ро-
боті негативно позначилися протидія проросійськи
налаштованої частини офіцерського корпусу та
командування розташованих в Україні союзних ні-
мецьких військ. І перші і другі були не зацікавлені
в побудові сильної армії — збройної опори Укра-
їнської Держави та дієвого інструмента її зов-

нішньої політики. Не зважаючи на це, у червні
1918 року було проведено реорганізацію Гене-
рального штабу, що покращило його роботу.
24 липня 1918 року Рада Міністрів ухвалила Закон
про загальний військовий обов’язок, затвердила
план організації армії. Протягом літа 1918 року
ухвалено ще низку важливих законодавчих актів
з питань військового будівництва.

Основу армії мали скласти вісім піхотних корпу -
сів ( I — Волинський, II — Подільський, III — Одеський,
IV — Київський, V — Чернігівський, VI — Пол -
тавський, VII — Харківський, VIII — Катеринославсь-
кий). Створювалися також інші окремі збройні
формування. Всього у Збройних Силах мало бути
54 піших й 28 кінних полків, 48 полків поль ових гар-
мат, 33 полки важких гармат, 4 кінно–гарматні
полки. Загальна чисельність армії мирного часу
мала становити майже 310 тис. осіб. З них: 75 гене-
ралів, 14 930 старшин, 291 120 підстаршин і козаків,
2 975 цивільних службовців. Планувалося відкриття
восени 1918 року військової академії та інших вій-
ськових навчальних закладів. Однак з причин, вка-
заних вище, формування Збройних Сил України
затягувалося, і їхня реальна чисельність у листопаді
1918 року становила тільки 60 тисяч осіб.

Гетьманський уряд досяг певних успіхів у зов-
нішній політиці України. За короткий час встанов-
лено офіційні дипломатичні відносини з Німеччиною,
Австрією, Швейцарією, Болгарією, Польщею, Фін-
ляндією, Туреччиною, скандинавськими держа-
вами, а трохи пізніше — з Францією, Англією 
й Румунією. Дипломатичні стосунки були нала-
годжені також з більшовицькою Росією, з неза-
лежними тоді від Москви Доном і Кубанню.
Українська держава була визнана 30 країнами
світу, в Києві розташовувалися постійні представ-
ництва 10–ти з них; Україна відкрила свої дипло-
матичні місії в 23 іноземних державах.

23 травня у Києві розпочалися російсько–укра-
їнські переговори про мир. Як відомо, стаття 6.
Брестського договору зобов’язувала Росію «не-
гайно укласти мир з Українською Народною Рес-
публікою і визнати мирний договір між цією
державою та державами Четвертного союзу». Вод-
ночас українська територія мала бути очищена «від
російських  військ і російської червоної гвардії».
Крім того, «Росія зобов’язувалася припинити всяку
агітацію чи пропаганду проти уряду чи публічних
установ Української Народної Республіки». Таким
чином, згідно з умовами договору від 3 березня
1918 року Росія визнавала самостійність України і
це визнання було зафіксоване перед третьою сто-
роною у формі міжнародного зобов’язання. Його
порушення тягне за собою поважні наслідки міжна-
родно–правового характеру. Однак для кремлівсь-
ких бандитів закон не писаний. Росія вела воєнні дії
в Україні ще майже два місяці після підписання
Брестського мирного договору, аж поки російські
війська не були вибиті за межі Української Народ-
ної Республіки збройною рукою. 
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Повідомлення Державної Варти про підготовку терористичних актів в Україні 
вищим керівництвом Росії та виділення Троцьким на ці цілі 4 000 000 руб. (ст. 1)
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Тим самим Росія порушила не тільки взяті на
себе міжнародні зобов’язання, а й попередні дек-
рети більшовицького уряду про мир і право народів
на самовизначення аж до відокремлення. Зроб-
лено це було свідомо, оскільки совєтська Москва

й не думала відступитись від України без подаль-
шої боротьби. Подальші дії російської комуністич-
ної партії та совєтського уряду були зосереджені
на створенні в Україні засобами підривної пропа-
ганди та збройних диверсій такої політичної ситуа-

(ст. 2)



ції, яка б уможливила повернення України до ро-
сійського державного комплексу. 

Це яскраво проявилося під час російсько–укра-
їнські мирних переговорів. Вони були використані
російською стороною для відновлення в Україні ро-

сійського більшовицького підпілля, його фінансу-
вання та матеріально–технічного забезпечення.  

Певних успіхів українська делегація все ж до-
билася. Після довгих зволікань і крутійств росіяни
погодилися, що переговори ведуться «між двома

34

Народна війна

Повідомлення Державної Варти 
про підготовку Москвою Замаху на Гетьмана П. Скоропатського (ст. 1)

1918 р.
ДАКО Ф.Р–2793, оп–2,спр–25, арк–19–21. Публікується вперше.



незалежними державами», тим самим вдруге офі-
ційно визнавши незалежність України. 12 червня
1918 року було укладено попередній договір про
взаємини між сторонами «на час переговорів»,
який містив у собі домовленості про встановлення
перемир’я, репатріацію громадян договірних сто-
рін, повернення рухомого складу залізниць, вста-
новлення консульських зв’язків, взаємне сприяння
через Червоний Хрест поверненню додому поло-

нених Центральних держав і встановлення «мож-
ливого тимчасового товарообігу».  

Не вдалося домовитися про державні кор-
дони та фінансові розрахунки між двома дер -
жавами. Російська делегація категорично
відмовлялася визнавати за Україною право вклю-
чення до своєї території окремих місцевостей
Мінської, Могильовської, Курської та Воронезької
губерній з переважаючим українським населен-
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Звернення населення Білгородського повіту до П. Скоропадського про приєднання до України
3 червня 1918 р. 



ням, яке прагнуло стати громадянами Української
держави.

Переговори у фінансовій та економічній
сфері, зокрема щодо поділу майна і боргів ко-
лишньої імперії, теж закінчилися безрезультатно.
Українська делегація наголошувала, що принци-
пом поділу «державного майна й боргів ко-
лишньої Російської імперії між Україною і Росією
має бути принцип поділу відповідно до відсотко-
вого відношення населення України до населення
бувшої Російської імперії в зв’язку з часткою її
участі в прибутковій частині бюджету бувшої  Ро-
сійської імперії». Україна вимагала своєї частки
золотого фонду та повернення всіх вивезених з
неї культурних та історичних цінностей. Російська
делегація  всі ці законні вимоги української сто-
рони відкинула. Вона зумисне затягувала пе -
регово ри, сподіваючись на сприятливу зміну
міжнародної ситуації, коли знову можна буде
спірні питання вирішувати зброєю.

Тому в прикордонних з Україною районах Росії
швидкими темпами формувався Південний фронт,
війська якого готувалися до нового завоювання
Української Держави. На її територію з Петрограда
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Відділ охорони уряду,
так звана «Залізна бригада»

Київ, 1918 р.

Направлення агентів з Москви для формування окупаційної армії в Україні
ДАКО, Р–2793, оп. 2, спр. 10, арк. 37. Публікується вперше. 



і Москви таємно перекидаються професійні рево-
люціонери і терористи для організації повстання
проти гетьмана. Готуються кадри польових вій-
ськкоматів для примусової мобілізації до Червоної
Армії українців — жителів окупованих невдовзі ро-
сійськими загарбниками місцевостей УНР.

Внаслідок внутрішньополітичної боротьби та
активних підривних дій в Україні більшовицької
Росії 14 грудня 1918 р. Гетьман П. Скоропадський
відмовився від влади, передав управління країною
Раді Народних Міністрів і виїхав за кордон. Україна
вступила в добу Директорії.

Хронологія історичних подій

1918 р.
29 квітня
На Всеукраїнському хліборобському з’їзді ге-

нерала Павла Скоропадського проголошено Геть-
маном України.

30 квітня
На посаду Голови Ради Міністрів Української

Держави призначено Миколу Василенка, якому до-
ручено сформувати уряд.

7 травня
Рада Міністрів підтвердила

намір приєднати Крим до Укра-
їнської держави.

15 травня
Підписано договір між уря-

дами Української Держави з од-
ного боку і Німеччиною та
Австро–Угорщиною з другого про
надання останнім позики у роз-
мірі 400 млн. крб. для закупівлі
українського продовольства.

18 травня
Рада Міністрів ухвалила

закон про утворення Державної
варти.               

23 травня
Розпочалися мирні перего-

вори між представниками Укра-
їнської Держави й більшовицької
Росії.

28 травня
До Києва прибула повно-

важна делегація Крайової Ради
Кубані на чолі з її головою Мико-
лою Рябоволом з пропозицією
про приєднання Кубанщини до
України.

30 травня
Міністр закордонних справ

Дмитро Дорошенко звернувся із
спеціальним листом до німець-
кого посла в Україні барона
Мумма щодо включення Криму
до складу України.

12 червня
Губернський з’їзд землевлас-

ників і хліборобів Таврії, який від-
бувся в Симферополі, підтримав
пропозицію щодо приєднання
Криму до України.

20 червня
У Києві відкрився Всеукра-

їнський церковний Собор.
Червень
Представники північних пові-

тів Чернігівщини звернулися з
проханням про приєднання Старо-
дубщини до Української Держави.
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Постанова Уряду Української Держави 
про передачу влади Директорії019



1 липня
Ухвалено рішення про заснування в Кам’янці–

Подільському Українського університету.
2 липня
Ухвалено закон про громадянство Української

Держави.
8 липня
Утворено Державний сенат Української Дер-

жави — вищу судову інстанцію.
9 липня
Створено комісію з розробки проекту Укра-

їнської академії наук.
10 липня
Київське православне духовенство зняло ана-

фему з гетьмана Івана Мазепи.
24 липня
Україна та Німеччина ратифікували Берестей-

ський мирний договір.
Ухвалено закони про загальну військову по-

винність, кримінальну відповідальність за пе ре-
вищення максимально встановлених цін і спеку-
ляцію, порядок призначення осіб на урядову
службу.

27 липня
З огляду на антиукраїнську політику Крим-

ського крайового уряду на чолі з генералом Су-
лькевичем уряд Української Держави оголосив
економічну блокаду півострова.

31 липня
Ухвалено закон про заснування у Київсь-

кому, Харківському та Одеському університетах
кафедр української мови, української літератури,
української історії та українського права; у Ні-
жинському історико–філософському інституті від-
крито кафедри української мови та української
історії.

1 серпня
Ухвалено закони про верховне управління дер-

жавою і політичне становище військовослужбовців.
2 серпня
Ухвалено закон про утворення фонду Націо-

нальної бібліотеки Української Держави.
6 серпня
Всеукраїнський церковний Собор висловився

за автокефалію Української церкви.
10 серпня
Затверджено статут Українського державного

банку і його основний (100 млн. крб.) і резервний
(10 млн. крб.) капітали.

17 серпня
Ухвалено закон про обмеження ввезення в

Україну російських грошових знаків.
22 серпня
У Відні відбувся обмін грамотами між Україною

й Туреччиною з нагоди ратифікації Берестейського
мирного договору.

28 серпня
У Симферополі відбувся Перший український

з’їзд, який ухвалив об’єднати всі українські органі-
зації півострова.

4 вересня
Розпочався офіційний візит гетьмана П. Ско-

ропадського до Німеччини.
10 вересня
Підписання економічного договору між Укра-

їнською Державою та Німеччиною і Австро–Угор-
щиною на 1918–1919 господарські роки.

18 вересня
З огляду на прохання Крайового уряду гене-

рала Сулькевича Рада Міністрів Української Дер-
жави тимчасово припинила митну війну з Кримом.

2 жовтня
Затверджено тимчасове положення про утво-

рення міських дум і проведення виборів до них.
5 жовтня
У Києві розпочалися переговори між гетьмансь-

ким урядом і делегацією Криму щодо умов вход-
ження півострова до складу Української Держави.

6 жовтня
Урочисто відкрито Київський державний укра-

їнський університет.
16 жовтня
Гетьман П. Скоропадський видав Універсал

про відродження козацтва.
З’їзд борошномелів Таврії ухвалив рішення

про приєднання Криму до України.
17 жовтня
Затверджено постанову про організацію доб-

ровільних дружин для підтримання правопорядку.
18 жовтня
Робітничий з’їзд у Симферополі ухвалив рі-

шення про приєднання Криму до України.
21 жовтня
Гетьман П. Скоропадський прийняв надзви-

чайну місію Кубанського крайового уряду на чолі з
полковником В. Ткачовим.

1 листопада
У Владивостоці відбувся Четвертий Українсь-

кий Далекосхідний з’їзд, який ухвалив звернення
до народів світу про право українського народу на
самовизначення.

6 листопада
Німецька влада передала кораблі Чорно-

морського флоту Українській Державі.
11 листопада
У Ялті утворено Українську крайову раду в

Криму.
13 листопада
Більшовицька Росія анулювала Берестейський

договір і відмовилась надалі визнавати незалеж-
ність Української Держави.

13–16 листопада
У Києві підписано договори про торговельні,

консульські та морські відносини, залізничну та фі-
нансову угоди між урядом Української Держави та
надзвичайною місією Кубанського крайового
уряду.

14 листопада
Розпочалося повстання проти гетьманської

влади в Україні.
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Доба Гетьманату 



26 листопада
Утворено Українську академію наук на чолі з

Володимиром Вернадським.
5 грудня
У Києві підписано договір про співробітництво

між Українською Державою та Грузинською Рес-
публікою.

14 грудня
Гетьман П. Скоропадський відмовився від

влади й емігрував за кордон.
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П. Скоропадський і його прихильники — Ханенко, Кочубей та ін.
1918 р.



Директорія УНР, як тимчасовий верховний
орган влади в Україні, була створена наприкінці
1918 року Українським Національним Союзом —
блоком опозиційних до уряду та особи Гетьма на
П. Скоропадського політичних партій переважно
просоціалістичної орієнтації. До її складу увій -
шли В. Винниченко (УСДРП) — голова, члени:
С. Петлюра (УСДРП), О. Андрієвський (УПСС),
Ф. Швець — (Селянська Спілка) і А. Макаренко
(безпартійний, від профспілки залізничників).

26 грудня 1918 року Директорія проголосила
відновлення в Україні республіканського ладу.

Того ж  дня був створений перший уряд Дирек-
торії — Раду Народних Міністрів на чолі з В. Че-
хівським (УДСРП).

За дорученням Директорії уряд розробив та
ухвалив 5 січня 1919 року закон про скликання
Трудового Конгресу України, який мав стати
вищим державним органом законодавчої влади.
Владу на місцях передбачалося передати Трудо-
вим радам селян, робітників та трудової інтеліген-
ції. Згідно з законом, Конгрес мав бути «обраним
трудовим населенням, без участі поміщиків і капі-
талістів». Перше засідання Трудового Конгресу
мало відбутися 22 січня 1919 року в Києві. На його
зібрання нетерпляче очікувало все українське сус-
пільство з надією, що народні обранці накреслять

шляхи подальшого розвитку держави, зокрема для
досягнення соборності України.

На цей час  з українських земель, що перебу-
вали в складі колишньої Австро–Угорщини, утво-
рилася Західно–Українська Народна Республіка
(ЗУНР). Уряд ЗУНР, виконуючи волю місцевих
українців, проголосив курс на возз’єднання (злуку)
обох українських держав. У результаті успішної
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Члени Директорії УНР. 
Зліва направо: Ф. Швець, С. Петлюра (3–й), 

А. Макаренко (5–й)
1919 р.

Урочиста обітниця Директорії УНР 

ДОБА ДИРЕКТОРІЇ 
(СТЕНДИ 7–8)



співпраці обох українських урядів 22 січня 1919 ро -
ку в Києві на Софійській площі відбулося святкове
проголошення Універсалу Соборності. Цей віко-
помний документ солідарності всього українського
народу раз і назавжди зруйнував збудований во-
рогами фізичний, а найголовніше — духовний мур
між його обома великими родинними гілками.
Штучний поділ українського народу вже не вда-
лося чужинцям відновити в майбутньому. Надалі,
навіть перебуваючи тимчасово під владою чужих
держав, українці завжди відчували себе єдиною
родиною і всіма способами боролися за її єдність.
Сталося це завдяки  Акту Соборності від 22 січня
1919 року. У цьому його величезне історичне і пра-
вове значення. 

23 січня 1919 року у Києві розпочав свою ро-
боту Трудовий Конгрес. Його першим рішенням
було одностайне схвалення  Універсалу Соборно-
сті. Також Трудовий Конгрес ухвалив Закон «Про
форму влади в Україні».  Конгрес висловився за де-

мократичний устрій в Україні. Разом з тим, з огляду
на загострення воєнно–політичної ситуації довкола
Української Народної Республіки, Конгрес до скли-
кання майбутнього українського парламенту дору-
чив законодавчу владу та справу оборони України
Директорії УНР, до якої включено представника
ЗУНР Є.Петрушевича. Конгрес ухвалив також про-
тест проти порушення територіальної цілісності
України військами червоної та білої Росії і Польщі.           

Із Закону «Про форму влади в Україні,
28 січня 1919 р.»

«…Конгрес Трудового Народу України за-
являє свій рішучий протест проти замахів на ціліс-
ність, самостійність і незалежність Української
Народньої Республіки… Український народ хоче
бути нейтральним і в дружніх відносинах з усіми
иншими народами, але він не потерпить, щоб яка
б не було держава накидала збройною силою свою
волю Українському Народові…»
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Витяг із протоколу засідання Директорії, на якому затверджувався персональний склад Уряду УНР
24 грудня 1918 р.
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Універсал Директорії УНР про Злуку з Західно–Українською Народною Республікою
22 січня 1919 р. 
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29 січня 1919 року Конгрес Трудового Народу
України завершив свою роботу. Директорія УНР при-
ступила до вирішення проблем внутрішньої та зов-
нішньої політики в нових, набагато складніших, ніж
дотепер, умовах. Вони визначалися передусім під-
ривною діяльністю на всій території України інозем-
них владних центрів, зокрема московського,
результатом якої стало ослаблення єдності укра-
їнських політичних середовищ при вирішенні важ-
ливих питань внутрішнього життя держави. При
цьому «троянським конем» агресорів залишалися
громадські об’єднання національних меншин, які збе-
регли вороже ставлення до незалежної України, не
зважаючи на всі пільги і переваги, які були їм даро-
вані та законодавчо закріплені українською владою.

Другим фактором, який негативно впливав на
діяльність Директорії, була різка зміна міжнародної
ситуації. Прихильно налаштований до України
союз Центральних держав на чолі з Німеччиною
зазнав поразки у війні. Переможниця Антанта, в
якій головну роль відігравала Франція, виступала
за створення коштом України дружніх до себе Ве-
ликої Росії і Великої Польщі. Відповідно, Антанта

підтримала збройні сили російських «єдінонєділім-
ців» «Юга Россії» під командуванням генерала
А. Денікіна і польських шовіністів під проводом
Р. Дмовського. При цьому політичні еліти Заходу
керувалися виключно своїми егоїстичними інтере-
сами, а також віковими політичними зв’язками з
Росією, яка безпідставно уявлялася їм стабілізую-
чим фактором світової політики.         

У свою чергу більшовицький уряд готувався до
здійснення чергового нападу на Україну.  Він мав
розпочатися в момент виходу Німеччини із Світо-
вої війни та евакуації німецьких військових контин-
гентів, які забезпечували дотримання російською
та українською сторонами умов перемир’я.

Українські політичні кола, які сформували Ди-
ректорію, не хотіли війни. Але ще до того, як Ди-
ректорія взяла в свої руки всю повноту влади, вона
була поставлена перед фактом віроломного та не-
сподіваного нападу на Україну російських військ. 

Зусилля Директорії залагодити збройний кон-
флікт дипломатичним шляхом виявилися марними.
Більшовицька Росія не потребувала мирних пере-
говорів. Вона цілеспрямовано знищувала Укра-
їнську Народну Республіку. 

На жаль, Директорія не мала достатніх військо-
вих сил, щоб зупинити наступ російських агресорів.
Найголовнішою причиною цього була кривдна щодо
України політика Заходу, який зробив усе можливе
для роззброєння України і недопущення створення
і попередніми українськими урядами, і Директорією
чисельної та боєздатної регулярної армії — дієвого
інструмента зовнішньої політики. Далися взнаки і
пацифістські настрої українського суспільства. Тому
оборона України за часів Директорії лягла на плечі
небагатьох збройних формувань, передусім тих, які
мали вже традицію визвольної боротьби.

Основою Збройних Сил України доби Дирек-
торії УНР стали:

Запорозький корпус під командуванням пол-
ковника Болбочана, одне з перших регулярних
військових формувань Української Держави. Осо-
бовий склад відзначався національною свідомістю,
досконалою бойовою підготовкою і зразковою дис-
ципліною.   

Осадний корпус Січових Стрільців під коман-
дуванням полковника Є.Коновальця, ідейне і висо-
кої боєздатності українське збройне формування.
Брав участь в обороні Лівобережжя Дніпра і Києва.

Дніпровська дивізія — організувалася з по-
встанців Трипільщини та Овруччини. Пізніше дала
кадри для повстанських загонів отаманів Зеленого
(Трипільщина) і Соколовського (Радомишльщина).

Чорноморська дивізія — вела воєнні дії на Лі-
вобережній Україні. Дала кадри повстанським за-
гонам отамана Ангела (Чернігівщина).

Були у складі Дієвої армії УНР й інші форму-
вання, які зробили свій внесок у визвольну бо-
ротьбу проти червоних окупантів. Однак сил було
недостатньо для відсічі вдесятеро більшій та оз-
броєній до зубів російській Червоній армії, яка у
своєму складі мала понад 40 тисяч добре вишко-
лених офіцерів та генералів царського режиму.

Під натиском переважаючих сил ворога укра-
їнські війська повільно відступали на Захід. Через
воєнну загрозу 2 лютого 1919 року Директорія з
Києва переїхала до Вінниці. Київ окупували росій-
ські більшовицькі війська. Але не надовго.    

Варварські заходи російського совєтського ре-
жиму в Україні невдовзі після його поширення на
більшість української території зустрілись із го-
строю реакцією з боку ширших, передусім селянсь-
ких верств людності. Вже у березні 1919 року
повстало проти російських окупантів селянство
Київщини, Поділля, Волині, частково Полтавщини
й Катеринославщини, почались також заво -
рушення в сформованих насильно «українських
радянських» військових частинах. Українські ліво-
соціалістські угрупування, що намагались, було,
ввійти в співпрацю з совєтським режимом і маріо-
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нетковим «урядом» Раковського, переходили після
перших невдалих спроб такої співпраці до гострої
опозиції, а далі ставали й до участі в збройній бо-
ротьбі проти нього. Вже на початку квітня представ-
ники Української Партії Соціалістів–Революціонерів,
УСДРП й УСДРП — незалежних, уклали в Києві
угоду «в справі спільної боротьби з окупаційним
урядом Раковського, яка мала бути зреалізована по
затвердженні її проводами названих організацій.
У вступі до угоди було зазначено, що названі орга-
нізації виходили з необхідності «якнайрішучішої
й найактивнішої боротьби з окупаційною російсько–
комуністичною владою» за «незалежну й самостій -
ну Українську Республіку». Пункт VI Угоди ставив як
завдання реорганізованій державній владі — Раді
Республіки (або Директорії) — «очищення всієї
України від окупації російсько–комуністичних військ,
повалення існуючої зараз в Україні російсько–кому-
ністичної влади, оборону суверенности й неза-
лежности національної Української Республіки».
Незабаром було утворено для керування повстан-
ням Всеукраїнський Центральний Революційний Ко-
мітет, що осів у Сквирі, на Київщині. Повстання
набуло особливого розмаху в травні, коли повер-
нуло зброю проти комуністичної влади найбільше
з'єднання «українських радянських» військ під про-
водом отамана Григор'єва. 

У червні головний штаб повстанців, об'єднаних
Центральним Революційним Комітетом, зажадав
від «так званого Українського Робітничо–Селянсь-
кого Уряду» протягом 24 годин передати владу Ре-
волюційному Комітетові й погодитись на негайне
виведення російського війська з України. Київсь-
кий Раднарком не відповів на ультиматум і продов-
жував боротьбу за утримання своєї влади в
Україні. Однак це йому не вдалося.

У другій половині липня 1919 року на Поділля
на з’єднання з Дієвою Армією УНР прибула Укра-
їнська Галицька Армія. Ця подія мала велике полі-
тичне і воєнне значення для України. У результаті
блискучого наступу об’єднаних українських армій
в обстановці всенародної  війни з російськими оку-
пантами на світанку 31 серпня 1919 року частини
Збройних Сил Директорії вступили у Київ.

Взяття Києва було одним з найбільших досяг-
нень української зброї, що назавжди залишиться
гордістю наших прийдешніх поколінь. Її велике
значення в тому, що віками розділений штучними
кордонами народ братерством своєї зброї і влас-
ною кров’ю засвідчив перед історією, що він є і
буде одним народом і хоче жити в одній Українсь-
кій державі.

Здавалося, першої мети досягнуто і відкри-
ваються перспективи повного визволення України
від російських окупантів. Але на перешкоді стали
інші «єдинонеділимці» — денікінці, які на той час
захопили Лівобережну Україну. УНР опинилася
віч–на–віч із новою силою, яка заперечувала не
тільки її право на державну самостійність, але вза-
галі й право українського народу на будь–яку на-

ціонально–політичну самобутність. У відповідь на
ворожі дії білогвардійців 24 вересня Директорія
УНР оголосила війну урядові «Юга Росії». Таким
чином, українці опинилися наодинці перед трьома
противниками: Червоною армією, Добровольчою
армією Денікіна і військами Польщі. Однак не вони
зламали бойову міць Збройних Сил УНР, а епіде-
мія плямистого тифу, яка несподівано поширилася
в районах дислокації українських військ. Як
стверджують дослідники, проти української армії
вперше у світовій історії було застосовано бакте-
ріологічну зброю. Водночас Антанта, яка допома-
гала російським «єдинонеділимцям» зброєю та
військовим спорядженням, фактично запровадила
блокаду України, не допустивши доставки на тери-
торію, підконтрольну Директорії УНР, закуплених
українською стороною ліків.

Однак боротьба Української Держави за сво-
боду не закінчилася. В історію визвольних змагань
українського народу 1917–1921 років було вписано
ще чимало славних сторінок. Це і перший Зимовий
похід Армії УНР (6 грудня 1919 року — 6 травня
1920 ро ку), і поновне визволення Києва від росій-

ських більшовиків 7 травня 1920 року за допомогою
нових тимчасових союзників — поляків.

Та Польща виявилася ненадійним партнером.
Зазнавши невдовзі воєнної поразки від Червоної
армії, польський уряд зрадив українців і в 1921 році
підписав з Росією сепаратний мирний договір. Без
союзників, без резервів і боєприпасів Дієва армія
УНР ще деякий час продовжувала боротьбу.
14 листо пада уряд УНР перед загрозою з боку
більшовицьких військ перейшов за Збруч, щоб
продовжити боротьбу на дипломатичному полі.
А 21 листопада 1920 року українські урядові вій-
ська, розстрілявши останні набої, відступили через
Збруч у Галичину. Та бойові дії не припинилися.
Змінилася тільки форма боротьби. Україна всту-
пила у період народної партизанської війни.   
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Хронологія історичних подій

1918 рік
14 грудня 
Після зречення гетьмана П. Скоропадського

повноваження державної влади в Україні пере-
брала Директорія УНР. 

16 грудня 
Директорія відновила чинність закону УЦРади

про національно–персональну автономію. 
19 грудня 
Урочистий вступ Директорії до столиці Укра -

їни. Парад військ УНР на Софійському майдані.
Нота Директорії державам Антанти щодо висадки
десанту в портах Південної України. 

26 грудня  
Директорія УНР виклала основи своєї соці-

ально–економічної політики та державного устрою. 
31 грудня 
Уряд УНР передав ноту протесту більшовиць-

кій Росії з приводу наступу її військ на територію
України.

1919 рік 
1 січня 
Директорія УНР затвердила закон про вищий

орган Української Автокефальної Православної
Соборної Церкви. 

2 січня 
Головний Отаман військ УНР С. Петлюра ви -

дав наказ про висилку за межі України всіх ворогів
Української держави. 

3–4 січня
Повторні ноти протесту Уряду УНР урядові

РСФРР з приводу вторгнення радянських військ на
територію України. 

4 січня 
Директорія ухвалила закон про українську

грошову одиницю — гривню і заборону обігу ро-
сійських, німецьких, австрійських, румунських
грошових знаків. 

8 січня 
Ухвалено Урядом УНР земельний закон, в ос-

нову якого закладено принцип соціалізації. 
16 січня 
З огляду на безрезультативність мирних пере-

говорів з Москвою Директорія оголосила війну
більшовицькій Росії. 

21 січня  
Всенародні збори Закарпаття у Хусті ухвалили

рішення про приєднання Карпатської України до
Великої України. 

22 січня 
На Софійському майдані в Києві проголошено

Акт злуки УНР і ЗУНР в єдину Українську Само-
стійну Соборну Державу. 

23 січня 
У Києві відкрився скликаний Директорією

Трудовий Конгрес України, в якому взяли участь
понад 400 делегатів, з них 65 представників
ЗУНР. Він висловив довіру Директорії, ухвалив

закон про форму влади в Україні, а також звер-
нувся з відповідним Універсалом до народу
України. 

2 лютого 
З огляду на більшовицький наступ Директорія

УНР переїхала з Києва до Вінниці.  
13 лютого 
Директорія призначила новий склад Ради На-

родних Міністрів УНР. 
17 лютого 
Директорія УНР звернулася з декларацією до

урядів Антанти та США з проханням про допомогу
у боротьбі з більшовиками.  

27 лютого 
У Ходорові з комісією Антанти зустрівся Голов-

ний Отаман Армії УНР С. Петлюра. 
15 березня 
До Директорії в Проскурів прибула делегація

ЗОУНР на чолі з Є. Петрушевичем щодо вироб-
лення спільної тактики дій.  

4 квітня 
Повноважний представник УНР на Паризькій

мирній конференції Г. Сидоренко заявив протест з
приводу збройного нападу Польщі на українські
землі: Холмщину, Підляшшя, Полісся, Волинь — та
політичної і матеріальної підтримки Антантою дій
Польщі. 

9 квітня 
Директорія у Рівному ухвалила постанову про

відставку уряду С. Остапенка і призначення нового
складу Ради Народних Міністрів на чолі з Б. Мар-
тосом. 

12 квітня 
Новий уряд Мартоса, відмовляючись від чужо-

земної військової допомоги, оголосив декларацію
про становище в УНР та закликав до боротьби і
проти більшовиків, і проти Польщі.  

15 квітня 
Уряд УНР призначив наказним отаманом Армії

УНР генерала О. Осецького.
9 травня 
У Радивилові С. Петлюра обраний Головою

Директорії УНР.
20 травня  
У Любліні відбулися безрезультатні перего-

вори дипломатичної місії УНР з командуванням
польської армії Ю. Галлера щодо припинення на-
ступу на українські землі.  

27 травня 
Друга сесія Української Крайової Ради ухва-

лила Конституцію національно–культурної автоно-
мії українців Далекого Сходу. 

12 червня 
Уряд Фінляндії відновив дипломатичні сто-

сунки з УНР. 
16 червня 
Державний секретар Ватикану кардинал Гас-

парі повідомив Голову Директорії С. Петлюру про
прийняття графа Михайла Тишкевича послом при
Святому Престолі. 
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18 червня 
Делегація УНР на Паризькій мирній кон -

ференції разом з повноважними делегатами
Азербайджану, Естонії, Грузії, Латвії, Північного
Кавказу, Білорусії висловила протест проти ви-
знання Найвищою радою Паризької мирної кон-
ференції уряду генерала Колчака верховним
урядом Росії.  

20–21 червня 
У Львові підписано тимчасовий договір УНР з

Польщею про перемир’я і встановлення демарка-
ційної лінії (лінія Дельвіга). 

15 липня 
Українська Галицька Армія та уряд ЗУНР пе-

рейшли на східний берег Збруча. Відбулося об’єд-
нання обох українських армій. 

15–16 липня 
У Кам’янці–Подільському розпочато випуск гро-

шових знаків УНР номіналом 10, 100, 250, 1000 крб.
Створено урядову комісію щодо підготовки закону
про органи влади на місцях — народні ради. 

15 серпня 
Державний секретар Роберт Лессінг від імені

уряду США відмовився визнавати незалежність
України. 

26 серпня 
Звернення–наказ штабу Головного Отамана

до вояків Армії УНР не піддаватися на погромну ан-
тисемітську агітацію. 

31 серпня 
Об’єднане українське військо визволило Київ

від більшовиків. 
1 вересня 
Підписано договір між УНР і Польщею про пе-

ремир’я, яким встановлювалась демаркаційна лінія
по межі р. Збруч–Заслав–Олевськ–Мозир. 

4 вересня 
Уряд УНР висловив протест державам Ан-

танти в зв’язку із захопленням військами Денікіна
Києва. 

24 вересня 
Уряд УНР оголосив війну уряду Денікіна. 
12 листопада 
Голова Директорії С. Петлюра затвердив

закон «Про тимчасове верховне правління та по-
рядок законодавства УНР». 

15 листопада  
Усі права Директорії передані Головному От-

аману військ УНР С. Петлюрі. 
2 грудня 
У Варшаві Українська дипломатична місія пе-

редала польському уряду меморандум про по-
дальше ведення переговорів на основі визнання
кордонів по р. Збруч. 

6 грудня 
У Новій Чорториї на нараді членів Уряду УНР

з командуванням армії ухвалено рішення про
проведення партизанського рейду окупованою
більшовиками Україною. Початок Зимового по-
ходу Армії УНР. 

24 грудня 
У Вінниці підписано договір про об’єднання

Наддніпрянської армії з УГА. 
1920 рік           
8 лютого 
Видано наказ Головної Команди Армії УНР

про формування у Бересті 6–ї стрілецької дивізії
під командуванням Марка Безручка. 

11 лютого 
Видано наказ Головної Команди Армії УНР

про формування 4–ї стрілецької дивізії під коман-
дуванням О. Шаповала. 

14 лютого 
Новий Голова Уряду УНР І. Мазепа відбув до

армії, що перебувала у Першому Зимовому поході. 
21–24 квітня 
У Варшаві підписано політичну і військову

конвенції між урядами УНР і Польщі, якими пе-
редбачалось залишення за Польщею Східної Га-
личини, Холмщини, Поділля та Волині, загальною
площею 162 тис. км з населенням 11 млн., у тому
числі 9 млн. українців, в обмін за надання поля-
ками політичної й військової допомоги УНР у від-
новленні української державності на схід від
Збруча. 

25 квітня 
Перехід у наступ польських та українських

військ на протибільшовицькому фронті. 
25 березня 
Визнання урядом Естонії незалежності УНР. 
26 березня  
Визнання урядом Латвії незалежності УНР. 
6 травня  
Завершення Першого Зимового походу. 
7 травня 
Звільнення Києва від більшовиків українсько–

польськими військами. 
16 травня 
У Вінниці відбулася зустріч голови Польської

держави Ю. Пілсудського з головою Директорії
С. Петлюрою та членами Уряду УНР. 

13–26 липня 
Оборонні бої Армії УНР на лінії р. Збруч, що

стримали більшовицький наступ на Львів. 
20 серпня 
Героїчний спротив дивізії Марка Безручка під

Замостям, що зупинив наступ більшовицьких
військ на Варшаву й дав можливість полякам вда-
рити у фланг армії Тухачевського. 

27 серпня 
Контрнаступ Армії УНР від Замостя з перехо-

дом на Поділля. 
31 серпня 
З’їзд представників українських військових

організацій у Празі закликав емігрантів поверта-
тися в Україну й боротись до кінця за її повну не-
залежність.  

15–18 вересня 
Розгром 14–ї більшовицької армії й звільнення

території між Дністром і Збручем. 
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19 вересня 
Звільнення Тернополя від більшовицьких військ.
27 вересня 
Вступ до Проскурова Армії УНР. 
18 жовтня 
За ініціативи Варшави відбулося перемир’я на

радянсько–польсько–українському фронті.  
8 листопада 
На нараді в Ялтушкові С. Петлюри з урядом

та вищим командуванням армії ухвалено рішення
негайно підготувати закон про передпарламент
та скликати його в найближчий час і розпочати з
12 листо пада наступ проти більшовицької армії.
Ухвалено відозву до українського народу «До
останнього бою». 

Голова Директорії С. Петлюра звернувся до
керівника Польської держави Ю. Пілсудського про
врегулювання непорозумінь на території, зайнятій
поляками. 

10–21 листопада 
Контрнаступ більшовицької армії. Оборонні бої

Армії УНР. 
12 листопада 
Директорія видала закон про тимчасове вер-

ховне правління та порядок законодавства в УНР.  
14 листопада 
Уряд УНР перед загрозою з боку більшовиць-

ких військ перейшов за Збруч. 
21 листопада 
Армія УНР через відсутність боєприпасів і аму-

ніції змушена перейти за р. Збруч, де була інтер-
нована у польських таборах. 
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Київ, 22 січня 1919 р.



Напередодні Першої Світової
війни велика частина західних
українських земель — Галичина,
Буковина та Закарпаття — в ре-
зультаті різних міждержавних угод
та всупереч волі корінного укра-
їнського населення перебувала у
складі Австро–Угорщини. Коли в
жовтні 1918 року внаслідок воєнної
поразки австро–німецького блоку
та національно–визвольної бороть -
би поневолених народів Австро–
Угорська імперія розпалася на
декілька незалежних держав, укра-
їнці почали вживати рішучі заходи зі
створення на західноукраїнських
землях власної держави, яка б мала
в найближчому майбутньому воз -
з’єднатися з Наддніпрянщиною в
єдину незалежну Україну.

Зокрема,  18 жовтня 1918 р. у
Льво ві на зборах всіх українських
депутатів австрійського парламен -
ту, українських членів галицького і буковинських
сеймів, представників політичних партій Галичини
і Буковини, духовенства і студентства було утво-
рено Українську Національну Раду — політичний
представницький орган українського народу в Ав-
стро–Угорській імперії.

19 жовтня 1918 р., згідно з правом народів на
самовизначення, Українська Національна Рада
проголосила на всіх українських етнічних землях
колишньої Австро–Угорщини Українську державу.
Невдовзі вона отримала назву Західно–Українська
Народна Республіка (ЗУНР). Національним менши-
нам краю запропоновано відрядити до Української
Національної Ради повноважних депутатів. Було
також вирішено розробити і ухвалити найближчим
часом демократичну конституцію. Президентом
Української Національної Ради, а, отже — і ЗУНР,
обрано відомого політика Євгена Петрушевича. 

Водночас, з огляду на запеклий опір законним
діям українців з боку польської меншини краю, яка
опиралася на відновлену в 1916 році австрійським
цісарем та німецьким кайзером Поль ську державу,
ще наприкінці вересня 1918 року із офіцерів–укра-
їнців австрійської армії у Львові було сформовано
таємний Український Генеральний Військовий Ко-
місаріат (УГВК). Він розпочав роботу з підготовки
до збройного захисту майбутньої Української дер-
жави від можливих агресивних посягань з боку су-
сідніх режимів. У жовтні 1918 р. головою УГВК було
призначено сотника Легіону Українських Січових
Стрільців Дмитра Вітовського.

31 жовтня 1918 р. у Львові стало відомо про
приїзд наступного дня до міста делегації Польської
ліквідаційної комісії (створена 27 жов тня 1918 р. у

Кракові), яка мала отримати від ав-
стрійського намісника владу над Га-
личиною і включити її до складу
Польщі. З метою збройної підтримки
цього акту підпільна Польська вій-
ськова організація оголосила мобілі-
зацію своїх членів у Львові. Бойо вики
сконцентрувалися в пунктах збору
та отримали зброю і набої для нападу
на українців. Водночас австрійський
уряд у черговий раз від мовився пе-
редати українській стороні владу в
краї. У тривожних обставинах, що
склалися, Україн сь ка Національна
Рада увечері  31 жов тня 1918 р. до-
ручила УГВК (реорганізованому в
Українську Головну Команду) взяти
владу у Львові і провінціях зброй-
ним шляхом.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада
1918 р. українські військові частини
Львівського гарнізону, виконуючи
наказ Української Головної Команди

під проводом сотника Дмитра Вітовського, зайняли
найважливіші адміністративні будівлі, міську ра-
тушу, інтернували австрійського намісника краю та
забез  печили мирний перехід влади в місті до Укра-
їнської Національної Ради.

Вранці 1 листопада 1918 року Українська На-
ціональна Рада оголосила населенню Львова, що
вона є віднині найвищою владою в краї. 9 листо-
пада 1918 р. УНРада створила перший уряд
ЗУНР — Державний Секретаріат. Прем’єр–міні-
стром став доктор Кость Левицький. 13 листопада
було прийнято Тимчасовий основний закон про
державну самостійність українських земель ко-
лишньої Австро–Угорської монархії, згідно з яким

Президент ЗУНР 
Є. Петрушевич

1918 р.

Керівництво ЗУНР справа наліво: 
Президент — Є. Петрушевич, С. Витвицький,
Голова Державного секретаріату В. Голубович.

Кам’янець–Подільський, 1919 р.

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
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Мітинг з нагоди проголошення ЗУНР. 
Станіслав (Івано–Франківськ), 1 листопада 1918 р.

Свято об’єднання УНР і ЗУНР 
Калуш, 8 січня 1919 р.

Західноукраїнська Народна Республіка 



нова держава отримала назву «Західно–Укра-
їнська Народна Республіка». Також закон визна-
чав територію ЗУНР, яка включала українські
етнічні землі і охоплювала Галичину, Буковину і За-
карпаття. Територія ЗУНР становила 76,6 тис. кв. км.
а населення — 6,2 млн. осіб. Затверджено герб
держави — Золотий Лев на синьому тлі, та пра-
пор — блакитно–жовтий. Національним меншинам
на території ЗУНР гарантувалися рівні права з
українським населенням. Тимчасовий Основний
закон ЗУНР був з часом доповнений цілим рядом
законів: про організацію війська (13 листопада
1918 р.), тимчасову адміністрацію (15 листопада
1918 р.), тимчасову організацію судочинства
(16 листопада і 21 листопада 1918 р.), державну
мову (1 січня 1919 р.), шкільництво (13 лютого
1919 р.), громадянство (8 квітня 1919 р.), земель -
ну реформу (14–15 квітня 1919 р.).

Війна змусила уряд приділити особливу увагу
розбудові власних Збройних Сил. Українська На-
ціональна Рада ввела загальний військовий
обов’язок, розробила військово–територіальний
поділ держави. 9 листопада 1918 року було ство-
рено Державний Секретаріат Військових Справ
ЗУНР. Розпочалося формування Української Га-
лицької Армії. 

Запроваджуючи новий державний лад в Га-
личині, уряд ЗУНР проводив також активну зов-
нішньополітичну діяльність. Зокрема встановлено
дипломатичні зносини та відкрито посольства
ЗУНР в Австрії, Угорщині та Німеччині, а також
дипломатичні представництва нижчого рівня у Че-
хословаччині, Канаді, США, Бразилії, Італії та
інших країнах, відряджено державну делегацію на
Паризьку мирну конференцію.

Відновлення української державності в Га-
личині з великою радістю і задоволенням вітали
національні політичні партії та патріотична гро-
мадськість Наддніпрянщини. Гетьман П. Скоро-
падський негайно прийняв делегацію ЗУНР та
пообіцяв галицьким українцям всіляке сприяння та
допомогу. А вона була дуже потрібна. 

Вже в другій половині дня 1 листопада 1918 ро -
ку польське збройне підпілля у Львові розпочало
терористичні акції проти представників української
влади в місті. У наступні дні розпочалися справжні
вуличні бої між нечисленними українськими 
військами і польськими заколотниками, яких підт-
римувала значна частина шовіністично налашто-
ваних городян.

10 листопада регулярні польські частини на-
пали на український Перемишль — ключ до
Львова із Заходу. 11 листопада вони опанували
цією важливою фортецею. Так розпочалася поль -
сько–українська війна. Уряд Польщі націонал–де-
мократа Р. Дмовського офіційно постановив
знищити незалежність України в ім’я своїх велико-
державних амбіцій та спільних польсько–росій-
ських інтересів.  

Одночасно румунські війська перейшли пів-
денні кордони ЗУНР і, незважаючи на опір насе-
лення, 11 листопада зайняли Чернівці, а згодом
всю Північну Буковину. Також після недовгої авто-
номії у складі Угорщини українське Закарпаття
волею Антанти прилучено до Чехословаччини.
Таким чином, внаслідок загарбницької політики су-
сідів на початку свого існування ЗУНР втратила по-
ловину своєї території та населення. Це дуже
ускладнило її воєнно–політичне становище. 

21 листопада 1918 р. після кровопролитних
боїв українські війська залишили Львів. Уряд ЗУНР
переїхав до Тернополя, а з кінця грудня Українська
Національна Рада і уряд ЗУНР перебували у Ста-
ніславові (тепер Івано–Франківськ).

4 січня 1919 р. було сформовано новий уряд
ЗУНР на чолі з С. Голубовичем і створено Виділ
Української Національної Ради (складався з 9 чле-
нів) під керівництвом Є. Петрушевича для вико-
нання функції голови держави.

1 грудня 1918 р. делегація Української Націо-
нальної Ради і представники Директорії УНР підпи-
сали у Фастові попередню угоду про об'єднання
ЗУНР і УНР, яка була остаточно схвалена вищим
органом Держави 3 січня 1919 р. 22 січня 1919 р. у
Києві відбулося урочисте проголошення Акту про
Злуку ЗУНР (Галичина, Буковина, Закарпаття) і
УНР (Наддніпрянська Україна) в єдину соборну
Українську Народну Республіку. Згідно з Законом
«Про форму влади в Україні», прийнятим Трудо-
вим Конгресом України, ЗУНР отримала назву
«Західна Область Української Народної Респуб-
ліки» (ЗО УНР). Є.Петрушевича включено до
складу Директорії УНР.

Таким чином, незважаючи на несприятливі
міжнародні обставини та протидію внутрішніх про-
тивників української державності чужинецького
походження, за короткий час керівництвом ЗУНР
налагоджено державний апарат, організовано
правильну роботу Української Національної Ради
як вищої законодавчої влади, утворено  Виділ
Української Національної Ради для виконання
функції голови держави, створено уряд на заса-
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дах парламентарного правління, законами про ад-
міністрацію, судівництво, шкільництво, державну
мову й іншими закладено основи для управління
державою, організовано армію для оборони перед
польською агресією. Щоправда, не було прове-
дено глибоких політично–соціальних змін мину-
лого ладу. Однак це планувалося зробити у складі
Великої України. Та на перешкоді стала війна з
Польщею.

Воєнний потенціал Польщі був більший, ніж
ЗУНР. За неповні 10 місяців своєї незалежності
(до 15 серпня 1919 року) польський уряд, маючи
в розпорядженні 22–мільйонне населення,  створив
більш як півмільйонні збройні сили. Воєнну допо-
могу Польщі надала Франція та інші держави Ан-
танти. Насамперед це була чудово озброєна та
модерно екіпірована армія генерала Галлера (шість
дивізій, 110 000 осіб), а також  дивізія генерала Же-
ліговського, яка прибула з окупованої французами
Одеси через Румунію. У квітні 1919 року до
Польщі прибула багаточисельна французька во-
єнна місія під командуванням генерала Анрі, яка
взяла на себе не тільки забезпечення польських
військ зброєю та спорядженням, а й безпосередню
підготовку та ведення воєнних дій на поль сько–
українському фронті. За цю допомогу Польща
обіцяла французам у разі перемоги надати в кон-
цесію на дуже вигідних умовах Бориславський на-
фтовий басейн — єдине на той час джерело
нафти в Європі.

Незважаючи на ідейну посвяту, організацій-
ний хист і жертовне напруження всіх сил українців
ЗУНР, Українська Галицька Армія постійно відчу-
вала нестачу зброї та боєприпасів. У Галичині во-
єнної промисловості не було. Все необхідне для
армії доводилося купувати за кордоном. Під впли-
вом наклепів польських дипломатів, які на Па-
ризькій мирній конференції в союзі з російськими
«єдинонєділимцями» постійно звинувачували
українську сторону в германофільстві, більшо-
визмі та недозрілості до самостійного державного
життя, а також відповідно до своїх корисливих ін-

тересів держави Антанти запровадили блокаду
території УНР та ЗОУНР.

У цих важких умовах Українська Галицька
Армія в січні–травні 1919 р. все ж контролювала
ситуацію на українсько–польському фронті і посту-
пово витісняла польську окупаційну армію з тери-
торії Галичини. Однак від повного розгрому
польські війська врятувала Антанта. Наприкінці лю-
того 1919 р. дипломатична місія Мирної конферен-
ції під керівництвом французького генерала
Бертельмі поставила вимогу негайного припи-
нення воєнних дій і запропонувала розмежування
двох воюючих сторін так, що 40 відсотків території
Галичини, зокрема Львів і нафтовий басейн, відхо-
дило до Польщі. Уряд ЗУНР цієї пропозиції не при-
йняв, після чого воєнні дії відновились.

Неодноразове втручання Антанти в польсько–
українську війну дуже допомогло польській армії в
загрозливих для неї ситуаціях. Заслуга Франції у
перемозі Польщі над ЗУНР є, поза всякими сумні-
вами, велетенською. 

У середині травня 1919 р. Найвища Рада дер-
жав Антанти знову втрутилася в польсько–укра-
їнський збройний конфлікт, скерувавши до
Галичини «миротворчу» місію генерала Боти. Поки
місія відволікала українську сторону перегово-
рами, польське Верховне Командування завершу-
вало останні приготування до великого наступу
проти українських військ в Галичині та на Волині.
Він розпочався 14 травня 1919 р. Ядро польських
сил складали новоприбулі з Франції начебто для
боротьби з більшовиками дивізії польського гене-
рала Галлера, командний склад яких складався пе-
реважно з французів. У польській авіації служила
значна кількість американських пілотів. Це сталося
в час, коли на Сході війська УНР вели важкі бої з
російською Червоною армією. Таким чином, капі-
тал Заходу фактично виступив у спілці з ІІІ Інтер-
націоналом проти незалежності України. 20 травня
1919 року представник французького команду-
вання у Бухаресті генерал Франше д’Есперей санк-
ціонував напад на територію ЗУНР румунських

53Київський «Меморіал» та Громадський інститут історичної пам’яті

Західноукраїнська Народна Республіка 

Українські вояки 
Ужгород, 10 квітня 1920 р.

Штаб першого куреня шостої бригади УГА 
17 листопада 1919 р.



військ. За погодженням з польським керівництвом
24 травня румуни зайняли Покуття із тимчасовою
столицею ЗУНР Станіславом. У руки ворога потра-
пило військове майно, необхідне для подальшої
боротьби на фронті. 

6 червня УГА зосередилася в південно–схід-
ному трикутнику Галичини.  У зв'язку з критичним
становищем ЗО УНР 9 червня 1919 р. уряд С. Го-
лубовича склав свої повноваження, а Виділ Укра-
їнської Національної Ради передав всю повноту
військової і цивільної влади Є.Петрушевичу, який
отримав повноваження диктатора ЗО УНР. Для ус-
пішного виконання покладених на нього функцій
Є.Петрушевич створив тимчасовий виконавчий
орган — Раду Уповноважених Диктатора і Вій-
ськову Канцелярію. Начальним вождем (Головно-
командувачем) УГА було призначено генерала
Олександра Грекова.

7–28 червня 1919 р. УГА під командуванням
О. Грекова провела Чортківський наступ, внаслі-
док якого значна частина Галичини була визво-
лена від польських військ. Проте нестача зброї і
боєприпасів змусила УГА протягом червня–липня
1919 р. відступити на старі позиції.

Варто знати, що більшовицький уряд звер-
тався до Президента Є.Петрушевича з проханням
дозволити пропустити Червону армію на допомогу
Совєтській Угорщині Бели Куна. Відмова Є.Петру-
шевича врятувала від більшовизму не тільки Угор-
щину, але і Європу. Антанта не оцінила цього
факту і продовжила свою антиукраїнську політику.
25 червня союзники дали вказівку полякам окупу-
вати решту Галичини до старого австрійсько–ро-
сійського кордону по р.Збруч.  Таким чином, в УГА

не залишилося іншого виходу, як перейти у Велику
Україну, щоб спільно з Дієвою армією УНР, як тоді
говорили «шляхом на Київ повернутися у Львів».  

16–18 липня 1919 р. УГА відступила за
р. Збруч. Територію ЗО УНР окупували польські
війська.

За короткий час свого існування українці–
громадяни ЗУНР продемонстрували світові та решті
українських земель чимало зразків національної со-
лідарності та розуміння державних інтересів. У бо-
ротьбі з польськими агресорами об’єдналися всі
політичні партії — до москвофілів включно. Не було
соціальних заворушень чи повстань. Селянство
терпляче очікувало земельної реформи. Більшо-
вицька пропаганда так і не знайшла в Галичині
сприятливого грунту для свого розвитку. Українці
Галичини показали всьому світу, що злісні вигадки
польської та російської пропаганди про нездатність
українського народу до державного будівництва та
самостійного існування є безпідставними.

ЗУНР впала не через свою внутрішню слаб-
кість, а під ударами збройних сил сусідніх держав,
які опиралися на дипломатичну та воєнну допомогу
Антанти. Так звані «демократії Заходу» принесли
український народ в жертву своєму полоно– та ру-
софільству.   

Хронологія історичних подій

1918 рік
25 березня З’їзд «мужів довір’я» у Львові, у

якому взяли участь 500 делегатів, схвалив Бере-
стейську мирну угоду УНР з Центральними держа-
вами, висловився за її негайну ратифікацію
Австро–Угорщиною.

21 квітня
У Відні відбулася зустріч делегації Парламен-

тарної репрезентації Галичини і Клубу українських
послів Буковини з австрійським прем’єр–міністром
Зайдлером, на якій поставлено питання про дотри-
мання домовленостей, досягнутих у Бересті. 

31 травня 
У Відні відбулися консультації президії Укра-

їнської парламентарної репрезентації Галичини з
міністром закордонних справ Австро–Угорщини
графом Буріяном щодо статусу українських земель
Галичини. 

16 липня 
Німецький уряд схвалив таємний договір від 8

лютого 1918 р. між Австро–Угорщиною і УНР про
створення з українських етнічних територій окре-
мого коронного краю. 

24 липня 
Посол Української Держави В’ячеслав Липинсь-

кий вручив міністру закордонних справ Австро–
Угорщини ноту протесту з приводу анулювання нею
договору від 8 лютого 1918 р. про створення з укра-
їнських етнічних територій окремого коронного
краю. 
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22 вересня 
У Львові відбулася українська маніфестація

проти спроб польського уряду прилучити Галичину
до Польщі. 

10 жовтня 
У Відні відбулась нарада Української парла-

ментарної репрезентації Галичини, на якій обгово-
рено політичну ситуацію в Австро–Угорщині і
скликано на 18 жовтня з’їзд «мужів довір’я». 

19 жовтня 
У Львові створено Українську Національну

Раду, до якої увійшли депутати–українці австрій-
ського парламенту, крайових сеймів Галичини та
Буковини, представники українських політичних
партій. 

25 жовтня 
У Відні створено виконавчу делегацію Укра-

їнської Національної Ради (голова — Євген Петру-
шевич). 

28 жовтня 
Польська Ліквідаційна комісія у Кракові за-

явила свої претензії на владу в Галичині. 
1 листопада 
Українська Національна Рада оголосила про

створення з українських етнічних територій ко-
лишньої Австро–Угорщини Української держави
і перехід до її представників влади і у Львові,  і
в провінції. Місцевим українським організаціям
(у містах, повітах і селах) доручено взяти під
контроль усі державні, крайові й громадські адмі-
ністративні установи. Всім громадянам неза-
лежно від національності гарантувалася рівність
прав. Повідомлялося про  скликання у найближ-
чій перспективі Установчих зборів для вирішення
майбутнього державного устрою західноукраїнсь-
ких земель. 

3 листопада 
На Буковинському народному вічі в Чернівцях

проголошено возз’єднання Північної Буковини з
Україною. 

5 листопада 
До Києва відряджено представників Українсь-

кої Національної Ради Осипа Назарука і Володи-
мира Шухевича для переговорів з гетьманом
Павлом Скоропадським про військову допомогу
проти польських агресорів. 

6 листопада 
В українській частині Північної Буковини влада

перейшла до рук Українського крайового комітету
на чолі з Омеляном Поповичем. 

6–12 листопада 
Окупація румунськими військами Північної Бу-

ковини.  
8 листопада 
У Пряшеві на Закарпатті створено Руську На-

родну Раду.  
9 листопада 
Українською Національною Радою створено

вищий виконавчий орган влади ЗУНР — Держав-
ний секретаріат на чолі з Костем Левицьким. 

13 листопада 
Українська Національна Рада у Львові ухвалила

тимчасовий закон «Про державну самостійність
українських земель колишньої Австро–Угор ської
імперії». 

Ним за державою закріплювалася наз ва —
Західно–Українська Народна Республіка (ЗУНР),
окреслювалися кордони, затверджувався герб і
прапор, сувереном влади визначався народ, що
обирає своїх представників до Установчих зборів.
Ухвалено закон про обов’язкову військову службу
громадян ЗУНР. 

16 листопада 
Українська Національна Рада у Львові ухва-

лила закони: «Про обов’язки і права тимчасової
організації краю», «Про організацію судів і судо-
чинства». 

21 листопада 
У зв’язку із захопленням Львова польськими

військами уряд ЗУНР переїхав до Тернополя, а
згодом до Станіславова (нині — Івано–Фран-
ківськ). 

1919 рік
3–4 січня 
У Станіславові відбулася перша сесія Укра-

їнської Національної Ради ЗУНР, на якій проголо-
шено об’єднання ЗУНР і УНР в одну соборну
державу. 

Створено розпорядчий орган Ради, Прези -
дентом обрано Є. Петрушевича. 

4 січня 
У Станіславові затверджено новий склад Дер-

жавного секретаріату ЗУНР на чолі з С. Голубо-
вичем.

21 січня 
На Закарпатських всенародних зборах у Хусті

ухвалено рішення про возз’єднання краю з Вели-
кою Україною. 

23–31 січня 
У Хотинському повіті відбулося збройне по-

встання проти румунської окупації.
Січень–лютий 
Реорганізація Української Галицької Армії за

зразком європейських регулярних армій (3 кор-
пуси по 4 бригади, які в свою чергу складались з
3–6 куренів). 

15 лютого 
Українська Національна Рада у Станіславові

ухвалила закон «Про вживання української мови у
державних установах». Початок Вовчухівської на-
ступальної операції УГА. 

25 лютого 
У Львові відбулося засідання Ради державних

секретарів ЗОУНР за участю члена Директорії
С. Петлюри. 

26 лютого 
У Львові відбулося спільне засідання українсь-

кої і польської делегацій та комісії Антанти з метою
досягнення порозуміння. 
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19 березня
Звернення «Ради чотирьох» Паризької мирної

конференції (Вільсон, Клемансо, Ллойд–Джордж
та Орландо) до командування польської і галицької
армій припинити війну. 

2 квітня 
Розпочала роботу створена Паризькою мир-

ною конференцією комісія генерала Боти щодо
припинення польсько–української війни. Новий
кордон, так зв. «лінію Боти» українці підтримали, а
поляки відкинули. 

8 квітня 
Українська Національна Рада ухвалила закон

«Про українське громадянство». 
14–15 квітня 
Українська Національна Рада ухвалила зе-

мельний та закон «Про сейм ЗУНР», вибори до
якого призначено на червень 1919 р. 

14 травня 
Посилення польського фронту перекинутою з

Франції армією  генерала Галлера, яка виступила
проти УГА та Армії УНР. 

24–27 травня 
Румунська армія окупувала південно–східні по-

віти Галичини. 
7 червня 

Початок Чортківської наступальної операції УГА. 

9 червня 
Проголошення Є. Петрушевича диктатором

ЗУНР. Призначення генерала Олександра Грекова
командуючим УГА. 

15 червня  
Вступ до Тернополя наступаючих частин УГА.

Закінчення 1–го етапу Чортківської операції. 
25 червня 
На Паризькій мирній конференції дано дозвіл

польській армії продовжити свої військові операції
до р. Збруч. 

8 липня 
В авіакатастрофі загинув організатор УГА,

перший державний секретар військових справ
ЗУНР Дмитро Вітовський. 

15 липня 
Є. Петрушевич надіслав ноту протесту до Най-

вищої Ради Паризької мирної конференції з при-
воду її рішення дозволити полякам окупувати
Галичину. 

16 — 18 липня
УГА відступила за р. Збруч. 
19 липня 
За вказівкою Антанти Польща окупувала всю

територію Галичини. 
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Більшовицький уряд Леніна продовжив коло-
ніальну політику царської адміністрації і «демокра-
тичного» Тимчасового уряду щодо України. Росія
прагнула й надалі отримувати задарма донецьке
вугілля, криворізьку залізну руду, нікопольський
марганець, запорізьку та херсонську пшеницю, хи-
жацьки експлуатувати торгові порти Північного
Причорномор’я. Без них новітні комуністичні рабо-
торговці не уявляли собі Росії як наддержави.

З інструкції Л. Троцького більшовицьким
агітаторам–комуністам в Україні.

«Помните также, что так или иначе, а нам не
обходимо вернуть Украину России. Без украин-
ского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного
моря Россия существовать не может, она задох-
нется, а с ней и Советская власть, и мы с вами…
Ни на одну минуту не забывайте, что Украина
должна быть нашей, нашей она будет только
тогда, когда будет советской, а Петлюра вышиб-
лен из памяти народа навсегда».

Тактика більшовицького уряду Росії щодо
України змінювалася залежно від воєнно–політич-
ної обстановки у світі і внутрішньої ситуації в обох
країнах. Вже незабаром після збройного більшо-
вицького перевороту Ленін і К° почали вживати за-
ходів з усунення Центральної Ради від влади в
Україні та досягнення контролю над територією
Української Народної Республіки. Спочатку ставка
робилося на місцеві осередки загальноросійської
більшовицької партії, що складалися переважно з
«русскоязичного» люмпену, та російські гарнізони
і фронтові частини, що перебували під політичним
впливом комуністів.

Однак підготований на 11 грудня 1917 більшо-
вицький путч у Києві провалився, а збільшовичені
відділи 2– го гвардійського корпусу, що під прово-
дом єврейської комуністки Є. Бош прямували з
фронту на допомогу заколотникам, були роз-
зброєні коло Жмеринки частинами 1–го Україн -
ського корпусу під командуванням генерала
П. Скоропадського та добровольцями Українсь-
кого Вільного Козацтва і вислані до Росії.

Не зумівши ліквідувати незалежність України
силами «русскоязичних» українофобів, російсь -
кий уряд вдався до прямої воєнної інтервенції.
17 рудня 1917 року т.зв. «Рада Народних Коміса-
рів» Росії надіслала свою ультимативну ноту
Центральній Раді. Її зміст можна охарактеризу-
вати як відкрите і нахабне втручання російського
совєтського уряду у внутрішні справи України з
претензіями на контроль за діями її державних
органів. Це було формальне оголошення війни
українському народові та його повноважному
представницькому органу Центральній Раді.

Український уряд відкинув ультиматум петро-
градської Ради Народних Комісарів. З 19 грудня

1917 (кінець терміну російського ультиматуму) між
обома державами наступив стан війни.

25 грудня 1917 р. 30–тисячна російська армія
під проводом В. Антонова–Овсієнка чотирма гру-
пами вирушила з Гомеля і Брянська на Україну в
напрямах: Чернігів–Бахмач, Глухів–Конотоп, Хар-
ків–Полтава–Лозова. Одночасно по містах Лівобе-
режжя підготовлено заколоти місцевих осередків
Всеросійської більшовицької партії. Однак укра-
їнське населення не підтримувало комуністів. Уряд
Росії знав це. Тому покладався передусім на власні
війська.

Із телеграми командира більшовицьких
військ І. Вацетіса до В. Антонова–Овсієнка.

«Завдання на Україні настільки великі, що для
їх вирішення потрібно декілька армій. Це під силу
лише військам РРФСР».      

26 грудня 1917 р. в окупованому Харкові з
метою маскування своїх намірів знищити незалеж-
ність України, росіяни створили маріонетковий 
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Лев Троцький, 
головнокомандувач Червоної армії, 

ідеолог більшовицької окупаційної політики

ПЕРША ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ 1917–1918
(СТЕНДИ 10–11)
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Протокол засідання РНК РФСРР, 
на якому було ухвалено рішення надіслати ультиматум УЦРаді

3 грудня 1917 р. 
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«совєтський уряд України». Так російські верхо-
води намагалися переконати світову громадськість
в тому, що в Україні начебто розпочалася грома-
дянська війна і вторгнення військ Росії на терито-
рію Української Народної Республіки є лише
«миротворчою операцією».

Після цього російські «миротворці» захопили
Лозову, Катеринослав (09.01.1918), Олександ-
рівське (15.01.1918), Полтаву (20.01.1918). Брян -
ська група захопила Глухів (19.01.1918) і Конотоп
(16.01.1918). Їх шлях позначався масовими вбив-
ствами цивільного українського населення, грабе-
жами і насильствами.

М. Муравйов. Лютий 1918 р.: «Мы идем огнем
и мечом устанавливать Советскую власть. Я занял
город, бил по дворцам и церквям... бил, никому не
давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила
перемирия. В ответ я приказал душить их газами.
Сотни генералов, а может и тысячи, были безжа-
лостно убиты... Так мы мстили. Мы могли остано-
вить гнев мести, однако мы не делали этого,
потому что наш лозунг — быть беспощадными!».

Група М. Муравйова, наступаючи з Полтави,
захопила Ромодан, а звідти взяла Бахмач
(27.01.1918), де всі три російські групи об’єдна-
лися і під командуванням Муравйова почали на-
ступ на Київ. Українська Центральна Рада для
захисту столиці вислала військові частини, сфор-
мовані з добровольців. Серед цих частин (разом
близько 600 бійців) був і Студентський Курінь,
який героїчно бився із російськими окупантами
під Крутами 29 січня 1918 року.

Для полегшення захоплення Києва росій-
ськими військами більшовики організували
29 січня 1918 р. бунт «русскоязичних» робітників,
так зване «Січневе повстання» з центром на заводі
«Арсенал». Цей заколот 4 лютого 1918 р. був лік-
відований силами вірних Центральній Раді військ,
зокрема Галицько–Буковинським куренем Січових
Стрільців та Гайдамацьким Кошем Слобідської
України. Показово, що українці проявили гуманізм
щодо полонених «арсенальців», не застосували до
них суворих кар, як це вимагав воєнний час, а від-
пустили додому.

Тим часом наступ російських військ Муравйова
тривав. 5 лютого розпочалися бої за Київ. 4 доби
росіяни вели безперервний варварський артилерій-
ський обстріл історичного центру столиці України.
Цим актом командування російських військ проде-
монструвало свою повну зневагу до міжнародного
права війни, яке забороняє бомбардування незахи-
щених міст, вбивство цивільного населення і руйну-
вання пам’яток історії та культури. 

З наказу М. Муравйова про захоплення
Києва. 28 січня 1918 р.

«...Эту власть мы несем из далекого севера
на остриях своих штыков и там, где ее устанав-
ливаем, всемерно поддерживаем силой этих
штыков....»

Знекровлені попередніми боями українські
війська відчайдушно обороняли місто і його жите-
лів від озвірілих російських банд. Однак сили були
нерівні. Тому ввечері 8 лютого 1918 р. український

Командуючий Українським фронтом 
В. Антонов–Овсієнко (в центрі) 

після окупації  Києва
1918 р.

Похорон загиблих під Крутами 
Київ, 19 березня 1918 р. 

Частини Червоної гвардії в окупованому Києві
Лютий 1918 р. 
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уряд та останні оборонці Києва від-
ступили зі своєї столиці на Жито-
мир. 

9 лютого Київ окупували росій-
ські війська під командуванням Му-
равйова. Вони жорстоко поводились
з українським населенням. В місті
влаштовано справжню бойню укра-
їнців. Вбивали всіх, хто говорив
українською мовою, був одягнений у
вишиванку чи військову форму або
просто мав інтелігентний зовнішній
вигляд. Дослідники визначають
число жертв київського погрому в
межах 5 тисяч осіб. 

З наказу М. Муравйова. 
22 січня 1918 р.

«Войскам обеих армий приказы-
ваю беспощадно уничтожить в Киеве всех офице-
ров и юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех
врагов революции. Части, которые держали нейтра-
литет, должны быть немедленно расформированы,
их имущество передать в Военно–революционный
комитет г. Киева».

З рапорту хорунжого Степана
Львівського

«Більшовики не рахуються зовсім
з людністю, поводяться, як з окупова-
ною місцевістю в повному розумінні
цього слова. «Наплювати, що голо-
дують, хай вимре 75% людності,  а не
вимре — розстріляємо — виказував
переді мною свою провідну думку ко-
муніст Латипов, — тоді 25% стане по-
кірною. Нам потрібна сама Україна,
людність не потрібна». Про це саме го-
ворив Раковський у вересні минулого
року в Житомирі на таємному зібранні
комуністів».

Із виступу Г. П’ятакова, одного з
лідерів українських більшовиків

«Мы должны отказаться от лозунга
«самоопределения наций». Сейчас

идет борьба за утверждение диктатуры пролета-
риата на Украине, а вы знаете отлично, что судьба
Украины представляет громадный интерес не
только для рабочих масс этой страны, а и для ра-
бочих масс России, Латвии, Белоруссии и осталь-
ных советских республик…».

Пятаков, 
один з лідерів 
більшовиків

Свідчення Люсіль Цвангер про виступ М. Муравйова 
перед червоногвардійцями напередодні захоплення Києва 

1918 р. 
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Із вказівок М. Тухачевського як Червоній
армії слід вести боротьбу проти повстанців.

«…В районах проч но
вкоренившегося восста-
ния приходится вести не
бои и операции, а, пожа-
луй, целую войну, кото-
рая должна закон читься
прочной оккупацией вос-
ставшего района. Сло-
вом, борьбу приходится
вести, в основном, не с
бандами, а со всем мест-
ным населеним. … В об -
щем, выполняя задачу
искоренения, необходи -
мо, прежде всего, захва-
тить и уничтожить органы
местной самоопределив-
шейся крестьянской вла-
сти... Эта работа по
уничтожению повстанческой власти должна сопро-
вождаться насаждением органов советской власти,
первоначально в виде ревкомов, с пре вращением
их потом в исполкомы, по мере утверждения совет-
ского строя».

На Правобережній Україні з початком росій-
сько–української війни перебували з’єднання ста-
рої російської армії. Зокрема це були прихильні до
більшовиків 1–й Туркестанський корпус з штаб–
квартирою у Луцьку, 2–й Гвардійський корпус з
командуванням у Шепетівці та 12–й армійський
корпус з осідком у Кам’янці–Подільському. У Рів-
ному розташувався сформований з військовослуж-
бовців 12 корпусу більшовицький загін В. Кіквідзе.
17 лютого цей загін вирушив на Житомир. В районі
Бердичева відбувся бій між загоном В. Кіквідзе і
Запорізькою бригадою під командуванням полков-
ника К. Присовського. Зазнавши втрат, більшовики
відступили. 19 лютого операції українських військ
продовжилися на Сарненському напрямку. Після
остаточного закріплення за собою лінії Житомир–
Коростень–Олевськ українські частини також зай-
няли Овруч і Звягель. Там їх застала звістка про
укладення Брестського мирного договору між дер-
жавами Четвертного союзу, Україною та Росією.

У Сарнах командування українських сил нала-
годило зв'язок з представниками німецьких частин,
які вступили в Україну з метою забезпечити вико-
нання Росією умов Брестського договору, зокрема
виведення з України російських окупаційних військ. 

Після цього українські частини під проводом
С. Петлюри і К. Присовського разом з німецькими
(з 24.02.1918) та австрійськими (з 27.02.1918) ча-
стинами повели успішні бої на Правобережжі під
Житомиром, Бердичевом, Козятином, Бучею і 1 бе-
резня 1918 р. визволили від російських окупантів
столицю України м.Київ.

Упродовж березня–квітня німецькі та укра-
їнські війська витіснили росіян з Лівобережної

України, а війська під командуванням П.Болбочана
і В.Сікевича — Крим і Донеччину. Відступаючі ро-
сійські війська нещадно грабували і нищили укра-
їнську землю.

З інструкції В. Леніна більшовицьким
командирам в Україні.

«Немедленная эва-
куация хлеба и металла
на восток, организация
подрывных групп, …без-
оговорочная перелицовка
имеющихся на Украине
наших частей на украин-
ский лад — такова теперь
задача. Нужно запретить
Антонову называть себя
Антоновым–Овсиенко —
он должен называться
просто Овсиенко. То же
самое нужно сказать о
Муравьеве (если он оста-
нется на посту) и других».

На початку травня 1918 року територія Укра-
їнської Народної Республіки була очищена від ро-
сійських військ та банд їх колаборантів. Радянська
Росія була змушена виконувати умови Берестей-
ського миру і 12 червня 1918 р. уклала з Українсь-
кою Народною Республікою перемир’я.

Михайло 
Тухачевський, 

помічник командувача
Південним фронтом 

з грудня 1918 р.
В. Ленін,

творець диктатури

Звернення УЦРади до громадян УНР
11 березня 1918 р.
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Хронологія історичних подій

1917 рік
3 грудня
РНК ухвалила «Манифест к украинскому на-

роду с ультимативными требованиями к Украин-
ской раде», згідно з яким у разі невиконання
Центральною Радою ультиматуму РНК протягом
48 годин оголошувався стан війни між Україною та
Росією.

9 грудня
Телеграма генерального секретаря військових

справ УНР С. Петлюри до призначеного РНК го-
ловнокомандувача військ М. Криленка з протестом
і вимогою звільнити представників українських
фронтових та армійських рад, заарештованих біль-
шовицькими ревкомами.

10 грудня
Окупація Харкова російськими військами під

командуванням В.Антонова–Овсієнка.
13–17 грудня
Спільні засідання більшовицької фракції ЦВК

Рад України, Харківського та Крайового комітетів
РСДРП(б) з приводу організації Народного секре-
таріату. Ухвалено рішення на посади народних сек-
ретарів призначити товаришів «по можливості з
українськими прізвищами».

15 грудня
Постанова Генерального секретаріату про

створення Особливого комітету оборони України
(М. Порш, С. Петлюра, В. Єщенко).

16 грудня
Наказ більшовицького головнокомандувача

М. Криленка «Про контрреволюційну діяльність
буржуазно–кадетської Ради і припинення україні-
зації частин», в якому зводилися наклепи на УЦР.

17 грудня
Опубліковано Маніфест ЦВК Рад України про

скинення Центральної Ради та її Генерального сек-
ретаріату.

18 грудня
Призначення Генеральним секретаріатом пол-

ковника Ю. Капкана командувачем усього укра-
їнського війська для боротьби з більшовиками, а
генерала В. Кирея — начальником Українського
генштабу. Рішення Генерального секретаріату про
відставку С. Петлюри, який вимагав створення ре-
гулярної української армії, українізації військових
частина та ін., з посади генерального секретаря
військових справ. Виконання обов'язків генераль-
ного секретаря військових справ доручено
М. Поршу.

22 грудня
Окупація Донецького вугільного басейну мос-

ковськими загонами під командуванням Р. Сі-
верса.

24 грудня
Відповідь Генерального секретаріату на ноту

РНК Росії від 21 грудня, де сформульовано чотири
умови, на яких він згоджувався почати переговори:

1) припинення воєнних дій і виведення радянських
військ із території УНР; 2) офіційне визнання УНР
та заява РНК про невтручання у внутрішні справи
України; 3) федеративний зв'язок України та Росії;
4) узгодженість боротьби з контрреволюцією.

25 грудня
Наказ В. Антонова–Овсієнка про загальний на-

ступ російських військ проти УНР.
27–29 грудня
Більшовики організували збройний заколот в

Катеринославі.
1918 рік 
1 січня
Відступ військ УНР з Полтави, окупація міста

російськими частинами під командуванням М. Му-
равйова. Загони московських та петроградських
червоногвардійців під загальним командуванням
П. Єгорова захопили Павлоград.

9–10 січня
Окупація більшовиками м. Катеринослава.
15 січня
Генеральний секретаріат повідомив, що уряд

РСФРР не визнав права українського народу на
незалежність і оголосив УНР війну, направивши на
Україну свої червоногвардійські загони.

Загін петроградських червоногвардійців під
командуванням Полякова зайняв Олександрівськ
(Запоріжжя) при підтримці проросійських лівих ко-
лаборантів.

17 січня
Російські війська захопили Борзну.
Загальні збори Українського народного універ-

ситету в Києві ухвалили резолюцію, де пропонува-
лось всім студентам протягом трьох найближчих
днів вступити в курінь Січових Стрільців.

18 січня
Загони Вільного козацтва при підтримці вояків

Київського гарнізону провели роззброєння більшо-
вицької Червоної гвардії Києва, оскільки стало ві-
домо, що останні планували збройний виступ з
метою захоплення влади.

19 січня
Червоногвардійські частини під командуван-

ням Р. Сіверса 5–6 січня захопили Макіївку, Хан-
жонкове та ряд інших пунктів і продовжили наступ
в напрямку ст. Іловайської. Більшовицькі війська
зайняли ст. Сарни (Волинська губернія). Полтаву
захопили більшовицькі війська під загальним
командуванням М. Муравйова. 

Більшовики захопили також Глухів та Хутір
Михайлівський. У Суми вступив загін харківських
червоногвардійців під командуванням М. Руднє -
ва. Костянтиноград зайняли червоногвардійці
П. Єгорова.

21 січня
Війська УНР під натиском російських військ за-

лишили ст. Долгінцево в Херсонському повіті.
22 січня
Початок формування Українського гайдамаць-

кого коша для оборони УНР від зовнішніх ворогів.
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Другий з'їзд 31–го армійського корпусу Південно–
Західного фронту прийняв ухвалу звернутись до
УЦР з вимогою проголосити 4–м Універсалом
Україну самостійною і незалежною республікою.

23 січня
Більшовицькі загони під командуванням Р. Сі-

верса зайняли ст. Іловайська і почали наступ на
Матвіїв Курган — Таганрог.

23 січня
У зв'язку з оголошенням РСФРР війни УНР

Генеральне секретарство військових справ при-
значило командувача київською військовою окру-
гою М.Шинкаря командувачем усіма військами —
реєстровими й вільними козаками та охочеко-
монними загонами, направленими на боротьбу з
радянськими частинами. С. Петлюру призначено
отаманом всіх українських гайдамацьких кошів
Слобідської України.

24 січня
Червоногвардійські загони під командуванням

П. Єгорова, що вели наступ від Полтави на Київ,
зайняли ст. Ромодан.

У ніч з 24 на 25 січня
Проголошено Четвертий Універсал УЦР і не-

залежність Української Народної Республіки.
25 січня
Звернення отамана Українського Гайдамаць-

кого Коша Слобідської України С. Петлюри, ота мана
штабу Коша О. Сливинського та його помічника
О. Удовиченка до населення України вступати до
лав Коша, щоб захистити Україну від більшовиків.
Більшовики окупували м. Лубни.

27 січня
Після жорстокого бою червоногвардійців з ча-

стинами Центральної Ради окуповано м. Миколаїв.
27–30 січня
У Харкові відбувся 4–й з'їзд рад Донецько–

Криворізької області, на який прибули 74 деле-
гати з вирішальним голосом (48 більшовиків,
5 меншовиків, 19 лівих есерів, 2 позапартійних). 

З'їзд більшістю голосів підтримав пропозицію
про утворення Донецько–Криворізької радянської
республіки як федеративної частини РСФРР. Вона
включала території Харківської, Катеринославсь-
кої, частини Херсонської губерній з деяких районів
області Війська Донського.

28 січня
Росіяни захопили м. Конотоп і ст. Бахмач. Вій-

ська УНР відступили в напрямку ст. Крути.
29 січня
Відбувся бій українських частин і російських

військ поблизу ст. Крути. 
У ньому брали участь київські студенти, гім-

назисти і юнаки 1–ї української військової школи
ім. Б. Хмельницького — всього до 600 чол. Їм про-
тистояли значні сили російського війська: 1300 баг -
нетів колони П. Єгорова (1–а армія), що вела на ступ
від Полтави, загони Р. Берзіна (2–а ар мія) — до
3500 багнетів, які до цього вели бойові операції
на Чернігівщині, та підрозділи С. Кудинського 

(3–я армія) — до 800 багнетів і ін. Бій тривав
увесь день. 

Витративши боєприпаси, українські підроз-
діли відступили. Захоплених у полон київських
студентів і гімназистів за наказом П. Єгорова
було розстріляно.

30 січня
Підрозділи УНР залишили Фастів, до якого

вступили червоногвардійські загони.
31 січня
Окупація більшовицькими військами м. Одеси.
1 лютого
Військові підрозділи УНР після триденних боїв

залишили Чернігів.
3 лютого
Війська 2–ї революційної армії під командуван-

ням Р. Берзіна зайняли містечко Бровари.
4 лютого
Об'єднані сили російських військ, кістяк яких

становила 1–а армія під командуванням П. Єго-
рова, після жорстокого бою оволоділи ст. Дарни-
цею — передмістям Києва і вийшли до Дніпра.
Важка артилерія відкрила вогонь по місту. Росіяни
захопили мости через Дніпро.

5 лютого
Командуючий російськими військами А. Му-

равйов віддав наказ про загальний штурм Києва.
7 лютого
Відбувалося останнє засідання 9–ї сесії Цент-

ральної Ради.
8 лютого
Члени УЦР та українські війська відступили з

Києва.
9 лютого
Київ захопили російські більшовицькі війська.

Розпочалися розстріли і грабежі мирного насе-
лення російськими солдатами і їх поплічниками з
числа місцевих «русскоязичних».

Підписано мирний договір між УНР та держа-
вами Четверного союзу — Німеччиною, Австро–
Угорщиною, Туреччиною та Болгарією. Це був
перший міжнародно–правовий документ, яким ви-
знавалася незалежність і суверенність України та
окреслювалися її кордони.

14 лютого
Російські сили Південно–Західного фронту

(гвардійські Московський і Кримський полки —
близько 1000 багнетів) захопили м. Бердичів.

18 лютого
Німецькі війська під командуванням генерала

А. Лінзінгена вступили в Україну з метою надання
військової допомоги Українській Народній Рес-
публіці.

21 лютого
У Сарнах відбулось засідання Ради народних

міністрів УНР, де розглядалася стратегія антибіль-
шовицького наступу: у центрі фронту ведуть на-
ступ німецькі частини, з правого флангу —
частини полковника К. Прісовського, з лівого —
отамана С. Петлюри.
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Народна війна

27 лютого
Росіяни створили маріонеткову Раду народ-

них комісарів Донкривбасу, очолену Артемом
(Ф. Сергеєвим).

4 травня
РНК РСФРР оприлюднила лист колишнього

Верховного головнокомандувача окупаційними
військами В. Антонова–Овсієнка, у якому повідом-
лялось, що російські війська відступили за межі
України згідно з вимогами Брест–Литовського
мирного договору. РНК РСФРР видав наказ про
припинення воєнних дій проти Української Народ-
ної Республіки.

31 липня
Голова Української мирної делегації С. Шелу-

хін подав до Ради міністрів Української Держави
доповідну записку про хід переговорів з представ-
никами РСФРР, у якій висловив сумніви щодо щи-
рості бажання російської сторони укласти мир з
Україною.

8 жовтня
Відбулося останнє засідання російської і укра-

їнської мирних делегацій. Мирні переговори з вини
російської сторони були зірвані.

Панцерник «Комуніст»
Коростень, 1918 р.



Зазнавши поразки у першій російсько–укра-
їнській війні, офіційна Москва не змирилася з  іс-
нуванням незалежної України. Підпільні осередки
Всеросійської більшовицької партії за вказівкою
своїх кремлівських верховодів продовжили під-
ривні дії на території Української Держави. Однак
спроба комуністичного Центрального Військово–
Революційного Комітету підняти заколот в Україні
у серпні 1918 р. не вдалася. І знову Росія роз-
почала підготовку до прямої воєнної агресії проти
Української Держави. На російській території по
лініях Тула–Калуга, Орел–Брянськ, в Кургані, 
Почепі, Зернові та інших населених пунктах орга-
нізовано бази підготовки регулярних військ і біль-
шовицьких терористів для майбутньої війни. У ній
комуністичні інтернаціональні елементи України,
головним чином міські, мали б відігравати лише
допоміжну роль у процесі т. зв. «революційної оку-
пації». Основу сил вторгнення «визволителів»
складали 2–а Орловська дивізія і 43–й Робітничий
полк. На нараді Реввійськради РСФСР разом із
представниками керівництва КП(б)У 11 листопада,
за твердженням одного з тих «представників»
А. Яковлєва–Епштейна, «хоч робітники й багато
селян ... є на нашому боці, проте нема чого і споді-
ватись без втручання значних сил Червоної армії,
не тільки на успіх революційного руху на Україні,
але й на саме його виникнення»

Однак завоювання України виключно силами
Червоної армії РСФСР, які мали б провадити во-
єнні дії не проти німецького війська, а проти укра-
їнської армії, мало б характер неприхованої
окупації. Тому в останніх днях листопада було
відновлено в Курську заходами одного з голов-
них організаторів цього походу, емісара ЦК РКП,
народного комісара національних справ РСФСР
і члена новоутвореної Реввійськради «групи
Курського напрямку» (пізніше — «Українського
Фронту») Й. Сталіна комуністичний маріонетко-
вий «уряд» для України, скасований II з'їздом
КП(б)У на вказівку цього ж таки ЦК РКП місяць
перед тим. Цей новий, створений московським
ЦК РКП, т. зв. «Тимчасовий робітничо–селянсь-
кий уряд України», очолений початково євреєм
Ю.П’ятаковим, а згодом недавнім головою росій-
ської мирової делеґації в Києві болгарином
Л. Раков ським, мав своїм завданням політично
прикривати воєнні операції Червоної армії в
Україні. Водночас російський совєтський уряд
злочинно, ламаючи міжнародне право, офіційно
оголосив себе вільним від зобов'язання, взятого
в березні в Бересті, визнати і поважати самостій-
ність і суверенність України.

Напередодні другого походу в Україну на кор-
доні з УНР російські більшовики зосередили значні
військові сили: 75 тис. піхотинців, 15 тис. кавале-
ристів, 170 гармат, 427 кулеметів, 15 літаків і 6 бро-

непоїздів. Для їх фінансового забезпечення РНК
РСФСР виділив 22,5 млн. рублів.

Російська сторона, що й так постійно порушу-
вала умови припинення бойових дій, остаточно
зламала без попередження угоду про перемир'я
від 12 червня 1918 року. У грудні 1918 р. більшо-
вицька армія на чолі з В. Антоновим–Овсієнко,
Й. Сталіним і В. Затонським по–зрадницьки, без
оголошення війни перейшла встановлену раніше
демаркаційну лінію на всій її протяжності та роз-
почала наступ з Курська на Українську Народну
Республіку. Неофіційним гаслом агресора було:
«Україна не для українців!».

Українські політичні кола, що з них вийшла
Директорія, стояли на засаді можливого додер-
жання нейтралітету в боротьбі, яка розгорнулась
на теренах колишньої царської Росії між совєтсь-
ким режимом і його російськими й неросійськими
ворогами. Головним завданням урядів і Цент-
ральної Ради, й гетьманського було домогтись
від совєтської Росії остаточного визнання дер-
жавної самостійності України й невтручання до
українських справ. Директорія виявила намір по-
слідовно продовжувати ці заходи. Але ще перед
своїм утвердженням у Києві вона була по -
ставлена перед фактом вторгнення на українську
територію російських совєтських військ. Уряд Ди-
ректорії надіслав, одну за одною три ноти до
Москви, 31 грудня 1918 р., 3 й 4 січня 1919 р., в
яких домагався відповіді з приводу наступу росій-
ських совєтських збройних сил на Україну. Одер-
жані відповіді свідчили лише про одне:  російський
більшовицький уряд, проводячи збройну агресію
проти  України в грудні 1918 р. своїми збройними
силами, сформованими, озброєними й вишколе-
ними на території Російської Совєтської Респуб-
ліки, які складали частину її збройних сил і
проводили свої операції «за єдиним для всієї
країни (тобто совєтської Росії) воєнним планом»,
намагався всіляко уникнути враження, що він
почав війну проти держави, яку перед тим визнав
самостійною, або втрутився своєю військовою
силою до її внутрішніх справ. Та словесна казуї-
стика московських правителів не могла приховати
того, що їх метою залишалось цілковите опану-
вання України, поновне включення її до очоленої
Москвою єдиної державної системи на просторі ко-
лишньої Російської імперії. Начебто «миролюбні»
відповіді більшовицького наркома іноземних справ
Чічеріна не зупиняли воєнного наступу війська со-
вєтського «українського» фронту.

Тому в ноті від 9 січня 1919 р. Директорія на-
голосила, що «Російський Уряд без усякого на те
права втручається у внутрішні справи українського
народу» й «силою китайсько–латиських штиків
бажає завести на Україні такий лад, який був би
бажаним російському урядові».
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Переконавшись у небажанні російської сто-
рони вирішити міждержавні суперечки мирним
шляхом, 16 січня 1919 Директорія офіційно оголо-
сила війну радянській Росії. Однак сили були не-
рівні. Розпочата гетьманським урядом військова
реформа через опір німецьких «союзників» так і не
завершилася. Не сприяли її проведенню і значні те-
риторіальні і матеріальні втрати протягом грудня
1918– січня 1919 років. Оборона України лягла на
плечі нечисленних регулярних формацій: Осадного
корпусу Січових Стрільців, Запорізького корпусу,
Дніпровської, Чорноморської та деяких інших диві-
зій, а також енергійних, але погано вишколених та
озброєних повстанських загонів. Незважаючи на
опір українських військ, більшовицькі війська за
два місяці  зайняли Лівобережжя. 5 лютого 1919 р.
через російську воєнну загрозу Директорія евакую-
валася із Києва. Його знову захопили московські
більшовицькі окупанти, встановивши свій жорсто-
кий терористичний режим.

Перше, що зробили «визволителі» — це нала-
годили плановий грабунок українського хліба. Не
вміючи налагодити зруйновану революційною
анархією власну економіку, росіяни взялися силою
відбирати хліб в українських селян. У відповідь ті
взялися за зброю. За свідченням Х. Раковського,
тільки за три з половиною весняні й літні місяці
1919 року в Україні відбулося 328 повстань. Для їх
придушення кинуто сформовані в Росії каральні
частини. На українській землі шаленіла кривава
московська ЧЕКА.

У лютому–березні 1919 р. російські більшо-
вицькі війська повели подвійний наступ: на півночі
по лінії Мозир–Коростень, Лунинець–Сарни–Рівне,
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Бійці Китайського батальйону Червоної армії 
1918 р.

Більшовицькі окупанти 
на Софійському майдані в Києві

5 лютого 1919 р.

Бронепотяг Червоної армії «Коля Руднєв» 
Травень, 1919 р.



намагаючись відтягти відділи Армії УНР від УГА, і
на півдні з району Кременчук–Катеринослав через
Знам'янку на Бірзулу–Жмеринку, з метою ізо -
лювати українські військові частини від десанту
Антанти. Третя група більшовицьких російських
військ повела наступ з Києва в напрямі Бердичів–
Козятин–Жмеринка, щоб не допустити з'єднання
між північними і південними частинами Армії УНР.
Наступ окупаційних військ з Росії підтримувало ко-
муністичне підпілля, рекрутоване переважно з пред-
ставників нацменшин.

У березні 1919 р. військо УНР перейшло в
контрнаступ, завдаючи відчутних ударів більшови-
кам у районі Бердичів–Козятин–Житомир і підсту-
паючи аж до Києва. Цей стратегічний маневр Армії
УНР унеможливив спробу більшовиків прорватися
через Румунію на Угорщину для допомоги режиму
комуніста Бели Куна, який тимчасово встановився
в Угорщині.

У квітні 1919 р. росіяни скористалися з евакуа-
ції до Європи  військ Антанти, щоб наступом на
Жмеринку відтяти від решти Армії УНР українську
південну групу військ, яка була змушена 16 квітня
1919 р. перейти Дністер на румунську територію,
звідки пізніше через Галичину вона дісталася на
Волинь. Внаслідок воєнних невдач під владою Ди-
ректорії залишилася невелика територія південно–
західної Волині в районі Дубно–Броди.

У травні 1919 р. росіяни скористалися з наступу
поляків у районі Луцька, (чим була ослаблена Пів-
нічна група Армії УНР), щоб наступом з півночі й пів-
денного сходу захопити Рівне, Шепетівку, Про скурів,
Кам'янець–Подільський. За таких обставин Армія
УНР, уклавши перемир'я з поляками (24.05.1919),
реорганізувалася у складі 4 військових груп: Січових
Стрільців, Запорізьку, Волинську й Південно–Східну,
охоплюючи разом близько 15 000 бійців і на початку
червня успішним наступом витиснула більшовиків з
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Заміна «українських» каральних частин корінними російськими. 1919 р.
ГДА МОУ, Ф–3796, оп. 2, спр. 6, арк. 86. Публікується вперше.
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Наступ окупаційних військ з Росії підтримували «місцеві» більшовики. 
Як засвідчує представлений документ, здебільшого не українці

ЦДАВО Ф.538, Оп.1, Спр. 20. Публікується вперше.
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Список агентів, комісарів та уповноважених, які надсилалися в Україну урядом Росії. 1919 р. 
ДАПО Р-1631, оп. 1, спр. 39, арк. 37. Публікується вперше.
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Окупаційні війська направлені в Україну з Росії. 1919 р.
ГДА МОУ, Ф–3796, оп–2, спр-6, арк. 85–89. Публікується вперше.
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Воєнкомати сформовані в Росії і направлені на Україну. 1919 р.
ГДА МО України Ф-3769, Оп-19819, Спр-6,  Арк-85. Публікується вперше.
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Список політруків направлених з Росії в Україну
ГДА МОУ ф–3760, оп. 19819, спр. 10, арк. 124. Публікується вперше.
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Список співробітників, призначених з Москви для керівництва окупаційними військовими комісаріатами
1919 р. 

ГДА МОУ, Ф–3796, оп. 3, спр. 10, арк. 28–32. Публікується вперше.



південно–західного Поділля, звільнивши Кам'я -
нець–Подільський, який став місцем тимчасового
перебування українського уряду. У середині липня
Армія УНР відтиснула більшовиків за лінію Горо-
док–Ярмолинці–Шаргород–Дунаївц–Нова Ушиця–
Вапнярка. Армія УНР була вкрай виснажена:
30 червня 1919 року проти неї знову розпочала на-
ступ поповнена свіжими резервами Червона армія.
У цей критичний момент на допомогу наддніпрянсь-
ким українцям прийшла із–за Збруча Українська
Галицька Армія.  З її приходом воєнно–політична
обстановка радикально змінилася на українську
користь.

На цей час антиукраїнська політика росій-
ських окупаційних властей та безчинства черво-
ноармійців досягли свого апогею. У відповідь на
більшовицькі розстріли, продовольчі реквізиції,
тотальне нищення української культури і духовно-
сті селяни та інтелігенція України масово попов-
нювали лави повстанців. Виникла сприятлива
ситуація для визволення території УНР від мос-
ковських окупантів.

Хронологія історичних подій

1918 рік
11 листопада
Раднарком РСФРР видав директиву Реввій-

ськраді республіки у десятиденний термін підготу-
вати війська для встановлення «радянської»
(російської) влади в Україні. Незаконно денонсу-
вавши Брестський мирний договір, керівництво
Росії вирішило відкрито втрутитися у внутрішні
справи України.

17 листопада
Рішенням ЦК РКП(б) та РНК РСФРР створено

Реввійськраду Окремої групи військ Курського на-
прямку (майбутнього Українського фронту) у складі
В. Антонова–Овсієнка, В. Затонського та Й. Сталіна.

З Чернігівщини повідомили про захоплення
російськими більшовиками Глухівського повіту.

19 листопада
Російські війська окупували Ямпіль та Хутір

Михайлівський і замкнули кільце довкола Глухова.
1919 рік
3 січня
Окупація російськими військами м. Харкова.
3–4 січня
Нота протесту уряду УНР урядові РСФРР з

приводу вторгнення російських військ на територію
України.

4 січня
Реввійськрада РСФРР в Москві ухвалила рі-

шення про створення Українського фронту на базі
групи військ курського напрямку.

6 січня
Відповідь РНК РСФРР на ноту протесту уряду

УНР від 3 і 4 січня, в якій брехливо стверджува-
лося, «ніякого війська Російської Соціалістичної
Федеративної Радянської Республіки в Україні

немає. Воєнна акція на українській території в цей
момент провадиться поміж військом Директорії та
військами українського радянського уряду, який є
цілком незалежний».

9 січня
Уряд УНР видав універсал, в якому спростував

твердження Москви, ніби в Україні воює військо не-
залежного робітничо–селянського уряду України.
Директорія кваліфікувала дії РСФРР як проти-
правні і звернулася до російського більшовицького
уряду з вимогою  протягом 48 годин вивести свої
війська за межі України.

10 січня
Відповідь наркома закордонних справ РСФРР

Г. Чичеріна на ультиматум Уряду УНР. У ній
стверджувалося, що серед військ, які воюють
проти Директорії, немає російських частин. Бо-
ротьбу начебто веде українська Червона армія, яка
підпорядкована «радянському уряду України».

12 січня
Окупація Чернігова і встановлення там росій-

ської окупаційної «радянської» влади.
13 січня
Наказ Реввійськради Українського фронту про

створення групи військ харківського напрямку
(Харківської групи військ).

16 січня
Директорія оголосила війну РСФРР.
На засіданні ЦК РКП(б) у Москві розглянуто

питання про стан в Україні та ухвалено рішення про
направлення в Україну відповідальних партійних
працівників для зміцнення окупаційного режиму.

19 січня
Окупація Полтави частинами Червоної армії.
25 січня 
Ухвалення маріонетковим т.зв. «Тимчасо вим

робітничо–селянським урядом України» декларації
про необхідність об'єднання УСРР і РСФРР в єди-
ній федерації.

27 січня
Окупація частинами російської армії Катери-

нослава.
1 лютого
Більшовицька армія захопила м. Кременчук.
6 лютого
Окупація росіянами Єлизаветграда.
10, 12 лютого
Ноти повноважного посла УНР на Паризьку

мирну конференцію Г. Сидоренка до її учасників, в
яких говорилося про воєнні дії РСФРР проти УНР,
імперіалістичну політику більшовиків, необхідність
визнання державами Антанти та США незалежності
УНР, що може бути «єдиним засобом привернення
негайного тривалого спокою і порядку в Східній Єв-
ропі», оскільки уряд УНР протидіє поширенню біль-
шовицьких ідей як в Україні, так і в Європі.

17 лютого
Звернення Директорії до урядів Антанти та

США з проханням про допомогу у боротьбі з біль-
шовиками.
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20 лютого
Ухвалення маріонетковим РНК УСРР декрету

про цивільний шлюб і введення книг актів грома-
дянського стану (у 1933 р. видано наказ про їх зни-
щення — оскільки вони стали доказом масштабної
смертності українців від Голодомору 1932–1933 рр.).

25 лютого
Нота Г. Сидоренка Паризькій мирній конфе-

ренції, в якій засуджувалося напад на УНР Румунії
та Польщі й окреслювалися кордони соборної
України. Повноважний представник УНР просив
конференцію вплинути своїм авторитетом на руму-
нів та поляків, «щоб вони не порушували вистав-
лених Мировою конференцією принципів, не
посилали своїх військ проти України».

5 березня
Нота повноважного представника УНР Г. Си-

доренка Паризькій мирній конференції з приводу
рішення народних зборів Хуста від 21 січня 1919 р.
про прилучення Карпатської України до Великої
України (УНР) і що спроби Польщі, Румунії та Че-
хословаччини претендувати на поділ цих земель
зустрінуть опір українського народу.

18 березня
Окупація російськими військами м. Вінниці.

Нота повноважного представника УНР Паризькій
мирній конференції з протестом проти окупації Ру-
мунією Буковини і застосування щодо українського
населення жорстокого окупаційного режиму.

23 березня
Директива головкома Й. Вацетіса (з Москви)

командувачу Українського фронту В. Антонову–Ов-
сієнку з вимогою просуватися до кордонів Галичини
та Буковини, щоб «встановити безпосередній зв'я -
зок з радянськими військами Угорщини»

27 березня
Нота повноважного представника УНР Па-

ризькій мирній конференції, в якій висловлювалася
незгода з декларацією російської делегації від
9 березня, що наполягала на збереженні єдності
Росії, наголошувалося право України на націо-
нальне самовизначення, порушувалося питання
про допущення делегатів УНР до участі в конфе-
ренції та негайне визнання незалежності УНР.

4 квітня
Нота протесту повноважного представника УНР

Г. Сидоренка Паризькій мирній конференції з при-
воду збройного нападу Польщі на українські землі —
Холмщину, Підляшшя, Полісся, Волинь та політичної
й матеріальної підтримки Антантою дій Польщі.

6–9 квітня
Пленум ЦК КП(б)У, на якому було розглянуто

питання про боротьбу з «куркульською контррево-
люцією» (саме таке визначення у більшовиків дістав
селянський повстанський антикомуністичний рух).

2 квітня
Ухвалення маріонетковим РНК УСРР декрету

про «хлібну розверстку». Ним виправдовувався
грабунок окупаційними властями продуктів харчу-
вання в українського селянства.

13 квітня
Окупація частинами Червоної армії м. Ялти.
29 квітня
Частини Червоної армії вдерлися до Севасто-

поля.
6 травня
Опублікування декларації Тимчасового ро -

бітничо–селянського уряду Криму, де проголо  шу -
валася Кримська Соціалістична Радянська
Республіка.

14 травня
Початок наступальної операції польської армії

під командуванням генерала Ю. Галлера на тери-
торії північно–західної Волині проти частин Дієвої
армії УНР та УГА. Ліквідація Північного фронту
змусила уряд УНР та Директорію евакуюватись із
Радивилова на територію ЗОУНР — до Красного,
Золочева, а згодом Тернополя.

20 травня
Переговори дипломатичної місії УНР, очолю-

ваної полковником Шевчуком, з командуванням
армії Ю. Галлера про припинення воєнних дій та
укладення перемир'я. Переговори не мали пози-
тивних наслідків.

28 травня – 3 червня
Наступ Армії УНР на українсько–російському

фронті, вихід її на лінію Старокостянтинів–Проску-
рів–Кам'янець–Подільський (6 червня).

2 червня
Здобуття Тернополя польськими військами,

що змусило Уряд УНР терміново переїхати на
стан цію Богданівка.

20 червня
Підписання військовою делегацією УНР, на

чолі з генералом С. Дельвігом, тимчасового дого-
вору з поляками про припинення воєнних дій. Між
ворогуючими сторонами встановлювалася демар-
каційна лінія («лінія Дельвіга»).

Початок липня
Відступ Армії УНР на більшовицькому фронті.

Залишення Проскурова (6 липня) та Жмеринки
(8 липня), що відкривало більшовицьким військам
шлях на Кам'янець–Подільський.

15 липня
Перехід Галицької армії та Уряду ЗОУНР на

східний берег Збруча, об'єднання двох українських
армій для боротьби з російськими більшовиками.

Друга половина липня
Бої об'єднаних Армій УНР за стратегічну ініціа-

тиву на українсько–російському фронті. Зайняття
українськими частинами Могилева, Чорного Ос -
тро ва, Проскурова.

2–3 серпня
Пленум ЦК КП(б)У, на якому було розглянуто

питання про посилення боротьби з «куркульською
контрреволюцією» (повстанським рухом).

10 серпня
Нарада представників командування Армії

УНР під головуванням С. Петлюри, на якій було за-
тверджено план наступу на Київ.
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Перші два завойовницькі походи російських
більшовиків проти України зазнали нищівної по-
разки. Це сталося внаслідок активного опору оку-
пантам з боку українського Уряду, Збройних Сил,
всього національно свідомого українства. Грабіж-
ницькими діями та зухвалим шовінізмом росіяни

налаштували проти себе не тільки широкі верстви
українського населення, а й своїх нечисленних
прихильників з числа затуманеної комуністичними
теорійками інтелігенції.

Досить яскраву картину «інтернаціональної»
по літики більшовиків під час їхнього  першого 
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панування в Україні змалювала на початку січня
1919 р. газета «Червоний прапор» (орган Органі-
заційного Комітету фракції незалежних УСДРП):
«...ми іменно на практиці знаємо, — писала га-
зета, — що є завоювання України совітською Ро-
сією. Ми пережили цілу вакханалію нищення всіх
ознак української нації, топтання портретів Шев-
ченка, розстрілів за українське посвідчення і за
українську мову.

Ми добре пам'ятаємо плакати з написом
«Смерть буржуям и украинцам», ми маємо факти,
як місцеві совдепи закликали до себе учителів
українознавства в середніх школах і звинувачу-
вали їх у тому, що вони викладають «контррево-
люційну дисципліну».

Ми не забули тієї російської шовіністичної сви-
стопляски, що її торік пережила українська нація...»

Тому, розпочинаючи третій напад на Україну,
кремлівські бонзи посилили інформаційні заходи,
покликані краще замаскувати злочинну суть оку-
паційного режиму. Зокрема, в наказі народного ко-
місара військових справ і голови Революційної
Військової Ради РСФСР Троцького, зверненому до
червоних військ, які вели наступ на українській
території, говорилось про те, що «трудові маси
України самі вирішать своє ставлення до совєтсь-
кої Росії». Наказ висловлював упевненість, «що
український народ висловиться за тісне об'єднання
з нами», але закінчувався словами: «Хай живе са-
мостійна совєтська Україна»!

Про справжню ціну цих слів довідалися більшо-
вики Золотоноші від своїх товаришів, делегатів чер-
гового партійного з’їзду: «Что говорят про Украину?
Наша мова — собачья, наша культура — собачья...
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…Когда я послал съезду записку, почему нет
портрета Шевченко, российские коммунисты за-
прятали мою записку. Раковский Шевченка назвал
«Шевчук». Когда пронесли портрет мимо Пята-
кова, он с отвращением отвернулся. Пели всякие
французские «интернационалы», а после всех:
«Хай живе Украина!» «Заповит» не хотели спи-
вать, но все же спели…

…Мы шли против шовинизма русского и
еврейского».

Восени 1919 року, слідом за відступаючими
денікінцями, російська Червона армія втретє втор-
глася в Україну. 5 листопада вона окупувала Чер-
нігів. 16 грудня більшовики захопили Київ. 

Російські військові частини, що прибували з
Росії на окуповані території України, розташовува-
лися у містечках і більших селах. Окупаційна влада
силою змушувала жителів навколишніх сіл забез-
печувати окупантів одягом, продуктами та всім не-
обхідним. Червоноармійці прибулих військових
частин знущалися над українськими селянами, чи-
нили грабежі і розбої.

Витяги з скарг селян різних сіл:
«Слушали доклады с мест. Поступили сле-

дующие заявления: с. Бабинец — красноар -
мейцы чинят безобразия, ломают в постройках
замки и т. п., Новая Буда — вывезли материал
для постройки новой школы, войска его разтас-
кивают, забирают все поголовно подводы возить
дрова; с. Голокрылья — войска безобразят и ло-
мают замки; с. Майданова — войсками заби -
рается хлеб и фураж; с. Галенка — войска
бесчинствуют и ломают замки; с. Качалы — вой-
ска творят бесчинства, грабят; с. Красный Рог —
войска бесчинству ют вместо предъявления доку-
ментов предъявляют приклады; Старая Буда —
красноармейцы самовольно расправляются с
сельскими властями; Городянка — бесчинства
войск невозможно описать; с. Загайцы — войска
ужасно бесчинствуют, грабят, насилуют женщин
и детей 10–12 лет… »

У відповідь на злочинні дії військовослужбовців
Червоної армії українські селяни бралися за зброю.
Селянські повстання не вщухали. Їх придушували

81Київський «Меморіал» та Громадський інститут історичної пам’яті

Третя окупація України 1919–1920 

Акт про виконання вироку- розстріл заручників с. Лютенки
1921 р. 

ДАПО Р-7473, Оп-1, Спр-84, арк. 24. Публікується вперше.



з надзвичайною жорстокістю прибулі з Росії ка-
ральні частини.

Водночас російським урядом і керівниками
РКП ретельніше розігрувалася карта т.зв. «УРСР».
VIII Конференція РКП, що підсумовувала досвід по-
переднього року діяльности совєтського режиму на
Україні, схвалила складену Леніним резолюцію ЦК
«Про совєтську владу в Україні», згідно з якою фа-
рисейськи зазначалося, що «РКП стоїть на погляді

визнання самостійности УССР». Відповідно до цієї
ухвали, голова ЦК РКП й уряду РСФСР Ленін звер-
нувся з окремим «листом до робітників і селян
України» в грудні 1919 р., що мав бути певною по-
літичною декларацією проводу совєтської Росії до
населення поновно окупованої совєтськими силами
України. У «Листі» зазначалось, що «незалежність
України визнана Всеросійським Центральним Ви-
конавчим Комітетом і Російською Комуністичною
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Партією». Дальшу долю краю і його стосунки з Ро-
сією мав би в майбутньому «встановити всеукра-
їнський з'їзд совєтів робітників і селян». Йому
належало б право «остаточно вирішити питання, чи
зіллятися Україні з Росією, чи залишитися незалеж-
ною, чи бути у федеративному зв'язку».

Як показали події наступних місяців і років, всі
ці декларації виявилися брехливими та облудними.
Росія завойовувала («освобождала») Україну не

для українців, а для себе. Це добре розуміло керів-
ництво українським національно–визвольним
рухом, здійснюючи воєнні та дипломатичні заходи
з відновлення незалежності України. Зокрема,
український уряд уклав договір з Польщею про
взаємодопомогу в боротьбі з російськими більшо-
виками.        

Союз України з історичним ворогом — Поль-
щею був розпачливим кроком Директорії УНР,

Телеграма з Харкова про необхідність надіслати в Україну з Приволжського округу 
3–х карполків та 36 000 великоруського поповнення. 

1920 р.
ГДА МОУ Ф-3769, Оп-19818, Спр-12, арк. 190. Публікується вперше.



яка намагалася за будь–яку
ціну врятувати незалеж-
ність України. Однак
польське керівництво
вело з українською
стороною подвійну
гру, яка полягала у
недопущенні від-
новлення воєн-
ного потенціалу
України, що, в
май бутньому, доз-
волило б поставити
УНР у політичну за-
лежність від Польщі.
Тому поль ська сторона,
маючи від Антанти зброю та
воєнне спорядження на пів-
мільйонну армію, погоди-
лася озброїти лише три
українські дивізії. Також за
спиною українського уряду
представники лідера польської держави Пілсудсь-
кого вели таємні переговори з уповноваженими
Леніна про припинення воєнних дій між поляками і
російськими більшовиками.

На зайнятих українських землях польські вій-
ська поводилися не краще, ніж російські окупанти.
Цим вони швидко налаштували проти себе місце-
вих українців. І хоч 8 травня 1920 року був звільне-
ний від російських більшовиків
Київ, 12 червня союзники мусіли
його покинути. Зазнавши поразки
від Кінної армії Будьонного, поляки
панічно відступили вглиб Польщі
аж під Варшаву. На південному
крилі фронту наступ Червоної
армії успішно спинили українські
дивізії.

Після розгрому Червоної армії
під Варшавою 15 серпня 1920 року
почався черговий наступ поль -
сько–українських військ, які, від-
тиснувши більшовицькі загони,
дійшли на Поділлі до лінії Яруга
(над Дністром) –Шаргород–Бар–
Літин. Ці операції були припинені
18 жовтня 1920 р., коли поль ський
уряд підписав перемир’я з росія-
нами. Не бажаючи продовжувати
війну, Польща і Росія домовилися
про мир коштом поділу України і Білорусі.  У дого-
ворі про перемир’я польська сторона зреклася
свого союзника — УНР і навіть зобов’язалася роз-
зброювати частини української армії, які б опини-
лися на контрольованій поляками території.

Це віроломство польського уряду призвело до
остаточної поразки Армії УНР. Під тиском перева-
жаючих російських військ вона мусіла 21 жовтня
1920 року перейти Збруч на територію, окуповану

поль ською державою, де була
роззброєна та інтернована.

Польсько–російський
Ризький договір 1921 ро -

ку перекреслив усі
нас тупні політичні та
воєнні плани уряду
УНР.

Після закінчен -
ня російсько–укра-
їнської війни 1917–
1921 ро ків два голов -

ні окупанти території
УНР — Совєт сь ка Росія

і Польща — поділили ся
між собою українськими
землями, як в Андрусові
1667 року. Тому совєтсь -
ко–поль сь кий Ризький до -
го вір 1921 ро ку влучно
називають також «Ризь-
ким Андрусовом». Більша

частина території УНР була окупована, а потім
анексована (незаконно привласнена) Совєтською
Росією. При цьому совєтський Совнарком грубо
потоптав навіть свій власний Декрет про мир,
яким свого часу промостив собі шлях до влади,
проголошуючи мир без анексій і контрибуцій.

Анексія території Української Народної Рес-
публіки відбулася виключно силовим, а не пра -

вовим шляхом. Тільки завдяки
воєнній інтервенції Червоної Армії,
яка була сформована совєтським
урядом в Росії із росіян та інозем-
них найманців з числа колишніх
військовополонених армій німець-
кого блоку під командуванням
більш як 50 тисяч офіцерів ко-
лишньої російської царської армії
вдалося придушити український
національно–визвольний рух
1917–1921 років.

Як заявив Троцький в 1920 р.:
«Советская власть на Украине
смогла удержаться лиш силою
Москвы, великорусских коммуни-
стов и Красной армии». Наприкінці
1920 — на початку 1921 рр. вій-
ська Червоної армії, що перебу-
вали на окупованій території УНР
та входили до новостворених

Київського та Харківського військових округів, на-
лічували у своєму складі 1 млн. 200 тис. чоловік.
Тут дислокувалися 35 дивізій, 10 бригад, технічні
та спеціальні частини, які були зведені у п’ять армій
(4–у, 6–у, 12–у, 14–у та 1–у Кінну). Це була вели-
чезна сила, здатна завоювати не тільки Україну, а
й Центрально–Східну Європу.

Щодо національного складу цих військ, то про
нього доповів на 5–му Всеукраїнському з’їзді Рад
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М. Фрунзе 
1921 р.

Ф 052

Каральний загін 
по боротьбі з повстанським рухом

1920 р. 



(березень 1921 р.) командувач більшовицькими
військами в Україні М. Фрунзе: 85% особового
складу частин Червоної Армії в Україні складали
великороси, 9% — українці, 6% — поляки, біло-
руси, євреї, німці та інші. Ось така «українська» ра-
дянська армія «визволяла» Україну від дійсно
української народної влади.

На осінь 1920 року російська Червона Армія
окупувала переважну більшість території Українсь-
кої Народної Республіки і встановила на ній жор-
стокий окупаційний режим.

Однак визвольні змагання українського на-
роду не припинилися. Вони тільки набрали вираз-
них партизанських форм.

Хронологія історичних подій

1919 рік

14 листопада
Окупація російською Червоною армією Глу-

хова.
18 листопада
Окупація російською Червоною армією Бах-

мача.
24 листопада
Окупація російською Червоною армією Коно-

топа.
1 грудня
Окупація російською Червоною армією Прилук

і Сум.
5 грудня
Окупація російською Червоною армією Чер-

нігова.
12 грудня
Окупація російською Червоною армією Хар-

кова.
Прибуття Всеукрревкому до Харкова, який до

червня 1934 р. став столицею «УСРР».
13 грудня
Окупація російською Червоною армією Пол-

тави.
16 грудня
Окупація російською Червоною армією Києва,

Куп’янська і Ромодана.
24 грудня
Окупація російською Червоною армією Козя-

тина і Лозової.
1920 рік
4 січня
Окупація частинами російської Червоної армії

Маріуполя.
27 січня
Ухвалення  Всеукрревкомом постанови про

дію на території України всіх декретів РСФРР.
3 лютого
Окупація російськими більшовиками Мико-

лаєва та Херсона.

7 лютого
Захоплення окупаційною Червоною армією

м. Одеси.
26 лютого
Ухвалення РНК УСРР закону про хлібну роз-

кладку.
28 лютого
Наказ командувача Південно–Західного фрон -

ту Червоної армії про службу начальника фронто-
вого тилу, завданням якої була боротьба із
селянським повстанським рухом по всій Україні.

21–23 квітня
Договір між УНР і Польщею
25 квітня
Наступ польсько–українських військ
1 травня
Визволення союзними польсько–українськими

військами Фастова
8 травня
Визволення союзними польсько–українськими

військами Києва
26 травня — 17 червня
Початок контрнаступу більшовиків. Прове-

дення Київської наступальної операції.
7 червня
Переїзд Уряду УНР з Вінниці до Жмеринки,

згодом до Проскурова.
12 червня
Окупація Києва частинами Червоної армії.
13 червня — 13 липня
Відступ Армії УНР за р. Збруч, спричинений

проривом 1–ю Кінної армії С. Будьонного фронту
6–ї польської армії. Оборонні бої Армії УНР по лінії
р. Збруч.

11 липня
Нота міністра закордонних справ Великої Бри-

танії лорда Дж. Керзона радянському урядові, в
якій від імені Антанти в ультимативній формі про-
понувалось зупинити наступ Червоної армії і укла-
сти перемир'я з Польщею та Врангелем.
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Третя окупація України 1919–1920 

Похорон Боженка В. 
Третій праворуч М. Щорс  

1919 р.



24 серпня
Ухвалення РНК УСРР закону про хлібну роз-

гортку з урожаю 1920 р.
15 — 18 вересня
Форсування Армією УНР Дністра, перехід у

наступ, розгром більшовицької 14–ї армії, звіль-
нення від російських військ території між Дні-
стром і Збручем. Вступ польсько–українських
військ до Тернополя.

27 вересня
Вступ частин Армії УНР до Проскурова. Взяття

ними в полон 2 800 червоноармійців та 4–х броне-
потягів.

12 жовтня
Зрада поляками українських союзників. Підпи-

сання у Ризі представниками РСФРР і маріонетко-
вої «УСРР», з одного боку, та Польщею — з іншого,
угоди про перемир'я і попередні умови миру.

21 листопада
Остаточна евакуація Уряду УНР закордон. Пе-

рехід Армії УНР за р. Збруч та її інтернування поль -
ською владою.

28 грудня
Ухвалення РНК УСРР і командувачем т.зв.

«Збройних сил України» М. Фрунзе постанови про
поділ України на військові округи для боротьби з
українським повстанським рухом.
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Більшовицькі війська в Україні
1920 р.



Політичні репресії щодо мирного українського
населення чинили всі, без винятку, збройні форму-
вання Російської Федерації: Червона гвардія, Чер-
вона армія, набрані з «воїнів–інтернаціоналістів»
частини особливого призначення (ЧОН) тощо.
З погляду міжнародного права перелічені формації
є злочинними. Та ще більш злочинними були ор-
гани т. зв. «Всероссийской чрезвычайной ко -
миссии» (ВЧК), створеної 7 (20) грудня 1917 року
постановою самозваної більшовицької Ради На-
родних Комісарів під керівництвом В. Леніна.

Як відомо, захопивши силою та обманом
владу, Ленін встановив на підконтрольних йому те-
риторіях персональну диктатуру, яку він розумів
так: «Поняття диктатури означає не що інше, як
нічим і ніким необмежену владу, як владу, що нія-
кими законами і ніякими абсолютно правилами не
скована та опирається безпосередньо на насиль-
ство». Тому з перших же днів свого правління
Ленін створив, а надалі всіляко пестив своїх улюб-
ленців — каральні терористичні органи — ВЧК,
ОГПУ тощо. «Без ВЧК и других карательных орга-
нов советская власть существовать не может»
(В. Ленін). Не могла вона існувати не тільки в Росії,
але й в Україні.

Тому організований росіянами 28 листопада
1918 року в Курську під час підготовки до чергового
походу в Україну маріонетковий Тимчасовий робіт-
ничо–селянський уряд України ухвалив 3 груд ня рі-
шення про створення Всеукраїнської надзвичайної
комісії (ВУЧК). Її першим головою був призначений
член ЦК КП(б)У Ісаак Шварц. Відтоді призначення
Москвою неукраїнців за походженням на ключові
пости в органах ВУЧК та їх правонаступників стало
своєрідною довготривалою «традицією».

Склад першої колегії ВУЧК був таким:
Шварц — голова.
Червяков — заступник голови.
Ніколаєнко — начальник корпусу військ ВУЧК.
Завідувачі відділами:
Єфремов — секретар відділу.
Поташов — іногородній відділ.
Вішнєк — інформаційний відділ.
Сорін — оперативний.
Цвєтков — секретар.
Структура Всеукраїнської «чрезвичайки» була

аналогічна структурі «чрезвичайки» Всеросійської
з такими ж відділами.

ВУЧК розпочала свою криваву «роботу» в
Україні 5 січня 1919 р. після окупації російськими
більшовиками Харкова. Невдовзі для посилення
роботи ВУЧК з Росії в Україну була направлена
група чекістів на чолі з М. Лацісом. З його прихо-
дом розпочався організований терор і політичні ре-
пресії. 2 квітня 1919 року Лаціс стає головою ВУЧК,
а Шварц — його заступником.

Особливий відділ при ВУЧК для військ було
створено 6 травня 1919 р. До цього існував лише
особливий відділ 12–ї армії.

7 травня 1919 р. Совнарком затвердив Поло-
ження про порядок організації особливих відділів
при ВУЧК на фронті і в тилу. В ньому зазначалося,
що завідувач особливим відділом призначається
за згодою Реввоєнсовєта, Наркомвоєнморем та
ВУЧК, якій надано право вирішального голосу.

Положення підписали:
Голова СНК — Х. Раковский.
За ВУНК — Власенко.
Голова Реввоєнсовєта — Бубнов.
Управ. справами СНК — Грановский.
Секретар СНК — Торговєц.
Після поразки і втечі більшовиків на територію

Росії, маріонетковий «радянський уряд України» був
Москвою розпущений, а з ним і ВУНК. Але напри-
кінці 1919 року з моменту чергової окупації України
російськими більшовиками, ЦК РКП (б) здійснив 
заходи з відновлення в Україні своїх каральних ор-
ганів. У кінці 1919 року при Всеукраїнському рево-
люційному комітеті було створено Центральне
управління надзвичайних комісій по боротьбі з
контрреволюцією, спекуляцією і посадовими зло-
чинами (ЦУПНАДЗКОМ). Під час його організації
враховано досвід діяльності карального органу по-
передньої більшовицької окупації України і прове-
дено значну централізацію репресив но–ка раль ного
апарату. На початку 1920 року ЦК РКП (б) відрядив
в Україну старого члена партії більшовиків В. Ман-
цева, який і став начальником ЦУПНАДЗКОМу. Але
професійні вбивці та організатори червоного терору
в Україні не могли справитися з піднесенням хвилі
національно–визвольної боротьби українського на-
роду. Тому 5 травня 1920 року ЦК РКП (б) був зму-
шений направити в Україну голову Всеросійської
надзвичайної комісії відомого ленінсько го попліч-
ника Ф. Дзержинського. В Україні він перебував
до середини липня 1920 року як представник ЦК
РКП (б), начальник тилу Південно–Західного фрон -
ту, залишаючись водночас головою ВЧК.
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ЗЛОЧИНИ ЧК В УКРАЇНІ
(СТЕНД 15)

Київські чекісти
1921–1922 рр. 



У Москві були сформовані і послані на Україну
основні кадри ЧК — Харків, Полтава, Катерино-
слав, Донбас, Одеса. Решту кадрів добирали на
місцях з людей, вірних більшовикам. З середини
1920 р. апарат ЦУПНАДЗКОМу посилюється сек-
ретними відділами.

Склад колегії:
Голова — Манцев.
Заступник голови — Балицький.
Нач. секретно–оперативного управління — Єв-

докімов.
Нач. адміністративно–організаційного управ-

ління — Янушевський.
Заступник нач. адміністративно–організацій-

ного управління — Рославець.
На правах членів Колегії:
Нач адміністративно–організаційного управ-

ління ВЧК — Реденс.
Нач. економічного управління — Артамонов.
Нач. ОКТЧК — Корольков.
Начальник Управління військ ЧК України —

Фомін.
У колегію ще також входили від Наркомвнутс-

прав і Наркомюсту — Макар та Шірвіндт.
30 березня 1921 року ВУЦВК перейменував

Центральне управління надзвичайних комісій по
боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і посадо-
вими злочинами у Всеукраїнську надзвичайну ко-
місію по боротьбі з контрреволюцією і посадовими
злочинами (ВУЧК). 2 квітня 1921 року головою
ВУЧК призначено В. Манцева. 
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Дислокація місцевих органів ВУНК станом на 01.11.1921 р. 

Україна і Крим.
Уповноважений голова ВУЧК в Українській і Кримській ССР — в Харкові. 
ВУЧК теж в Харкові. Голова — Манцев.

Губернські ЧК:
Волинська — в Житомирі Голова — Буров.
Донецька — в Бахматі Голова — Карлсон.
Катеринославська — в Катеринославі Голова — Трепалов.
Запорізька — в Запоріжжі Голова — Садовський.
Кримська — в Сімферополі Голова — Ротенберг.
Київська — в Києві Голова — Ліфшіц.
Кременчуцька — в Кременчуку Голова — Маздревич.
Полтавська — в Полтаві Голова — Латвер.
Одеська — в Одесі Голова — Дейч.
Подільська — в Вінниці Голова — Чаковський.
Миколаївська — в Миколаєві Голова — Альков.
Харківська — в Харкові Голова — Тишун.
Чернігівська — в Чернігові Голова — Віксон.
Особливий відділ у Харкові Начальник — Євдокімов.
Особливий відділ КВО Начальник — Воронцов.
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Злочини ЧК в Україні 

Частини Особливого Призначення «ЧОН» та їх розподіл по Київщині
ДАПО. Р. 7473, оп. 1, спр. 84. Публікується вперше. 
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Інструкція Надзвичайним трійкам по боротьбі з повстаннями та їх виняткові повноваження
ДАХО Ф 1, оп 1, спр 161, арк. 46–48. Публікується вперше. 



Боротьба з повстанським рухом в Україні
спочатку велась військами внутрішньої охорони
республіки «ВОХР». Крім них, народну боротьбу
придушували загони, а пізніше — частини особли-
вого призначення (ЧОН), що формувалися спочатку
з найманців–»інтернаціоналістів», а пізніше — ви-
ключно з комуністів та комсомольців. Чонівці
широ ко застосовували тактику ство-
рення псевдоповстанських загонів,
які тероризували селян, намагаю-
чись позбавити справжніх повстан-
ців всенародної підтримки.

15 січня 1919 року був сформо-
ваний Особливий корпус військ ЧК.
Боротьбу з українськими повстан-
цями вели також загороджувальні
пости Наркомпроду РФ, конвойна
сторожа і війська внутрішньої служ -
би «ВНУС». Напри кінці 1920 р. і на
початку 1921 р. провідну роль в ор-
ганізації боротьби з повстанцями ві-
дігравало польове командування
Червоної армії. Вся Україна була по-
ділена на райони відповідальності
(тили) армій, дивізій і т. ін.

Для так званих загонів «по
боротьбі з бандитизмом» (по-
встанським рухом) 27 травня
1921 р. видана спеціальна ін-
струкція за підписом Раковсь-
кого і Манцева. Але ще до
виходу вищеназваної інструкції
19 квітня 1921 р. Постановою
№ 7 за підписом Раковського
Надзвичайним трійкам надані
повноваження розстрілювати
повстанців на місці, і не тільки
їх, а й мирних селян при най-
меншій підозрі у спротиві чи
відмові у співпраці з органами.

Завойовники не прихову-
вали шовіністичної природи
сво єї окупаційної політики.
Смертні вироки українцям у
документах виносяться від
імені Росії. 

Аналогічні накази та по-
станови виносила місцева 
окупаційна влада ще до за-
твердження вищеназваних ін-
струкцій і постанов. 

Однією з особливостей ді-
яльності ЧК й ЦК КПУ в Україні було те, що від са-
мого початку своєї діяльності вони активно
залучали до роботи у своїх структурах не лише
членів більшовицької партії, але й різного роду
авантюристів, пристосуванців та кримінальних зло-
чинців з садистичними нахилами. Один з таких
катів зображений на плакаті — це комендант Хар-
ківської ЧК Степан Саєнко. 

Злочинна, садистська суть цієї людини, як і
всього ЧК, яскраво проявляється в діяльності Са-
єнка під час масових розстрілів у 1919 році: «При-
ведём описание подвигов коменданта Харьковской
ЧК Саенко, получившего особенно громкую из-
вестность при занятии и эвакуации Харькова боль-
шевиками в 1919 г. В руки этого садиста и маньяка

были отданы сотни людей...
Излюбленный способ Саенко: он

вонзал кинжал на сантиметр в тело
допрашиваемого и затем поворачи-
вал его в ране...

Дальше тот же очевидец расска-
зывает о казни нескольких заклю-
ченных, учиненной Саенко в тот же
вечер. Пьяный или накокаиненый 
Саенко явился в 9 часов вечера в ка-
меру в сопровождении... штабс–ка-
питана Клочковского, «он приказал
Пшеничному, Овчаренко и Бело-
усову выйти во двор, там раздел их
донага и начал с товарищем Клоч-
ковским рубить и колоть их кинжа-
лами, нанося удары сначала в
нижние части тела и постепенно под-

нимаясь всё выше и выше.
Окончив казнь, Саенко возвра-
тился в камеру весь окровав-
ленный со словами «Видите эту
кровь? То же получит каждый,
кто пойдет против меня и ра-
боче–крестьянской партии». 

(Цитата за: Мельгунов С. П. Красный
террор в России, 1918–1923. 
— М., 1990. — С. 122–123). 

Згодом він став почесним
громадянином Харкова. Кого
зацікавить історія Харкова,
може знайти інформацію про
Саєнка, який після всіх тих
жахів, що ним чинилися, став
директором одного із Харківсь-
ких заводів.

На стенді розміщена й світ-
лина жінки–ката — Дори Єв-
лінської, яка в Одеській ЧК
власноруч розстріляла 400 офі-
церів. Є тут і ще декілька подіб-
них світлин. Всі вони жахливі,
але відображають реальні події
й реальних осіб.

Чимало злочинів чекістів в Україні, що чи -
нилися переважно у містах під час відступу або
наступу Червоної Армії у 1918–1920 рр., були за-
документовані. Так, одними з наймасовіших стали
розстріли у Києві у 1919 р., коли чекісти знищили
не менше 12000 осіб. 

Вважається, що всього ВЧК було розстріляно
понад 50 000 осіб. У своїх репресивно–каральних
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С. Саєнко, комендант
Харківської ЧК

Дора Євлинська, 
жінка–кат, яка в Одеській ЧК 

власноручно вбила 400 офіцерів



діях ВЧК активно використовувала інститут заруч-
ників, введений за узгодженням з Раднаркомом
РРФСР наказом народного комісара внутрішніх
справ Г. Петровського у березні 1918 р. Поруч з цим
існував інститут «відповідачів», тобто спеціально ви-
браних чекістами з–поміж місцевого населення осіб,
зобов’язаних інформувати більшовицькі каральні

органи про зв’язки жителів цієї місцевості з повстан-
цями, про підготовку будь–яких виступів проти оку-
паційного режиму. У разі пасивності, «відповідачів»
розстрілювали як і заручників. Тероризування укра-
їнських селян з метою добитися від них відмови від
підтримки повстанців складало основний зміст дій
чекістів у 1920–1922 рр. в Україні. 
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Надання Совєтом Народних Комісарів виняткових повноважень 
Надзвичайним трійкам, а також здійснення ними розстрілів

ДАОО. Р 99, оп 1, спр 12, арк. 7.
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Смертні вироки українцям іменем Росії
ДАВО. Р. 3796, оп.1, спр.14, арк.139. Публікується вперше. 
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Смертні вироки українцям іменем Росії
ДАВО. Р. 1145, оп.2, спр. 5, арк. 571. Публікується вперше. 
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Наказ № 9. Ольгопольського Військово Революційного Комітету про розстріл повстанців
ДАВО. Р. 3796, оп.1, спр. 14, арк. 127. Публікується вперше.



Секретно
Апрель м–ц 1922 г.

Председателю Чернухского 
Волисполкома тов. Сатура

Во исполнение директивы б. председателя
ВЧК Ф. Э. Дзержинского о твердом закреплении
Советской власти на Украине приказываем:

Арестовать 5–10 заложников по Вашей воло-
сти из числа зажиточных — контрреволюционно
настроенных. Арестованных содержать как залож-
ников при волостной милиции. О дне прибытия в
Чернухи специального трибунала ЧК вы будете
уведомлены особо.

Пред. Лохвицкого Уездисполкома (С. Нелепа)
Пред. Лохвицкого Политбюро (Мицит)

(С. Дукельский «ЧК на Украине». Государственное издатель-
ство Украины 1923 г. Часть 1–я. ст.122. 
Передрук з додатками, Едмонтон–Канада, 1989 р.).

Злочини ЧК були настільки кричущими, що
стали предметом розслідування спеціальної комісії

міжнародної організації Червоного Хреста. Висновки
цієї комісії, а також додані до них знімки, свідчать що
чекісти по–звірячому катували і вбивали заарешто-
ваних ними людей саме з політичних мотивів. Отже,
та людиноненависницька методика допитів, яку, як
правило, пов’язують з 30–ми роками ХХ ст., була ви-
роблена чекістами ще в 20–ті роки. 
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Жертви Харківської ЧК

Особливий відділ ВЧК ІІІ армії 
1920 р.
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Російський Червоний Хрест
про злочини Київської ЧК

14.02.1920 р. 



Средневековым ужасом веет от тех вестей,
которые приходят из освобожденного Харькова. 

В XX–м веке, в громадном городе свирепство-
вали изверги, палачи, отправлявшие без суда
сотни людей на тот свет. Кровь стынет в жилах при
ознакомлении с одним только зданием Харьков-
ской «чрезвычайки». 

Приводим сообщение очевидца, участвовав-
шего во всенародном крестном ходе 16–го июня.
«В этот день со всех сторон города народ с крест-
ными флагами двинулся к «чрезвычайке», на
Чайковскую улицу, к месту мошенничества и
крестного распятия русских людей. Пятиэтажный
кирпичный дом, не так давно занимавшийся
«чрезвычайкой», совершенно особняком стоит в
конце Чайковской улицы на краю глубокого
оврага, окруженный со всех сторон широкими вра-
тами, залитым водою рвом, защищенным насыпью
и проволочными заграждениями.

Вся улица, примыкающие к дому огороды,
весь овраг, все балконы домов, все заборы и ниши
окон, все решительно залито десятками тысяч на-
рода... Все взоры направлены на красное здание,
под влиянием событий, обретшее особенную таин-
ственность и наполненное тенями мучеников за-
стенках.

«Чрезвычайка». Пять ступеней прямо с парад-
ного хода ведут в полуподвальное помещение, в
одной из полутемных комнат которого стоят два
дубовых гроба с прахом замученных (...) Нечаенка
и Молчанова, вырытых теперь из общей могилы
возле застенка. На окне лежит засохшая кожа в
виде перчатки, содрана с руки какого–то мужчины. 

Следующая комната, слабо освещенная рас-
сеянным светом. отбивающимся из окон, бук-
вально заполнена трупами. Нет никаких признаков
мебели. На полу разбросаны пропитанные уже

разложившейся кровью (...), кальсоны, рубашки,
клочки какого–то тряпья и наволочки. Стены ком-
наты обрызганы кровью, а в одном из углов на
полу, масса экскрементов. 

Соседняя комната представляет однородную
картину, но экскрементов там уже нет. На полу
также валяются обрывки белья и среди них, ка-
жется, наволочка с красной вышитой меткой
«К.П». В верхних этажах также нет мебели, кухон-
ные плиты разрушены, на полу валяются пустые
бутылки от денатурата, аптекарские пузырьки, ко-
робки из–под консервов и всевозможный мусор. 

По всем квартирам через разбитые оконные
стекла гуляет ветер, шелестит обрывками обоев и
наводит и тоску, и ужас, и скорбь. Пропитанные
трупным запахом, с чувством облегчения вышли
из дома и, в сопровождении караульного, осмо -
трели братскую могилу мучеников, трупы которых
накануне были вырыты и погребены. Могилы уму-
ченных. 

Могила расположена в 15–ти шагах от (...),
имеет в глубину два с половиною аршина и совер-
шенно пропитана кровью, уже разложившейся и
издающей трупный запах. Могила до верху была
наполнена трупами 40 человек с признаками,
перед смертью подвергавшихся истязаниям: у не-
которых была содрана кожа, у некоторых было по
десятку ранений, у некоторых выворочены руки и
ноги, а у иных забиты гвозди в голову и руки. 

Другая могила в овраге, глубиною до 3–х ар -
шин. Из нее в этот день было вырыто 15 трупов, но
в глубине этой могилы, бывшей перед этим колод-
цем, площадью в (...) 6 аршин, покоится много
десят ков трупов, которые будут извлекаться в по -
следующие дни. 

Возле могилы, на голой земле, лежат 14 тру-
пов мужчин и одной женщины. У одного из них
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Харківська Черезвичайка  та її «ужасы» 
1919 р.



каким–то тупым орудием раздроблена вся заты-
лочная кость, на руках и в области грудной клетки
имеются около 11 рваных и резаных ран. Другой
был убит ударом штыка в рот с такой силой, что
получилось прободение черепной крышки. У тре -
тьего отрублена и еле держится на тонкой коже и
кисть правой руки. 

Тут же старичок, по–видимому, живым зары-
тый в землю, так как язык у него ущемлен между
зубами, рот наполнен землей и на теле не имеется
никаких ранений. Тут же удушена женщина с ущем-
ленным между зубами языком и с землею во рту. 

За исключением удушенных, все трупы име -
ют много ран. Один из трупов, по–видимому,
долго не был похоронен, так как все мягкие ткани
и внутренности съедены собаками, а также (...)
кости начисто обглоданы. Кругом стоит удушли-
вый, одуряющий, бьющий по нервам трупный
запах. Народ тесным кольцом окружил трупы и
слезами и стоном выражал свою боль о про-
исшедшем. Много мужчин и женщин особо вни-
мательно присматриваются к трупам и пытаются
найти своих близких, замученных большевиками.
Один молодой человек подходит к трупу старичка
и просит раскрыть ему рот, чтобы посмотреть,
есть ли в верхней челюсти один единственный ис-
крошившийся зуб. Такой единственный зуб в
верхней части челюсти оказался и молодой чело-
век, найдя труп своего отца, со слезами опу-
стился на колени перед прахом. 

Тут же какая–то женщина с тоской и ужасом в
глазах смотрит на труп своего мужа, и скорбь ее
заражает толпу, которая тихо плачет. После пани-
хиды народ с хоругвями, иконами и духовенством
расплылся по улицам города с громким пением:
«Кресту Богу поклоняемся», как будто бы снова
нашел своего забытого Бога. Нет слов, чтобы вы-
разить то возмущение души, которое вызывает
это сообщение. Тяжелое наказание пришлось по-
нести невежественным русским людям, ожидав-
ших от большевиков «земного рая». 

И в знаменательном обращении народных
масс с молитвой к Богу чувствуется, что и в мно-
гострадальном Харькове, как раньше в Москве
произошел тот душевный перелом, после которого
большевизму нет места. 

Пусть это тяжелый урок не пройдет даром и
для колеблющихся жителей более счастливых
областей юга, где славные добровольцы не допу-
стили возвращения средневековых ужасов...». 

(ГДА СБУ Кіровоградської обл., спр. 291, арк. 9. 
Публікується вперше.)

Окупаційна російська влада чинила репресії
навіть щодо тих українців, які намагалися добива-
тись справедливості не збройним шляхом, а пись-
мовими скаргами. Російські більшовики повернули
з небуття страшні часи кріпаччини, коли селян–крі-
паків жорстоко карали за подання владі скарг на
своїх бузувірів–поміщиків.

Секретно–лично
Август м–ц 1921 г.

Председателю 
Чернухского Волисполкома тов. Сатура

Вы совсем неуместно вмешались в работу
продотряда Лохвицкого Уездпродкома. В своей
работе Уездпродком подчинен исключительно
Москве и выполняет ответственные задания, воз-
ложенные на него лично тов. Лениным. А поэтому
приказываем: впредь всех жалобщиков–крестьян,
подающих Вам жалобы на действия продотря-
дов, — арестовывать, вместе с их жалобами на-
правлять в Уездпродком для соответствущего
рассмотрения и наказания, т. к. все действия отря-
дов — строго законны и отвечают указаниям
свыше. Законы нашей революции обязательны
для всех, а исключения, о которых Вы упоминаете,
мы допускать не имеем никакого права.

Пред. Лохвицкого Уездисполкома 
(С. Нелепа)

Лохвицкий Уездкомиссар (Литорин)
Пом. Продкомиссара и командир продотряда

(Бондарь)

(С. Дукельский «ЧК на Украине». Государственное издатель-
ство Украины 1923 р. Часть 1–я. ст. 123. Передрук з додат-
ками, Едмонтон–Канада, 1989 р.). 

«Совершенно секретно 
Шифровано код «Интернационал»

Февраль м–ц 1924 г.

Всем P.P. Лубенского округа 
Чернухский район тов. Шаревскому

В целях повсеместного упорядочения учета и
надлежащего вместе с тем наблюдения за полити-
чески неблагонадежными и социально–чуждыми
элементами населения ОГПУ УССР предложило
Окротделам в месяч ный срок закончить оформле-
ние дел на поднадзорных K.P. с таким расчетом,
чтобы этим учетом были охвачены все категории
поднадзорных, согласно прилагаемой схемы.

A) ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ И СОЮЗЫ

1. Все бывшие члены дореволюционных бур-
жуазных политических партий.

2. Все бывшие члены монархических союзов
и организаций (черносотенцы).

3. Все бывшие члены союза хлебопашцев–
собственников (времен центральной рады на
Украине).

4. Все бывшие дворяне и титулованные
особы старой аристократии.

5. Все бывшие члены молодежных организа-
ций (бой–скаутов и т. д.).

6. все националисты всех мастей и оттенков.
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Б) СОТРУДНИКИ И СЛУЖАЩИЕ АКТИВНОЙ
СЛУЖБЫ ЦАРИЗМА

1. Чины быв. министерства внутренних дел:
все чины охранки, жандармерии и полиции, тай-
ные агенты охранки и полиции. Все чины погра-
ничного корпуса жандармов и т. д.

2. Чины быв. министерства юстиции: члены
окружных и губернских судов, присяжные заседа-
тели, прокуроры всех рангов, мировые судьи и
следователи, судебные исполнители, земские на-
чальники и т. д.

3. Весь без исключения офицерский и ко-
мандный состав быв. царской армии и флота.

B) СКРЫТЫЕ ВРАГИ СОВ. ВЛАСТИ
1. Весь быв. офицерский командный и рядо-

вой состав белых движений и армий украинских
петлюровских формаций, разных повстанческих
отрядов и банд, которые выступали активно про-
тив Советской власти. Не исключая при этом и
лиц, амнистированных Сов. властью.

2. Все те, кто находился на гражданской
служ бе учреждений и местных управлений, белых
правительств, армий украинской центральной
рады, гетманской державной варты и т. д.

3. Все служители религиозных культов: ар-
хиереи, священники, ксендзы, раввины, диаконы,
церковные старосты, регенты, монахи и т. д.

4. Все быв. купцы, торговцы и т. наз. нэп -
маны.

5. Все быв. помещики, крупные арендаторы,
зажиточные крестьяне (применявшие в прошлом
наемный труд), крупные кустари и хозяева про-
мышленных предприятий и производств.

6. Все лица, у коих кто–либо из близких и до
настоящего времени находится на нелегальном
положении или же продолжает вооруженную
борьбу против Сов. власти в рядах антисоветских
банд.

7. Все иностранцы вне зависимости от их
подданства.

8. Все те, у кого имеются за границей род-
ственники или же знакомые.

9. Все, принадлежащие к религиозным сек-
там и общинам (особенно иметь в виду баптистов).

10. Все ученые и специалисты старой школы,
особенно те из них, у которых остается и до сего
дня неясным политическое лицо.

11. Все лица, судившиеся ранее или же запо-
дозренные в контрабанде и шпионаже и т. д.

Для успешного выполнения в срок этого важ-
ного государственного задания в помощь рай -
резидентам нами будут командированы на
периферию социально–уполномоченные Окрот-
дела, от которых Вы и получите все дополнитель-
ные необходимые инструкции и указания на
местах. Таким уполномоченным на Сенчанский,
Волчанский, Чернухский и Тарандийский районы
Лубенского округа нами назначен нач. КРО на-

шего Окротдела ОГПУ тов. Жуков. О ходе работ
информируйте нас еженедельно.

Нач. Лубенского Окр. отд. ОГПУ (Двианинов)
Нач. КРО Окр. отд. (Жуков)

Нач. Учосо Окр, отд. (Скрипник)

(С. Дукельский «ЧК на Украине». Государственное издатель-
ство Украины 1923 р. Часть 1–я. ст. 130 р. Передрук з додат-
ками, Едмонтон–Канада, 1989 р.).

Совершенно секретно
29 июля 1923 г.

Всем председателям РИКов Лубенского
округа Чернухский РИК лично тов. Сагура

Для сведения копия: 
Секретарю Райкома КП(б)У тов. Орлову

Днями мы откомандируем в каждый район
округа райрезидента ОГПУ.

Поскольку наши райрезиденты не будут нахо-
диться на положении официальных сотрудников
ОГПУ, а поэтому мы просим Вас лично создать не-
обходимые условия для их конспиративной ра-
боты. Окроотдел считает, что для полноты строгой
конспирации и успешности в работе райрезидент
должен получить для видимости (без оплаты)
какую–либо работу в подведомственных Вам уч-
реждениях района (пом. страхового агента, пом.
статистика–энтомолога райисполкома и т. д.). Во
всяком случае, райрезидент должен быть обеспе-
чен такой работой, которая позволяла бы ему
разъезжать по району. Кроме того, по договорен-
ности с ОИК и Окружкомом партии райрезиденты
ОГПУ должны беспрепятственно пользоваться
всеми возможными средствами передвижения
райисполкомов. О каких–либо возражениях и не-
приемлемости наших требований просим со-
общить нам не позднее 10 дней со дня получения
настоящего распоряжения.

Нач. Лубенского Окр. отд. ОГПУ (Двианинов)
Нач. Учосо Окр. отд.(Скрипник)

(С. Дукельский «ЧК на Украине». Государственное издатель-
ство Украины 1923 р. Часть 1–я. ст. 13. Передрук з додат-
ками, Едмонтон–Канада, 1989 р.).

6 лютого 1922 р. декретом Всеросійського
Центрального Виконавчого Комітету було реорга-
нізовано ВЧК у Державне політичне управління
при НКВС Російської республіки.

(ГДА СБУ «Звіт про роботу ВЧК. Структура, створення»
Справа № 402. Арк. 1–9.)

Аналогічні заходи проведено і в Україні. 22 бе-
резня 1922 року маріонетковий ВУЦВК надав силу
закону постанові політбюро ЦК КП(б)У про реорга-
нізацію ВУЧК в ДПУ УСРР. Ця каральна структура
продовжила злочинну практику ВУЧК з придушення
національно–визвольного руху українського народу.
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Однією із злочинних «заслуг» Леніна перед іс-
торією людства є те, що він перетворив продо-
вольчу політику в інструмент політичного терору.
«…Хлебная монополия, хлебная карточка, все-
общая трудовая повинность в руках государства,
в руках полновластных Советов, является самым
могущественным средством учета и контроля и
принуждения к труду, посильнее законов Конвента
и его гильотины» (Ленін). Показово, що, вима-
гаючи запровадження примусових (очевидно, що
безплатних) робіт для всіх категорій населення під-
контрольних більшовицькому уряду територій,
Ленін та його найближче оточення ніколи не пра-

цювало і не займалося суспільно корисною діяль-
ністю. Це була група професійних ледарів, які ве-
личали себе «професійними революціонерами»
(«професійними політиками»). Більше того, як і
його духовний наставник К. Маркс, Ленін з пре-
зирством ставився до людей фізичної праці, особ-
ливо до селян. У всіх своїх виступах і декретах
Ленін називає селян лише кровопивцями, вампі-
рами, багачами, п’явками, паразитами, ворогами
народу тощо.

У своїй відомій «Відозві до промислових робіт-
ників», написаній власноручно в серпні 1918 року,
Ленін закликає до «останнього рішучого бою проти
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БІЛЬШОВИЦЬКІ ГРАБЕЖІ 
(СТЕНД 16)

Пограбування окупантами українського села шляхом накладення контрибуцій
16.10.1920 р.

ДАХО, Ф. Р–200, оп. 1, спр. 41с., арк.12. Публікується вперше. 



«куркуля». Тобто проти кожного селянина, в якого
є хліб, вирощений його важкою працею, і якого він
не бажає віддавати Леніну на його першу ж вимогу.
«Нещадна війна проти «куркулів»! Смерть їм».

Саме під такими гаслами окупаційна російська
влада грабувала в українського селянства сіль-
ськогосподарську продукцію. Грабунок проводили
частини Червоної армії, відділи ЧК, частини особо-
вого призначення (ЧОН), міліція, бойові підрозділи
незаможників, винищувальні та каральні загони.

«Кампания против деревни — это военная
операция. Крестьяне, уклоняющиеся от сдачи
хлеба на государственные закупочные пункты по
установленным (вкрай заниженими — авт.) ценам,
являются «врагами народа», со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями, вплоть до смертной
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Повідомлення про побиття селянами радянських активістів, що відбирали в селян теплу одежу
02.11.1920 р.

ДАХО, Ф. Р–92, оп. 1, спр. 24, арк. 42. Публікується вперше. 

Валка з хлібом Ульянівського р–ну Харківської обл
1930–ті рр. 



казни, расстрела, повешения, длительного за-
ключения в концлагере особого назначения и т.д.
Необходимо организовать массы и проводить бес-
пощадную террористическую борьбу и войну про-
тив крестьянства и иной буржуазии» (Ленін)

Якщо Німеччина протягом 10 місяців закупила
в Україні згідно з умовами Брестського договору
9 млн. пудів хліба, то більшовицька Росія за 3–5 мі-
сяців 1919 року реквізувала в українських селян
8,5 млн. пудів хліба. Але це був лише початок. «Ми
дали українським товаришам завдання вивезти в
Росію до 1 червня 1919 року 50 мільйонів пудів
хліба», — писав тоді Ленін. Цього не сталося лише
внаслідок масових народних повстань та бойових
дій Армії УНР.

Однак грабунок продовольства продовжу-
вався з кожним поверненням більшовиків до
України. Внаслідок масового вивезення більшо-
виками з України до Росії та Європи  збіжжя та
інших продуктів харчування виник голод 1921–
1923 рр. Дефіцит хлібних продуктів в Україні на кі-
нець 1922 р. становив 35 млн. пудів, а на кінець
1923 р. — 20 млн. пудів. У ці роки окупанти ви-
везли в Росію відповідно  27 і 18 млн. пудів хліба.
Також було відправлено в Росію 80% продоволь-
чої допомоги, зібраної Українським Червоним
Хрестом у Європі для голодуючих українців.

Виконуючи директиви Московського центру, ЦК
КП(б)У в липні 1921 р. зобов'язав місцеву владу
«докласти надлюдських зусиль для підняття продза-
готівлі і виконання нарядів Наркомпроду навіть на
шкоду задоволенню місцевих потреб». Наслідки цих
антилюдяних вказівок не забарилися: тільки в сте-

пових губерніях України кількість голодуючих
зросла з грудня 1921 до травня 1922 р. з 1,2 млн. до
3,8 млн. осіб, а по всіх українських губерніях — до
5,6 млн. осіб, що становило 25% населення України.
У 1922 р. в Україні померло 70% немовлят. За най-
скромнішими підрахунками, голод 1921–1923 рр.
забрав життя близько 3–х мільйонів українців.

Однак ленінський уряд турбувало насамперед
продовольче становище у Росії, зокрема, в Москві.
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СЕКРЕТНО
Ноябрь м–ц 1922 г.

Председателю Чернухского Волисполкома тов. Сагура

копия: Начальнику Волмилиции тов. Коломиец

Приказываем немедленно установить и выяснить всех активных
участников самосуда над быв. председателем Вашего Волкомбеда
т. Христофором Библым во время Покровской ярмарки в м. Черну-
хах. Нам известно, что этот зверский поступок явился следствием
злостного подстрекательства со стороны бывших петлюровских и
зажиточных элементов. Всех виновных, а также подстрекателей не-
медленно арестуйте и направьте в распоряжение Лохвицкого По-
литбюро.

Пред. Лохвицкого Уездисполкома         (С. Нелепа)

Пред. Уездполитбюро                (Мицит)

(С. Дукельский «ЧК на Украине». Государственное издательство Украины 1923 г. 
Часть 1–я. ст. 126. Передрук з додатками, Едмонтон–Канада, 1989 р.).

Активісти с. Удачне на Донеччині 
з конфіскованими в голодуючих колосками

1932 р.
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«Выкачка хлеба». Про залучення частин Червоної армії до збору продподатку
12.09.1922 р.

ДАХО, Ф. Р–200, оп. 1, спр. 56 с., арк. 1. Публікується вперше. 
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Постанова РНК УСРР «Про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі»
11.11. 1932 р.

ДАОО, Ф. Р–1234, оп. 5, спр. 22, арк. 3, 26. 
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Повідомлення прокуратури про знущання та звірства уповноважених над селянами 
при заготівлі м’яса в c. Мишурин Ріг, Дніпропетровщина

1932 р. 
ДАДО ФР–19, оп–1, спр–493 арк. 493. Публікується вперше. 
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Інструкція про порядок запровадження «Чорних дощок», 
виконана друкарським способом, накладом 30 000

20.11.1932 р.
ДАОО Р–1234, оп 5, спр. 22, арк. 25. 
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Пільги при хлібозаготівлях для родин червоноармійців та керівного й командного складу
20.11.1932 р.

ДАОО Р–1234, оп. 5, спр. 22, арк. 24. Публікується вперше. 
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Інструкція продовольчих трибуналів
1920 р.

ДАПО, П–4008, оп. 1, спр. 24, арк.2. Публікується вперше. 



Нарком продовольства УРСР Олександр Шліхтер
наголошував: «Ми ставимо собі завдання виді-
лити сто мільйонів пудів хліба, щоб розподілити
його примусовою розверсткою по губерніях і по-
вітах. 100 мільйонів для зголоднілої Росії, котрій
знову доводиться переживати загрозу нового во-
рожого вторгнення з боку сходу. Ці 100 мільйо-
нів — циф ра колосальна… Багата Україна,

хлібна Україна — наша: не буде голодувати мос-
ковський  пролетаріат». 

Починаючи з 1928 р. — початку періоду суціль-
ної колективізації — пограбування селян із засто-
суванням проти них репресій значно посилились.

Заготівля не тільки хліба, але м’яса, яєць, кар-
топлі, шерсті та інших сільськогосподарських про-
дуктів супроводжувались відкритими грабунками
та садистським знущанням російських окупантів
над селянами.

Організований в Україні урядом Росії штучний
Голодомор 1932–1933 років забрав життя понад
10 мільйонів українських селян. Присланий з Мо -
скви для керівництва цією операцією П.Постишев
заявив на ХІІ з’їзді КП(б)У: «33–й рік був роком роз-
грому української націоналістичної контрреволю-
ції!» Сказане цілком відповідало твердженню
«спеціаліста» з національних відносин Й.Сталіна:
«Національне питання — це, по суті, селянське
питання».

Всього в Україні окупаційна російська влада
організувала три голодомори: в 1921–1923, 1932–
1933 і 1946–1947 роках. Правдиві відомості про них
десятиріччями приховувалися урядом СРСР, а
праці зарубіжних дослідників та науковців укра-
їнської діаспори на цю тему офіційно трактувалися
як антирадянська пропаганда.
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Вилучення хліба в населення 
Баришівського р–ну Київської обл

1930 р. 

Валка з хлібом, зібраним в господарствах Гадяцького району 
Полтавщина, 1930 р.
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Віра в Бога завжди була основою світогляду та
духовності українського народу. Вона давала надію
на краще майбутнє і допомагала вистояти у важкі
часи. Тому християнська віра українців стала об’єк-
том агресії з боку комуністичного режиму, який у
своїй сатанинській зухвалості прагнув підмінити
Церкву і Бога собою.

В. Ленін заявив: «Мы должны дать самое ре-
шительное и беспощадное сражение черносотен-
ному духовенству и подавить его сопротивление с
такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в
течение нескольких десятилетий… Чем большее
число представителей реакционного духовенства
и реакционной буржуазии удастся нам по этому
поводу расстрелять, тем лучше».

Окупаційна влада російських більшовиків, яка
вела жорстоку боротьбу з усіма проявами укра-
їнського відродження, з особливою люттю накину-
лася на  Українську Автокефальну Православну
Церкву (УАПЦ). Адже ця Церква, окрім поширення
Божого Слова, хотіла бути українською для укра-
їнців. У цій Церкві віруючі шукали заспокоєння
своїх духовних потреб, шукали Христа, свідомі
того, що ця Церква не є політичним знаряддям
чужої та ворожої держави.

Вже у 1918 році розпочинається планове зни-
щення історичних пам’яток християнської України,
арешти і заслання вглиб Росії керівників українсь-
ких церковних організацій. 

З міркувань антирелігійної пропаганди було
знищено панораму «Голгота», що містилася на Во-
лодимирській гірці, та пам'ятник на місці колишньої
церкви св. Ірини (ця церква у 1037 р. була побудо-
вана Ярославом на честь ангела своєї дружини),
що стояв на Володимирській вулиці, а сама вулиця
перейменована на вул. імені Короленка. В 1925 ро -
ці Собор Св. Софії та Києво–Печерську Лавру пе-
ретворено на антирелігійні музеї, а будівлі й церкви

Видубицького монастиря, Всесвятську церкву над
брамою Києво–Печерського манастиря — на
склади. Висаджувати в повітря церкви й історичні
пам'ятники в той час ворог ще вагався, боячись
спротиву українців. Тільки після запроваждення ко-
лективізації, знищення найкращої частини селян-
ства і жахливого голоду 1932–1933 рр. окупант уже
сміливо перейшов, разом з масовими розстрілами
українців, до висаджування у повітря українських
пам'яток і церков.

Сатрап червоної Москви — Постишев, після
перенесення до Києва столиці з м. Харкова, про -
тягом одного лише 1934 року вчинив у Києві гран-
діозні варварські руйнування християнських
пам’яток архітектури. Зокрема, висаджено в по-
вітря Золотоверхий Михайлівський монастир, збу-
дований в XI ст. князем Святополком–Михайлом.
Там знищено гробниці українських князів: Свято-
полка–Михайла і його дружини — грецької царівни
Варвари, яка з Візантії перенесла до м. Києва мощі
Великомучениці Варвари, Туровського князя Свя-
тополка Ігоревича, Дубровецького князя Гліба
Юрієвича й митрополита Йосипа Борецького — ве-
ликого достойника Української Церкви.

Перетворено в купу руїн Братський монастир
на Подолі й колишню Духовну Академію при
ньому — осередок церковно–освітньої науки, по-
чинаючи з ХУІ століття.  Мав величезну книгоз-
бірню–музей. Вся історія й діяльність цього
монастиря тісно пов'язана з гетьманом Петром
Сагайдачним, Іваном Мазепою та безперечним
авторитетом Української Церкви — фундатором
вищої духовної освіти в Україні — митрополитом
Петром Могилою.

Знищено Військово–Миколаївський Собор, так
званий Великий Микола, побудований гетьманом
Іваном Мазепою, Десятинну церкву з гробницями
св. Володимира й  св. Ольги, відбудовану у 1842 р.,

НИЩЕННЯ ДУХОВНОСТІ
(СТЕНД 17)

Ченці  розстріляні червоними
1919 р. 



та з історичними пам'ятками часів Княжої доби,
Стрітенську (всіх Скорбящих Радість) церкву на
Львівській площі, Успенський Собор на Подолі, по-
будований у XII столітті, який з 1620 по 1786 рік був
Кафедральним Собором та ще цілий ряд храмів.
Сплюндровано Аскольдову могилу — цвинтар з
кам'яною церквою св. Миколи, збудованою у 1809 р.
Могили зрівняно з землею. Цвинтар обернено на
парк,  а  церкву  перероблено на кіоск. 

Усі цінності зруйнованих церков і монастирів,
а також і тих, які ще залишилися, окупант пограбу-
вав. А вони були великі. Сотні років благочестиві
українці давали на храми щедрі пожертви. Кримі-
нальні злочинці з оточення Леніна це знали і тільки
чекали пристойного приводу для організації черго-

вої «експропріації». Цим приводом став спровоко-
ваний самими більшовиками голод 1921–1923 ро -
ків в Україні. Дізнавшись про нього, Ленін у своєму
листі членам політбюро ЦК РКП(б) від 19 березня
1922 року наголошував: «Именно теперь и только
теперь, когда в голодных местностях едят людей,
и на дорогах валяются сотни, если не тысячи тру-
пов, мы можем (и поэтому должны) провести изья -
тие церковных ценностей с самой бешеной и
беспощадной энергией и не останавливаясь перед
подавлением какого угодно сопротивления». 

(Цитата за: В.И. Ленин. Неизвестные документы. 1891 —
1922. — М., 1999. — С. 516).

У багатьох місцевостях України головним екс-
пропріатором виступало ДПУ. Активно викори-
стовувалося військо, а сам процес вилучення
церковних цінностей нагадував воєнну операцію.
Кампанію було закінчено наприкінці липня 1922 р.
Більшовики отримали 3 пуди 3 фунти і 75 золотни-
ків золота, понад 3 тис. 105 пудів срібла, 125 кар-
бованців золотом і 8 тис. 615 карбованців сріблом,
858 діамантів загальною вагою 1469 каратів, інше
дорогоцінне каміння та коштовні метали. Зі брані
церковні багатства оцінювалися більш ніж у
834 тис. крб. золотом.

Награбоване церковне майно ніколи не вико-
ристовувалося РНК РФ для закупівлі закордоном
продовольства. Гігантські грошові суми та цінності,
вилучені в населення окупованих територій відпо-
відно до ленінських декретів та директив, осіли на
таємних рахунках комуністичних лідерів у західних
банках. Але це були матеріальні втрати України.
Ще відчутнішими втратами стали людські.

Жертвами політичних репресій російських
більшовиків проти УАПЦ стало 34 єпископи та
понад 20 000 священиків і церковних діячів, яких
розстріляно і замучено в комуністичних концтабо-
рах.  І хоч РПЦ теж зазнала комуністичних переслі-
дувань, однак її структура була збережена, як і
провідні кадри, що невдовзі побігли на службу до
сталінського режиму. 

Сов. секретно Шифровано 
код «Интернационал»

Октябрь м–ц 1924 г.

Всем P.P. ОГПУ Лубенского округа 
Чернухский район тов. Л–ий

ОГПУ УССР обратило внимание окротделов на
все возрастающее влияние среди украинского на-
селения т. наз. Украинской автокефальной церкви,
возглавляемой Киевским митрополитом Василием
Липковским. Давно уже известно, что Липковский и
его сподвижники являются скрытыми пропагатора -
ми украинского сепаратизма и не столько стремятся
освободить от зависимости Московского патриар-
хата некоторые церковные приходы на Украине, как
под этой завесой проповедуют разные враждебные
Сов. власти идеи украинского национализма. 
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Перетворення Володимирського собору в Києві 
на антирелігійний музей

Кінець 1920 рр. 
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Затверджений перелік культових споруд, що підлягають закриттю в Єлисаветградському окрузі
05.02.1924 р.

ДА Кіровоградської обл. Р–972с, оп. 4, спр. 34, арк. 2. 
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Лист Архієпископа Олександра Мігуліна до Київського губернського прокурора 
про взяття в заручники монахів і священиків

25.07.1923 р.
ГДА МОУ Ф–3773, оп. 19823, спр. 62, арк. 120. Публікується вперше. 



Призывы гастролирующего Липковского к верую-
щим пестрят часто острыми эпитетами по адресу
Московской патриархии, а в действительности, все
острие этой пропаганды направлено исключительно
на разжигание ненависти среди украинского насе-
ления против русского народа.

Усматривая в деятельности этой церкви особо
опасное значение для Сов. власти, ОГПУ УССР по-
требовало от окротделов:

1) Широко освещать в политобзорах все сто-
роны жизни и деятельности этой церкви, обратив
особенное внимание на проповеди священников,
произносимые в церквах.

2) Усиления антирелигиозной пропаганды
через окружные советы безбожников.

3) Увеличения числа с/о из числа верующих и
привлечения для агентурной работы в ГПУ самих
священников.

Учитывая особую важность задания, приказы-
ваем: Оповестить через райисполкомы и обязать
явкой в окротдел (в расположение КЮ) тех свя-
щенников вашего района… Правда, мы этим
инсур гентам в рясах верим мало, но для взаимо-
контроля их информации это крайне необходимо.
В разделе политобзора «церковь и религиозные
общины» предлагаем вам ежемесячно освещать
этот вопрос.

Нач. Лубенского Окр. отд. ОГПУ (Двианинов)
Нач. КРО Окр. отд.     (Юркин)

(С. Дукельский «ЧК на Украине». Государственное издатель-
ство Украины 1923 г. Часть 1–я. ст.133. 
Передрук з додатками, Едмонтон–Канада, 1989 р.).

Комуністичний режим у ході своїх блюзнірсь-
ких атеїстичних кампаній цькував не тільки свя -
щеників, а й рядових віруючих українців.  Місцем
антихристиянського виховання української молоді
стала Червона армія, до якої всупереч міжнарод-
ному праву окупант насильно призивав наших
юнаків.

Збереглися свідчення про проведення в части-
нах Червоної армії, дислокованих в Україні, так зва-
них антирелігійних заходів — «тілесних оглядів»,
спрямованих на виявлення хрестика чи іконки з по-
дальшим публічним висміюванням віруючих, забо-
роною ходити до церкви, численними атеїстичними
лекціями відверто образливого для віруючих харак-
теру, нав'язуванням нових «пролетарських» свят
замість традиційних релігійних. З обуренням розпо-
відали червоноармійці у своїх листах додому про те,
як проводилося «святкування» Різдва у частинах
Київського воєнного округу взимку 1922–1923 рр.:
«…свято в мене було таке погане, що я аж плакав.
Принесли зірку в касарню та заставляли співати
«Гоп, мої гречаники». В місті зовсім релігію ски-
дають, всі євреї насмішки роблять, позапалювали
факели, вибрали якогось жида за попа, посадили
його в коробку й возять, а він віником махає мов
кропилом і читає Євангеліє... Насміхаються над
нашою релігією» (30 стрілецька дивізія (СД), Кате-
ринослав); «під Різдво брали ікони з церкви і па-
лили на площі, сміялися над Богом та попами.
Вбрали Богом одного комуніста, потім його за-
арештували й повели до ревтрибуналу, а там су-
дили»; «у нас комуністи геть усі вбралися попами і
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Практичний атеїзм більшовиків
31.03.1921 р.

ДА Хмельницької обл., ФР–1, оп. 1, спр. 66, арк. 12. Публікується вперше. 
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почали ходити по місту й сміятися над Богом. Но-
сять ікону і кажуть: «якщо ти Божа мати, то покарай
нас, але ти не вмієш». Я два дні не міг їсти, так
тяжко мені було на душі» (45СД, Київ); «напере-
додні Різдва зібрали усю дивізійну школу і давай
підводити під кожну церкву й заставляли співати
пісню «Оскуби кобилу», навіть такі пісні, що не
можна писати — ось такі в нас були свята»; «свято
ми проводили так: увечері, коли по церквах пра-
вили вечірню, нас зібрали всіх та повели по місту,
зупиняли під церквами і примушували співати пісні,
які називали молебнем, з різними матерними нару-
гами Бога і попів» (23СД, Харків); «живеться нам
дуже погано... У свята нас погнали до театру, мені
було дуже сумно, що у нас вдома у церкві Новий рік
зустрічають, а тут в театрі сиди, де насмішки над
релігією роблять, багато з нас дивитися і слухати
не хотіли і пішли» 

(24 СД, Вінниця).     

Відбираючи в Церкви дорогоцінності, не гребу-
вали більшовики і церковними дзвонами.

Сов.секретно Шифровано 
код «Интернационал»

Март м–ц 1925 г.

Всем Р.Р. ОГПУ Лубенского округа 
Чернухский район тов. Л–ий

Оборона Советского государства и вооруже-
ние Красной армии требуют, как известно, боль-
шого количества цветных металлов, которых,
к сожалению, наше правительство не может по-
лучить в настоящее время от далеко еще не вос-
становленной советской промышленности, а
рассчитывать на ввоз этих материалов из–за гра-
ницы в силу целого ряда особых причин также в
данное время не может. В связи с этим прави-

тельство распорядилось и поручило ОГПУ со-
брать необходимые сведения о количествах и
весе церковных колоколов и прочей металличе-
ской утвари церквей.

При собирании этих сведений P.P. рекомен-
дуем избегать обращаться за содействием в
местные РИК и вообще постарайтесь собрать не-
обходимые сведения лично или же через абсо-
лютно надежных наших с/о. Сум мированные в
целом по району сведения просим немедленно
прислать нам в ЭКО.

Нач. Окр. отд. ОГПУ (Двианинов)
Нач. ЭКО (Сегаль)

(С. Дукельский «ЧК на Украине». Государственное 
издательство Украины 1923 г. Часть 1–я. ст.136. 
Передрук з додатками, Едмонтон–Канада, 1989 р.).

Секретно
Апрель м–ц 1927 г.

Всем Председателям Сельсоветов 
Чернухского района

По распоряжению Лубенского Окрисполкома
необходимо в ближайшее время провести общие
собрания крестьян ваших с/с, на которых должен
быть поставлен вопрос о немедленной сдаче го-
сударству всех церковных колоколов и прочего
металлического лома, необходимого для нашей
восстановленной промышленности. Хорошо зна -
ем, что в этом вопросе возможны и неизбежны
определенные трудности, а поэтому на проведение
таких собраний райисполкомом будут выделены
специальные уполномоченные, на обязанности ко-
торых и будет возложена полная ответственность
за проведение упомянутого мероприятия. Зная на-
строения некоторых церковных пятидесяток,
можно с уверенностью предполагать, что в неко-
торых селах района не обойтись без применения
силы, т. к. вопрос об изъятии этого имущества
церквей — решен правительством окончательно
и безоговорочно. О дне общего собрания крестьян
в с/с предлагаем уведомить РИК.

Пред, Чернухского РИКа (Липинский)
Секретарь (Луговой)

(С. Дукельский «ЧК на Украине». Государственное издатель-
ство Украины 1923 г. Часть 1–я. ст.141. Передрук з додат-
ками, Едмонтон–Канада, 1989 р.).

За своїми масштабами, жорстокістю і наслід-
ками, практика переслідування більшовицькою
владою християнства в Україні не має аналогів у
світовій історії. Російські більшовики завдали не-
поправної шкоди духовно–моральному здоров’ю
українського народу, брутально розтоптали прин-
ципи свободи совісті і віросповідання.

Дзвони з пограбованих церков Житомирщини
1920–ті рр.



Те, що російські більшовики в ході окупації
України чинили страхітливі злочини проти мирного
населення, не було випадковим. Адже створена
В.Ульяновим (Лєніним) та його спільниками партія
була від самого початку злочинною організацією.
Про це свідчать матеріали І–го й наступних з’їздів
РСДРП (пізнішої РКП, ВКП(б) і КПРС), а також
арешт поліцією учасників І–го з’їзду РСДРП, мате-
ріали слідства, суду і винесені вироки.

Діяльність РСДРП у Російській імперії була за-
бороненою. За приналежність до РСДРП винних
карали відповідно до статей 126 і 102 Криміналь-
ного Уложення Російської імперії каторгою стро-
ком до восьми років, а за обтяжуючих обставин
(наявність зброї, вибухових матеріалів, їх застосу-
вання) — безстроковою каторгою. Згадане Кримі-
нальне Уложення Російської імперії зі змінами,
внесеними Тимчасовим урядом, було чинним і на
території Української Народної Республіки.     

Захопивши владу в Україні, російські біль -
шовики розпочали створення окупаційного ад мі -
ністративного механізму, чільне місце в якому
належало каральному апаратові, що створювався
та функціонував на кшталт російських. Окупаційна
«совєтська» влада в Україні утверджувалась у
формі тимчасових надзвичайних органів, наділе-
них Москвою широкими повноваженнями.

До них необхідно віднести насамперед маріо-
нетковий Тимчасовий робітничо–селянський уряд
України, Всеукраїнський та місцевий ревкоми,
Раду робітничої і селянської оборони України, Раду
української трудової армії, комбіди і комнезами,
надзвичайні комісії та революційні трибунали, всі-
лякі революційні «трійки», «шістки», «дев’ятки».
Всі вони нехтували елементарними загальноприй-
нятими нормами моралі і права. Це було також ха-
рактерною рисою діяльності новостворюваних
репресивних органів, які поступово вибудувалися
в централізовану систему. Вона включала, зокрема,
18 концентраційних таборів. Тільки у 1918–1920 рр.
в них було знищено понад 100 тис. українців.

Для керівництва боротьбою з повстанцями
окупанти утворили особливі «трійки» — органи по-
засудової розправи, які мали надзвичайно широкі
повноваження: організація і розпуск сільських рад
і ревкомів, створення мережі таємної агентури ЧК
(т.зв. «сексотів»), проводили допити полонених по-
встанців, виносили вироки про розстріли та самі їх
виконували.

У відповідь на опір населення України окупа-
ційній владі більшовики масово застосовували
терор: кругову поруку, взяття і розстріли заручників
(здебільшого ні в чому не винних людей), при -
значення відповідачів, «п’ятихатників», «десяти-
хатників», виселення і заслання до концтаборів,
ґвалтування жінок, спалення будинків, накла-
дення контрибуцій і конфіскації майна тощо.

26 липня 1921р. постійна нарада в Україні за-
твердила інструкцію про порядок призначення від-
повідачів. Цей документ містив рекомендацію
виконавцям шляхом терору ставити відповідачів
в такі умови, коли вони стають інформаторами
більшовицької влади, надати можливість відпо -
відачам купити собі життя видачею «бандитів»,
замінюючи розстріл заручництвом. Вимагалося
створювати на селі умови, коли «бандити» і від-
повідачі будуть боятися доносів з боку неза -
можних. Передбачалося, що за донос до фонду
Комітету Незаможних Селян (КНС) як винагорода
потрапить половина конфіскованого майна «кур-
куля». Існував ще інститут п'ятихатників і деся -
тихатників, тобто відповідачів (один від 5 і 10 хат
заможних селян). У разі провини села відповідачів
безжально розстрілювали.

Виписка із «Протокола Черкаского
Уездного совещания 

по борьбе с бандитизмом, 
состоявшегося 29 мая 1921 г.»

Постановили: Доклад т. Рябоконь принять к
сведению:

а/ Взять из села Балаклеи 10 человек из ку-
лацко–бандитского елемента и из с. Свидовки
5 чел и разстрелять на месте, для чего Начуезду-
частка выделить соответствующие отряды. При
таких отрядах организовать Ревтройки из предста-
вителей Упаркома, Политбюро и К–ра отряда или
военкома части, на обязанности ревтройки и
лежит проведение настоящего постановления.

б/ Принимая во внимание, что банды всегда
проходят по известному маршруту изять в тех
селах заложников и проипроводить в Черкасы для
заключения под стражу.

в/ Тройки на местах обязаны работать с ком-
незамами.

г/ Особенно в селах Б.–Оргевецкой и хуторах
прилегающих, где население поголовно оказывает
содействие бандитам изять заложников из самых
подозрительных лиц, a имущество последних кон-
фисковать…»

Предусовещания, Завотуправления       /подпись/ 
Андрущенко.

Зам. серетаря        /подпись/ 
Андрейчук.

(мова оригіналу)

Нижче подано ряд наказів, рішень, постанов
та різних інструкцій, згідно з якими більшовики
практично втілювали в життя свою антилюдську
ідеологію. 
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ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ
(СТЕНД 18)
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Інструкція волосним трійкам про введення «інституту відповідачів»
1921 р.

ГДА МОУ Ф–3831, оп. 20277, спр. 5, арк. 23. 
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Злочини проти людяності 

Коротка інструкція по боротьбі повстанським рухом, 
яка серед іншого передбачала знищення цілих українських сіл

20.04.1920 р.
ДАОО Ф–99, оп. 4, спр. 166, арк. 2–4.
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Протокол засідання Богуславської повітової військнаради 
про затвердження списків відповідачів в усіх селах волост

17.07.1922 р.
ГДА МОУ Ф–3831, оп. 20277, спр. 5, арк. 9. Публікується вперше. 



Секретно Январь м–ц 1925 г.
P.P. ОГПУ Чернухского района тов. Д–ий

В Чернухах поселился и работает кассиром райисполкома Юрий Кир–Киченко,
а с ним находится и его жена Оксана Красовская. Предлагаем немедленно устано-
вить за ними особое наблюдение и информировать КРО, чем занимаются в свобод-
ное время. Главным образом, не занимаются ли они артистической деятельностью в
районе. Пара эта в прошлом по профессии — артисты, но за их отказ сотрудничать
с ОГПУ им была запрещена артистическая деятельность вообще.

Нач. Лубенского Окр. отд.(Двианинов)
Нач. КРО(Юркин)

(С. Дукельский «ЧК на Украине». Государственное издательмтво Украини 1923 г. Часть 1–я. ст.135. 
Передрук з додатками, Едмонтон–Канада, 1989 р.)
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Злочини проти людяності 

Звернення Київського губернського прокурора до Київського губвиконкому 
про розстріл заручника методом жеребкування

25.09.1923 р.
ГДА МОУ Ф–3773, оп. 19823, спр. 62, арк. 182. Публікується вперше. 
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Інструкція заступника голови ДПУ УСРР, 
про затвердження порядку виселення українських селян (cт. 1)

20.12.1932 р.
ДАОО Р–2000, оп. 2, спр. 7, арк. 9–11. 
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Злочини проти людяності 

Інструкція заступника голови ДПУ УСРР, 
про затвердження порядку виселення українських селян (cт. 2)
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Постанова ВУЦВК, про затвердження «Положення про десятихатників»
21.11.1923 р.

ДАЖО Р–28, оп. 6, спр. 38, арк. 51. 



125Київський «Меморіал» та Громадський інститут історичної пам’яті

Злочини проти людяності 

Постанова Остерського повітвиконкому про розстріли заручників
04.01.1921 р.

ДАКО Ф–112, оп. 1, спр. 212, арк. 74. 
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Протокол Гадяцької повітової військнаради 
про розстріл 10 осіб за кожного вбитого радянського працівника

05.08.1921 р.
ДАПО Р– 7473, оп. 1, спр. 84, арк, 55. Публікується вперше. 
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Злочини проти людяності 

Виписки із протоколів Засідань судової трійки при Колегії ДПУ УСРР 
про заслання до концтаборів українських селян

1930–1931 рр.
ДАВО, Р–6023, оп. 4, спр. 24318, арк. 154. 
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Інструкція всім партійним працівникам, органам ОДПУ, суду і прокуратури ЦК ВКП(б) та РНК СРСР 
про впорядкування карально–репресивної системита рознарядка про виселення сімей (ст. 1)

08.05.1933 р.
ДАОО Р–1673, оп. 2, спр. 16, арк. 54–56.
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Злочини проти людяності 

(ст. 2)
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Жертви Київської ЧК
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У верхній частині стенду розміщена карта–
схема України в межах 9–ти губерній Української
Народної Республіки — кордонів УНР відповідно
до Берестейського мирного договору.

На карті умовними знаками позначено: се-
лянські повстання, повстанські загони, підпільні ор-
ганізації та стихійні виступи селян («волинки»). Ці
умовні знаки розміщені на картах кожної губернії
всіх наступних стендів. Біля умовного знаку «се-
лянське повстання» позначений рік і населений
пункт, де відбулося повстання. На картах губерній
умовні знаки підпільних організацій, повстанських
загонів і стихійних виступів селян («волинок») за-
свідчують про наявність цих утворень у волостях,
повітах та районах відповідної губернії. Такий під-
хід авторів експозиції вимушений, оскільки через
велику кількість повстанських загонів, підпільних
організацій і так званих «волинок» їх неможливо
розмістити на картах губерній за браком місця. На
кожному стенді відповідної губернії подається
статис тика щодо кількості селянських повстань,
повстанських загонів, підпільних організацій та сти-

хійних виступів селян («волинок»). Загальну кіль-
кість повстань на території губерній поділено на
2 періоди: 1917–1924 рр та 1928–1932 рр. У період
1924–1928 рр. визвольний рух був ослаблений
«продрозверсткою», більшовицькими репресія ми,
політикою НЕПу, а головно — голодомором 1921–
1923 рр.

У грудні 1919 р. Дієва Армія УНР опинилися у
так званому трикутнику смерті (Любар–Чортория–
Миропіль). Українські частини було стиснуто
трьома ворожими арміями — Червоною, Добро-
вольчою та Військом Польським. Водночас в армії
несподівано поширилась епідемія тифу. 

Вибираючи між капітуляцією перед ворогом і
про довженням боротьби, Дієва Армія УНР зважи-
лася продовжувати боротьбу та виступити в І Зи-
мовий Похід. Відкидаючи капітуляцію і приймаючи
рішення про вихід з «трикутника смерті» на широкі
українські степи для продовження боротьби, Дієва
Армія не тільки зберегла себе як інструмент боро -
тьби за українську державність, але й довела, що
для рішучих людей ситуацій без виходу немає.

ЗИМОВІ ПОХОДИ АРМІЇ УНР
(СТЕНД 19)

Рештки армії УНР опинилися у так званому трикутнику смерті 
(Любар–Чортория–Миропіль). Українські частини було стиснуто трьома арміями — 

Червоною, Добровольчою та польською. В армії поширилась епідемія тифу 



Перший Зимовий похід тривав з 6 грудня 1919
по 6 травня 1920 рр. Метою цього походу було:
1) під тримати силу і бойовий дух українських по-
встанців; 2) дезорганізувати тили військ білих і чер-
воних росіян; 3) підняти широкі народні маси на
боротьбу з російськими окупантами; 4) продовжити
воєнні дії до часу сприятливої зміни воєнно–полі-
тичної обстановки. Очолив похід генерал–полков-
ник Михай ло Омеля нович–Павленко. 

Зимовий похід був безпрецедентним в історії
воєн за своїм характером і героїзмом, під час якого
українська армія вперше вдало застосувала пар-
тизанські методи боротьби з численними воро-
гами. У ньому взяло участь близько 10 000 вояків.
Походом була досягнута основна мета — збере-
жено Армію УНР. За час рейду по запіллю ворога
пройдено 2500 км, проведено понад 50 успішних
боїв. Усі учасники Зимового походу, що поверну-
лися, були нагороджені орденом Залізного Хреста.

Діючи на запіллю ворожих армій, але одно-
часно користуючись повною підтримкою українсь-
кого народу й численних повстанських загонів,
Дієва Армія оновила свої фізичні та моральні сили,
реорганізувалась згідно з вимогами партизанської
боротьби в тилу ворога та стала знову важливим
фактором у боротьбі за українську державність. 

Другий Зимовий похід став останньою відчай-
душною і героїчною спробою армії Української
Народної Республіки (УНР) у листопаді 1921 р.
збройним шляхом відновити українську державність.

Ситуацію, у якій опинились уряд і армія УНР
після переходу в листопаді 1920 р. на територію
Польщі, С. Петлюра оцінював «не як ліквідацію на -
шої державности, не ліквідацію наших державних
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Конвой командарма М. Омеляновича–Павленка 
1920 р.

Група політичних та військових діячів УНР. 
У центрі — Головний Отаман Армії УНР 

С. Петлюра, ліворуч від нього — І. Омелянович–
Павленко, праворуч — М. Омелянович–Павленко

1919 р.

М. Омелянович–
Павленко,

Генерал–полковник
Армії УНР, 

командир 
української Армії 

у Першому 
Зимовому поході

1920 р. 



зусиль, а як ліквідацію однієї з мілітарних спроб бо-
ротьби з окупантською владою України». 

У цей час в Україні російські більшовики про-
довжували вести свою жорстоку «воєнно–комуні-
стичну» політику з репресивними каральними
акціями та примусовим, із застосуванням військо-
вої сили, вилученням хліба та інших продуктів.
У своєму листі до командувача Південним фрон-
том М. Фрунзе голова російського уряду Ленін
писав: «Тов. Бухарін каже, що урожай на Півдні
прекрасний. Тепер головне питання всієї радянсь-
кої влади, питання життя і смерті для нас — зібрати
з України 200–300 млн. пудів». Ця політика пород-
жувала масовий спротив українців.

Наказ Ч. 4 по Радомишльському району
Цим оповіщається все громадянство про існу-

вання Радомишльського Районного Українського
Повстанчого Комітету, як керуючого повстанням
органу і доводиться до відома населення, що:

1. Комітет з повстанчими групами веде полі-
тичну боротьбу за добробут Українського народу
проти насильства […]

А тому, щоби злодіяки і бандити ріжними злочин-
ствами не поганили чесного і високого звання по-
встанця за волю Краю, всім громадянам наказується:

1. Про грабіжників, які насилують селянство і
часто називають себе повстанцями, доносити в ад-
міністративно–політичну філію комітету і повстанчі
штаби.

2. Повіряти документів повстанців.
3. В разі вимоги останніми підвод і допомоги

продуктами, запрошувати відповідні документи Ко-
мітету і Штабів.

4. В разі нападу або насильства над селянами
заарештовувати грабіжників і доставляти їх у по-
встанчі Штаби […]

5. Для охорони порядку по селах вибрати сіль-
ську міліцію з 3–5 чоловік.

Примітка: Безпідставне насильство над по-
встанцями, що перебувають на селах по службі,
буде суворо каратись повстанчими загонами.

6. Наказ оголосити головам сільських коміте-
тів, наказ оголосити селянам.

7. В Повстанчих відділах прочитати козакам.

Голова Комітету Ю. Мордалевич
1 травня 1920 р.

У жовтні 1921р. командуванням Армії УНР та
Партизансько–повстанським штабом було розроб-
лено план, який передбачав надання воєнної допо-
моги партизанському рухові в Україні. Активні дії
повстанських загонів повинні були перешкодити
вивезенню продовольства з України в Росію і тим
самим врятувати населення від голоду (якраз на
зиму 1921–1922 рр. прийшовся перший голодомор,
спровокований більшовицькою політикою «воєн-
ного комунізму»: фактичного пограбування села
т. зв. «продрозверсткою»). Стратегічним завдан-

ням операції було підняття всенародного повстан -
ня і повалення окупаційного більшовицького ре-
жиму в Україні. Ця воєнна операція ввійшла в
історію України як Другий зимовий похід Армії УНР
або Листопадовий рейд. 

У 1921 році Україна була поділена на 5 по-
встанських груп і 22 повстанські райони.

1–й і 2–й повстанські райони охоплювали пів-
денні повіти Херсонської губернії .

3–й повстанський район охоплював правобе-
режні повіти Катеринославської губернії.

4–й повстанський район охоплював північні
повіти Херсонської губернії.

5–й і 6–й повстанські райони охоплювали 
Подільську губернію.

7–й повстанський район охоплював Київську
губернію Уманський повіт.

8–й повстанський район охоплював Київську
губернію південні повіти (Чигирин–Холодний Яр–
Звенигородка–Корсунь).

9–й повстанський район охоплював Волинську
губернію.

10–й повстанський район охоплював північні
повіти Київської губернії.

11–й повстанський район охоплював Черні-
гівську губернію

12–й, 13–й і 14 повстанські райони охоплю-
вали Полтавську губернію.

15–й, 16–й, 18–й, 19–й повстанські райони
охоплювали лівобережні повіти Катеринославської
губернії

17–й повстанський район охоплював Північну
Таврію.

20–й, 21–й, 22–й повстанські райони охоплю-
вали Харківську губернію.

Штаб кожної групи контролював діяльність
3–5 повстанських районів. Другий зимовий похід
Армії УНР або Листопадовий рейд розпочався ви-
ступом з–за кордону трьох повстанських груп:

1. Бессарабська група (виступила 19 листо-
пада 1921 р.)
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2. Подільська група (виступила 25 жовтня
1921 р.)

3. Волинська група (виступила 4 листопада
1921 р.) 

На жаль, Другий Зимовий похід, що мав за
мету скоординувати повстанські дії і призвести до
повалення радянського режиму на Україні, за
складних і несприятливих обставин та під тиском
цілої низки причин закінчився трагічно і не приніс
очікуваних результатів. Підняти загальноукра-
їнське збройне повстання не вдалося. Але героїзм
і самопожертва учасників походу в ім'я виборю-
вання української державності, їх патріотизм і
любов до України залишаються взірцем виконання
обов'язку перед народом і державою. 

Після цього боротьба повстанців не припиня-
лася. Творилися нові повстанські центри, які вико-
ристовували всі можливості для оборони здобутків
української національної революції. Ні терор, ні го-
лосні процеси над найкращими синами народу не
спинили українського визвольного руху, який в ак-
тивних і пасивних формах продовжувався.

У 1921 р. офіційні більшовицькі джерела пові-
домляли: «Протягом 1919–1920 рр. зі зброєю в
руках проти нас виступило на Україні в різний час

і в різних містах понад мільйон повстанців. За цей
час повстанцями і партизанами вбито 140 тис. чер-
воноармійців, чекістів, комуністів і працівників
продовольчих установ і загонів. За цей самий час
органами ЧК і особливо відділами військових ча-
стин, лише за офіційними даними, розстріляно
понад 400 тис. повстанців та їх посібників; і все
таки з весною 1921 р. ми маємо нову хвилю по-
встань». 

(Цитата за: Кульчицький Ю. Шаблі з плугів. — Львів, 2000. —
С. 208)

Слід згадати і про такий прояв боротьби
проти більшовицької влади, як діяльність підпіль-
них організацій — це власне організації, партії,
повстанські комітети і штаби, що за чекістськими
документами вважались контрреволюційними і
діяли підпільно у 1920–1930 рр. На стенді пред-
ставлено перелік таких організацій, який нарахо-
вує 56. Для прикладу наведено виявлений в
архівах документ — схему побудови повстанської
(«петлюрівської») організації. Загалом, у вказа-
ний період в Україні діяло понад 642 підпільних
організацій та їх осередків. 

Організації, партії, об’єднання, 
повстанські комітети та штаби, 

що за чекістськими документами 
вважались «контрреволюційними» 

і діяли в Україні підпільно 
у 1920–і — 1930–і роки.

1. Анархісти набатівці
2. Бойскаути — молодіжна організація
3. Боротьбисти
4. Вільне Козацтво
5. Верховоди
6. Весна
7. Гайдамаки
8. Гуляйволя
9. Громади УАПЦ (Українська Автокефальна 

Православна Церква)
10. Демократи — підпільна організація 

духовенства
11. Козача Рада
12. Землевольці
13. Комітет визволення України
14. Комітети самооборони
15. МІС (Молода Ірдинська Січ)
16. Миколаєвці — підпільна організація 

духовенства
17. Мовісти
18. Могила
19. Неплюївське братство — релігійна 

організація
20. Організація Селян землевласників
21. Підпільна вчительська організація
22. Підпільна організація Селян–шкідників
23. ПОВ (Польська Організація Військова)
24. Повстанські комітети
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25. Повстанські штаби
26. Проводирі
27. Просвіта
28. СВУ (Спілка Визволення України)*
29. Селянський союз
30. Сини України
31. Сільська спілка
32. Смільчаки
33. Соколики
34. Союз болгарських колоністів
35. Союз голландських вихідців
36. Союз звільнення селянства
37. Союз Зельбшутц
38. Союз німецьких колоністів Причорномор’я
39. Союз хліборобів
40. Спілка борців за незалежність України
41. Студентська підпільна організація
42. СУМ (Союз Української Молоді)*
43. Товариство ображених радянською владою
44. УВО (Українська Військова організація)*
45. УКП (Українська Комуністична Партія)

46. Українці — підпільна організація
47. Українська есерівська організація
48. Український Клуб Залізничників
49. УКРЮЗ — молодіжна підпільна організація
50. УНОМ (Українська Національна 

Організація Молоді)
51. УНСП (Українська Націоналістична 

Спілка Молоді)
52. УНЦ (Український Національний Центр)*
53. УПСР (Українська Партія 

Соціалістів–Революціонерів)
54. УСДП (Українська соціал–демократична 

партія)
55. Чорні павуки — релігійна організація
56. Штаб лівобережних військ України

* На думку дослідників СВУ була провокаційною вигадкою
ОДПУ, проте суспільний розголос процесу сприяв створенню
вже справжніх організацій та осередків, що діяли під цією на-
звою. Загалом, по справі СВУ було репресовано понад 30 тис.
осіб. Разом із СВУ в судовому процесі звинувачувались СУМ,
УВО та УНЦ. 
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Повстанський рух в Україні 1917–1932 рр.
Десятками років совєтські ідеологи змальову-

вали повстансько–партизанську боротьбу українсь-
кого народу як деструктивну, анархічно–диверсійну
діяльність, бандитизм. Таке тлумачення не є пра-
вильним, воно спотворює правдивий зміст цієї
форми національно–визвольної боротьби українців.

Повстанський рух в Україні можна поділити на
три періоди, кожний з яких має свої характерні риси
та відмінності. Перший період — 1917 р. до поло-
вини 1919 р. Другий — від половини 1919 р. до від-
ступу Армії УНР за Збруч. Третій — 1920–1932 рр.,
повна окупація України більшовицькою Росією.

Практична боротьба українського народу про -
ти російських червоних і білих окупантів у перших
двох періодах проявилась у 2–х формах: регуляр-
ній війні УНР з більшовицькою Росією та збройній
повстансько–партизанській боротьбі окупованої
України.

Головним завданням повстанських загонів бу -
ло: дезорганізувати ворожу владу, руйнувати адмі-
ністративні утворення, нищити комунікаційні шляхи,
зривати продовольчу роботу, знищувати військові
частини та представників окупаційної влади.

У перший період українці створювали загони
самооборони переважно для захисту від грабежів
російських солдатів, які вирушили додому через
Україну під час стихійної демобілізації російсько–
німецького фронту. Кожне село було тоді озброєне
не тільки легкою зброєю, але й кулеметами і гар-
матами. Майже кожна волость і село набули тоді
бойового досвіду, організовуючи збройні загони,
кількість яких особливо зросла під час доби Геть-
манату. Загони очолювали виборні отамани з
місце вих жителів. На жаль, не всі вони за своєю на-
ціональною самосвідомістю та освітою відповідали
своєму призначенню. Значна частина повстансь-
ких загонів в першому періоді з різних причин не
налагодила співпраці з українською регулярною
армією та діяла здебільшого на власний розсуд.
Однак у цьому періоді були повстанські загони, які
свідомо брали організовану участь у боротьбі за
українську державність, це — В. Чучупака з Холод-
ного Яру та інші.

Другий період, тобто, від середини 1918 р. до
кінця листопада 1920 р., був позитивно перелом-
ним. Повстанці в своїй більшості ведуть боротьбу
з червоними і білими окупантами, маючи вже скри-
сталізовану політичну ідею і виступають за укра-
їнську самостійність. Причиною таких позитивних
змін у характері боротьби повстанців стала оку-
пація більшої частини України комуністами і де-
нікінцями. Те, що принесли окупанти, відкрило очі
українцям.

У населення України пробудилась національна
свідомість, більша відпірність на ворожу пропа-
ганду, в середовищі підпільних організацій і по-
встанських загонів починає діяти українська
національна контрпропаганда. Командирами ба-
гатьох повстанських загонів стають професійні вій-
ськові, колишні старшини Армії УНР. Певні
організаційні заходи проводить і Уряд УНР. На-
віть більшовики вказували на зміни, що насту-
пили серед українського населення. У таємному
повідомленні київського більшовицького воєн но–
окружного штабу від 25 березня 1920 року вказано:
«Населення Гайсинського, Київського, Ка нівсь -
кого, Таращанського, Чигиринського, Яготинсь-
кого і інших повітів округи ставиться з симпатією
до УНР. У цілій окрузі положення загрозливе,
селян ство поголовно озброєне, бандитизм росте,
великий відсоток селян наставлений по–петлю-
рівськи. Оперує велика кількість банд, з яких ча-
стина рухомих, як банди Тютюнника, Гулого,
Павленка і банди місцевого характеру».

Антонов–Овсієнко в листі до Леніна писав:
«Положение на Украине очень серьозное, осо-
бенно в Киевщине оперирует ряд крупных пет -
люровских банд. К советской власти самое
отрицательное отношение. В волостных советах
сидят чистые петлюровцы». Чисельні повстанські
загони намагаються нав'язати контакт з центром
УНР. Отаман Зелений разом із 6–ю Запорізькою
дивізією розбиває під Білою Церквою більшо-
вицьку бригаду і в кінці серпня 1919 р. разом із
регулярною армією вступає до Києва. Одночасно
повстанці отамана Ангела нищать всі шляхи 
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Петренко Н. А.,
член партії 
соціалістів–
революціонерів, 
голова Центрального
українського 
повстанського 
комітету 

Січові стрільці слухають думу про П. Сагайдачного
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Зимові походи Армії УНР 



сполучення на лінії Ніжин–Київ і то так ґрунтовно,
що змусили червоних евакуюватися з Києва
через Коростень.

У червні 1919 р. в районі Теофіополя корпус
Січових Стрільців разом з повстанцями розби-
вають і переслідують червоних.

У липні 1919 р. Запорізький корпус Армії УНР
спільно з повстанцями отаманів Шепеля і Орла ве-
дуть наступ на Літин–Вінницю.

Важливу роль в організації повстанського руху
на Херсонщині відіграв Повстансько–рево лю -
ційний комітет. Але все ж таки велика кількість по-
встанських загонів півдня України не мала
постійного зв'язку з урядом і штабом армії УНР,
через що не було систематичного керівництва
ними, а тим самим координації акцій повстанців з
частинами регулярної армії.

Незважаючи на організаційні недоліки, бойові
акції повстанців у цей період були більш організо-
ваними, зв'язок з урядом і Штабом Армії, хоч і не
такий міцний, як хотілося, але все ж таки був, а
найголовніше — велика кількість повстанських від-
ділів вже стояла міцно на позиції захисту Українсь-
кої державності.

Щодо третього періоду боротьби повстанців в
Україні, то, на жаль, цей період найменш дослід-
жений. Є короткі писемні спогади учасників, опові-

дання свідків цих дій, а також ворожі совєтські ар-
хіви та література, яка, як правило, відображала
все українське тільки у негативному світлі. Але й
вони переконливо свідчать про те, що під оглядом
національним і беззастережної відданості ідеї УНР
цей період був найкращим. У цей період боротьба
повстанців не припинялася. Російські комуністи
після ліквідації зовнішніх фронтів проти поляків і
Врангеля кинули всю масу своїх військ (понад
1 млн. 200 тис.чол.) для придушення українського
повстанського руху.

Опинившись у надзвичайно важкій ситуації,
повстанські відділи були змушені розходитися, але
підпільна боротьба продовжувалась і вибухнула
новими збройними селянськими повстаннями з по-
чатком 1928 р.

У музейній експозиції «Народна війна» на 19–
29 стендах відображена перша спроба комплекс-
ного дослідження всіх трьох періодів повстанської
боротьби 9–ти губерній України, які складали те-
риторію Української Народної Республіки.

Статистичні дані виведено виключно на основі
архівних документів: військових зведень, розвіду-
вальних зведень, політичних зведень, зведень та
повідомлень ЧК і ГПУ, протоколів особливих, вій-
ськових нарад, політичних та військових звітів,
слідчих справ та інших.
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Українська кавалерія однієї з дивізій на марші 
1920 р. 



У верхній частині стенду розміщена карта–
схема Київщини, на якій умовними знаками позна -
чені: селянські повстання з назвою населеного
пункту і року, в якому відбувались повстання, на-
явні в повітах підпільні повстанські організації, по-
встанські загони, райони охоплені стихійними
виступами (волинками) та райони де діяли загони
самооборони. В центрі стенду, обведені червоною
рамкою, подаються статистичні дані щодо кількості
вище описаних формувань що діяли в губернії.

Українська революція воскресила на Київ-
щині дух давньої козацької вольності. Не чекаючи
вказівок згори, по селах і містах в ініціативному по-
рядку створюються загони самооборони, які зго-
дом оформилися в «Українське Вільне Козацтво».
Вільнокозацький рух виник у квітні 1917 р. на Зве-
нигородщині, а протягом квітня–вересня 1917 р.
поширився на терени колишньої Гетьманщини і
Запорозької Січі.

За своїм характером це був широкий націо-
нально–патріотичний військово–політичний рух.
Соціальну базу його складали селяни, робітники,
середні прошарки міського населення, інтелігенція.
Значну роль у виникненні осередків Вільного ко-

зацтва відіграли «Просвіти». Будучи центрами на-
ціонально–культурного життя і вбираючи у себе на-
йактивнішу частину української інтелігенції, вони
стали ініціаторами створення козацьких організа-
цій. Чоловіки–просвітяни фактично всі вступили до
лав Вільного козацтва. Козацькі загони брали ак-
тивну участь у воєнних діях під час відбиття агресії
радянської Росії проти Української Народної Рес-
публіки (УНР). На першому етапі війни (грудень
1917– січень 1918 рр.) формування Вільного ко-
зацтва охороняли важливі державні об’єкти, заліз-
ничні вузли, придушували більшовицькі заколоти
в тилу армії УНР. Українське Вільне Козацтво
стало першою школою організаційного та воєнного
досвіду для багатьох майбутніх українських по-
встанців.

Причинами розгортання у 1918–1921 рр. масо-
вого повстанського руху в Україні були і сам факт
ганебної, суперечної міжнародному праву та нор-
мам цивілізованого мирного співжиття народів, оку-
пації території Української Народної Республіки
військами радянської Росії і політика «воєнного ко-
мунізму», яка здійснювалася окупаційною росій-
ською військовою адміністрацією та її маріонетками. 
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Учасники з’їзду Вільного козацтва і Всеукраїнського селянського союзу
Суботів, осінь 1917 р. 

КИЇВЩИНА
(СТЕНД 20)



Зокрема, в лютому 1919 р. Раднарком, ігно-
руючи інтереси трудящого селянства, яке очікувало
справедливого зрівняльного розподілу поміщиць-
ких земель, оголосив, що 60% цих земель піде під
створення великих державних господарств — рад-
госпів (радянських господарств). Селяни мусили
відмовитися від своєї власності та сподівань одер-
жати поміщицьку землю, а натомість повинні були
працювати у радгоспах і комунах, як показали події
наступних років, фактично безплатно.

Українські селяни не прийняли насильно на в’я -
зану їм під виглядом «найпрогресивнішої форми
виробництва» нову кріпаччину. Їхні інтереси вияви-
лись діаметрально протилежними інтересам ком-
партійної верхівки. Тому Україну охопила хвиля
селянських повстань: піднялись Київщина, Полтав-
щина, Чернігівщина, Харківщина, Катеринослав-
щина, Херсонщина. 

Одним із найчисельніших і найдієвіших по-
встанських загонів на Київщині був загін отамана
Зеленого (Данила Терпила) з Трипілля. 

У середині березня 1919 р., зібравши 3 000 по-
встанців, отаман Зелений починає чергове анти-
більшовицьке повстання на півдні Київської губернії.
Зеленівці виступали проти свавілля ЧК, вимагали
припинити «продрозверстку» і створення радгоспів.

За короткий час повстанці визволили від оку-
пантів–інтернаціоналістів містечка Трипілля і Ва-
сильків, знищуючи заїжджих більшовицьких
агентів і продовольчі загони. Загони Зеленого виз-
воляють Обухів, Богуслав, Переяслав, Таращу,
переривають залізничне сполучення з Києвом, зу-
пиняють на Дніпрі більшовицькі кораблі з награбо-
ваним в українських селян хлібом.
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Сотник Дмитро Любименко, 
Данило Терпило (отаман Зелений), 

гармаш Василь Дюжанов 

Зустріч старшин Січових стрільців з махновцями в Умані
1919 р. 



На початку травня загони Зеленого зросли до
8 тис. а згодом до 10 тис., при 6 гарматах і 35 ку-
леметах. Більшовицькі джерела повідомляли: «Зе-
леновцы осмелели, собираются обложить Киев.
Бандиты усиливают свои конные части, направ-
ляют разведку для выбора удобных позиций, раз-
ведки проникают в город...» 

Піднесенню антибільшовицького повстансь-
кого руху сприяло й те, що у кінці березня війська
УНР, прорвавши більшовицький фронт біля Жито-
мира і Коростеня, наблизились до Києва. 

23 березня повсталі визволяють Бориспіль,
25 березня повстає Васильків, 31 березня повстан -
ці звільняють від російських окупантів Таращу, Білу
Церкву, Фастів. 

У кінці березня 1919 р. окрім Зеленого активі-
зують свою діяльність інші отамани: Струк в районі
Чорнобиля, Соколовський в районі Радомишля,
Ангел у районі Ніжина, Пасько в районі Миргорода,

Гончар і Орловський у районі Таращі. У Гомелі по-
встають солдати 8–ї дивізії Червоної армії.

У кінці березня 1919 р. проти російських біль-
шовиків повстає район Холодного Яру (22 села).
Створюється Холодноярська республіка під керів-
ництвом отамана Василя Чучупаки, який був при-
хильником С. Петлюри. 

За більшовицькими джерелами, тільки у квітні
1919 р. у Київській губернії відбулось 38 збройних
виступів селян. Зелений контролював територію
районів Трипілля–Обухова–Ржищева–Переяслава.
Північ Київщини охопило антибільшовицьке по-
встання під проводом І. Струка. 

Загін Струка налічував у своїх лавах понад
3 тис повстанців, 4 гармати і 8 кулеметів. Визво-
ливши від російських окупантів Чорнобиль, отаман
Струк оголошує себе командуючим Першої по-
встанської армії і вирішує в союзі з повстанцями Зе-
леного штурмувати захоплений більшовиками Київ.
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Київщина 

Повідомлення про підготовку повстання отаманом Зеленим
ГДА МОУ, ф. П–3794, оп. 1, спр. 232, арк. 9 
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Повстанці з Холодного Яру. 
Сидить 1–й справа Петро Солонько, 

брат отамана Боровицької сотні Павла Солонька 
1922 р.

Брати Василь, Петро та Олекса Чучупаки 
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Київщина 

Бійці Боровицької сотні. 
Другий праворуч — 

отаман Павло Солонько
Холодний Яр, 1921 р.

В архівах збереглася одна з прокламацій отамана Струка, яка по-
ширювалася серед населення Київщини влітку 1919 року.

До селян Київщини.
Надійшов час, брате, коли треба тебе застерегти від біди в тяжку

для тебе годину. Скінчились жнива, хліб, звезений до клуні, молотити
треба, але не дають засипати в комори. Нова навала різного зброду
гуляк, ледащих, злодюг, розбишак і другого сміття під керівництвом тієї
паршивої комуни жидовської, які обіцяли вам добро, забирають посліднє,
що ще вдержалось від грабежу. ...Роздивіться, що робиться навколо.
Вони забирають від тебе не тільки хліб, но і твоїх синів, яких відправ-
ляють на фронт битися з нашими ж братами, які під керівництвом го-
лови отамана Петлюри ідуть визволяти нас від паршивої жидви і
комуни. От що, брате, робиться, а ти спиш. Встань, розверни свої мо-
гутні плечі і скажи: «Звідкіля ти, москалю, і ти, проклятий жиде, при-
йшов нас грабити?»... Встанем всі, як один, до зброї і скажемо: «Геть
з України, прокляте сміття!» Не давай їм своїх синів..., шли до нас чес-
них повстанців. Час визволення настав нашого краю.

Всі до повстанської армії Київщини!
Слава Україні, Петлюрі слава!

Командуючий Київською повстанською округою полковник
Струк.

Печать: «Головний штаб повстанських військ Київщини». 
Герб Української Народної Республіки».

(Карасьов М.В. «Бандит» Зелений: Документальний нарис. 
— К.: Укр. письменник, 1992, с.11.)

Отаман Ілько Струк 



10 квітня 1919 р. повстанці блокували Київ,
увірвались до міста, намагалися захопити пошту,
телеграф, Лук’янівську в’язницю, казарми 1–го за-
пасного полку, але були відбиті.

У самому Києві відбулося організоване укра-
їнськими кооператорами Куренівське повстання,
яке було, за свідченнями архівних документів, підт-
римане робітниками київських заводів. 

«7–8 мая 1919 года. К повстанцам на Куре-
невке присоединились рабочие 24 заводов из 35.
Общее настроение Киева рабочего далеко не ком-
мунистическое, ведется широкая агитация под ло-
зунгом: «Бей жидов и коммунистов». 

(Карасьов М.В. «Бандит» Зелений: Документальний нарис. —
К.: Укр. письменник, 1992, с.8.)

Разом з тим — для об’єктивності — із прото-
колу засідання Київського міськкому партії.

«Наши центры организаций на местах все из
местного элемента, следовательно, из еврейского
элемента». І також:

«В Умани… целые отряды, набранные из
еврейских рабочих, направляются в деревню для
подавления восстаний крестьян».

(Карасьов М.В., с. 8)

У цей час в Києві та в інших містах і містечках
Київщини існувало багато різноманітних політич-
них утворень: організації російських монархістів
«Союз истинно русского народа» і «Двуглавый
орел», єврейські організації та політичні партії, які
майже до кінця 1924 р. діяли легально, оскільки
співпрацювали з більшовиками. У 1923 р. в Києві
відбувся Всеросійський з’їзд сіоністів, а в 1924 р.
з’їзд єврейської соціал–демократичної молоді.

Однак, більшовики повели найбільш жорстоку
боротьбу саме з українськими громадськими об’єд-
наннями та патріотичним підпіллям. Після третьої
окупації більшовицькою Росією України відбулося
жорстоке фізичне винищення українських патріо-
тичних організацій і партій. Як засвідчує чекістсь-
кий опис тих років Києва: «Были ликвидированы
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Засуджені до розстрілу холодноярські отамани, 
які 9 лютого 1923 року підняли повстання у Лук’янівській в’язниці

ГДА СБУ спр № 446/7971, арк. 313.



УНЦ, «Просвита», буржуазная националистиче-
ская Автокефальная церковь и СВУ». 

За звинуваченням у приналежності до СВУ
майже до кінця 30–х років більшовики винищували
українських вчених, літераторів, вчителів, всю пе-
редову національно–свідому українську інтеліген-
цію. В цілому по справі СВУ в Україні було
репресовано понад 30 тис. осіб. 

З відступом Армії УНР закордон національно–
визвольна боротьба українського народу не при-
пинилася. У Києві 18 березня 1921 р. українські
патріоти створили Всеукраїнський Центральний
Повстанський комітет (ВУЦПК, Центрповстанком
або «Цупком»). Центрповстанком підтримував
зв’я зок зі спеціальним органом Державного Цен -
тру УНР в екзилі — Повстансько–Партизанським
Штабом (ППШ), який готував повстання для пова-
лення окупаційної влади російських більшовиків
в Україні. 

Центрповстанком дуже швидко розвинув
власні структури та охопив своїми окружними і гу-
бернськими організаціями всю Україну. Він був
пов’язаний з повстанською бригадою Орлика.

Особливу увагу Центрповстанком приділяв під-
ступам до Києва на напрямках: Київ — Коростень і
Київ — Козятин, де були добре організовані місцеві
(районні) повстанські комітети. Тут окрім повстансь-

ких загонів Струка, Зеленого і Соколовського опе-
рував загін Мордалевича та велика кількість місце-
вих селянських повстанських загонів. 

У.Н.Р.  
Таємно
Радомисльський 
Район. Український 
Повстанчеський 
Комітет 
9 квітня 1920 р. 
Постій 

Доклад 
Центральному Українському 
Повстанчеському Комітету.

Копія Пану Військовому Міністру 
і в Головний Штаб.

Отаман повстанців — Мордалевич, повернув-
шись зі своїм штабом в Радомисльський район
1–го листопада 1919–го року, заснував тут згідно
дорученню Центрального Українського Повстан-
чеського Комітету Радомисльський Районний
Український Повстанчеський Комітет, який і взяв
на себе справу підготовки повстання в районі між
залізницями: Київ–Попельня і Київ–Коростень.
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Федір Артеменко — полковник армії УНР, 
повстанський отаман Орлик
ГДА СБУ, ф. 13, спр. 462, арк. 27.

Титульна сторінка праці отамана Мордалевича 
«Наші змагання. Большевики й повстанці»

ДАКО, ф. Р–4800, оп. 1, спр. 1, арк. 4, 5.
Публікується вперше.



Зразу сконструіровати Комітет з усіма філіями
по інструкції Цупка не можна було через більшо-
вицько–денікінський фронт. Тепер же вибраний
раньше тимчасово Комітет поповнився новими
членами і має поділити між собою працю по про-
екту, який прикладуєм до сього.

Комітет працював без перерви на протязі цілої
зими і вів підготовчу роботу, яка зводилась до:

1). Заснування місцевих повстанчеських комі-
тетів волосного значення;

2). Збільшення запасів зброї і набоїв;
3). Пришукання по селах своїх представників–

агентів, яким доручалось проводити роботу по
нашій інструкції і прикладена в ДОДАТКУ;

4). Дотримання зв’язку з Київським Губерні-
яльним Повстанкомом і сусідами.

Комітет має в своєму розпорядженні досить
зброї для першого виступу і до 80– ти агентів по
селах.

З КиївГубПовстанКомом зв’язувались де-
кілька раз, але жадних грошових субсидій не
одержували і мали од нього приказ розпустити
повстанців до розпорядження, щоби не пере-
шкоджати червоним боротись з Денікіним. На
протязі цілої зими значними групами зброєно не
виступали. Була з осені невеличка групка Ко-
вальчука, а по Різдві Ковалевського і Огород-
ника. Але на існування їх Комітет дивився
негативно: виступали вони як бувші повстанці,
шукаючи в тому лише засобів до існування і своїм
поводженням і тактикою більше портили справі
ніж сприяли їй. 

Після того, як КГУПК розпався, зв’язались ми
з Сквирським Повстанкомом і пропонували йому
утворити з представників північних повітів Київ-
щини новий, об’єднуючи Повстанчі організації
орган, але це питання залишилось одкритим.
А тому просимо з центру вжити заходів до засну-
вання такого органу в Губернії, який би координу-
вав нашу роботу.

Наколи зараз справа вимагає активного ви-
ступу повстанців в дорученому нам районі, зараз
же, то просимо передати відповідні директиви і
вказівки що до цього і потрібні кошти, без яких
справу провадити дуже трудно. Комітетом про-
ектується повстанча дивізія, яка складатиметься
з 3–4–х груп.

ДОДАТОК :

1.1.Доклад про становище і настрої на місці, 
2.1. Рапорт,
3.1. Довіреність, 
4.1. Зразок уповноваження агентів,
5.1. Інструкція для підготовчої повстанчої 

роботи на місцях, 
6.1. Проект поділу праці в Радорупку.

Голова Комітету Ю. Мордалевич

Наказ Ч.2
Всім повстанчим групам і організаціям Радо-

мисльського району (територія між залізницями
Київ — Коростень і Київ — Попільня).

В цілях більш успішної боротьби з окупантами
України і для надання повстанню кращих форм
всім повстанчим групам і організаціям району на-
казується:

1). Вести рішучу боротьбу з погромами і гра-
бунками;

2). Силкуватись надати повстанню ідейну і ор-
ганізовану форму:

а). закликати в свої ряди свідомішого еле-
мента, 

б). карати злочинців, що своїм поводженням і
вчинками плямують честь і високе ім’я повстанця, 

в). слідкуючи за порядком і ладом в місцевості
обсаджені повстанцями.

3). Як найчемніше поводитись з селянами;
4). Рішуче боротись з злочинствами, які шко-

дять справі визволення краю і можуть викликати
опозицію серед селянства проти повстанців;

5). Освітлювати повстання як соціально–еко-
номічну боротьбу Українців з окупантами–насиль-
никами;

Наказ прочитати всім козакам Повстанчих
відділів

1920 року 21 квітня 
Голова Комітету Ю. Мордалевич

Звернення отамана Мордалевича

Український селянине й робітнику
1. Пам’ятай твердо, що тільки чесний укра-

їнський вояка і повстанець боронить Твої права і
інтереси.

2. Не отказуй йому в допомозі.
3. Не вагайся вступати у ряди Української На-

родної армії і повстанців.
4. Не вір в щирість більшовиків–комуністів,

вони не з приятелів нашого народу.
5. Боронись от буржуазії, яка знову хоче при-

брати тебе до своїх рук.
6. Підтримуй демократичний Український Уряд.
7. Перенось терпеливо тягар сучасної війни і

всіма засобами допомагай щиро своєму рідному
Українському війську.

8. На кожному місці при кожній нагоді ста-
райся нашкодити ворогу.

9. Люби свою Україну і борони її, як боронило
колись Українське лицарство–Козацтво.

10. Будь свідомим громадянином і патріотом
Землі Української.

Радомишський районний 
Український Повстанський Комітет.

21 липня 1920 р.

(Передруковано з видання: Дукельский С. ЧК на Украине.
Часть 1–я. — Государственное издательство Украины, 1923 г.
/Канада, 1989 р.)
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18 червня 1921 р. ЧК напала на слід Цупкому
і почала його ліквідацію. Вже 28 серпня 1921 р.
130 чле нів Цупкому було засуджено до тривалих
термінів ув’язнення, а велику кількість розстріляно.
5 серпня зусиллями вцілілих від арештів членів
Цупкому була створена у Білій Церкві «Козача
Рада Правобережної України». Вона мала стати
новим центром всієї підпільної, політичної, війсь -
кової та суспільної влади на території Київщини,
Поділля, Волині, Миколаївщини та Одещини. Голо-
вою Ради обрано Павла Гайдученка, інформацій-
ним відділом відав Микола Лозовик, а військове
керівництво очолили Іван Шимулянко і Тихін Беса-
рабенко, котрий мав мандат ППШ ДЦ УНР.

Активісти «Козачої ради» активно вербували
прихильників. Г. Григоренко залучив до організації
співробітників штабу 45–ї радянської дивізії Ф. Га-
лянта, В. Виговського, М. Малика, І. Білика,
котрі передавали таємні відомості про на-
ради, які відбувалися в штабі. «Козача
рада» зав’язала стосунки з «8–м по-
встанським районом» і з «УНРівською
підпільною контррозвідкою» в Києві,
створеними ППШ, а також зі зброй-
ними загонами Гайового і Трейка. 

У березні 1922 р. 325 членів Ради
було заарештовано, 86 з них розстрі-
ляно. 

Вцілілі від репресій представники
українських патріотичних організацій
продовжували підпільну боротьбу з окупан-
тами. Як стверджують чекістські ар-
хіви, найбільш активними у створенні
підпільних організацій, штабів і по-
встанських загонів на Київщині були
жителі Умані, Черкас, Білої Церкви,
Сміли, Звенигородки, Скви ри, Та-
ращі, Обухова. Через підпільні організації і штаби
створювались повстанські загони. У районах на-
званих населених пунктів формувались по-
встанські загони: Тютюнника (Звенигородка),
Пороховського (Умань), Яковалева і Кушніра (Чер-
каси), Люборанського (Біла Церква). Бровари,
Васильків і Фастів давали кадри з місцевого насе-
лення для загонів Зеленого, Струка, Орлика та ін.
У Маньківському, Бородянському, Розважевсь-
кому, Вишневському, Димерському, Іванківському,
Чорнобильському районах жителі сіл створювали
невеликі місцеві повстанські загони, які об’єднува-
лись для спільних бойових дій проти російських
окупантів. У 1919–1921 рр. в Умані, Черкасах, Білій
Церкві, Звенигородці, були створені повстанські
комітети. 

У більшовицьких звітах за липень 1921 р.
читаємо: 

03.07. В районі Чигирина появився загін Вер-
гача.

06.07. У Медведівській волості розпочалось
повстання селян.

06. 07. В с. Бобринець (25 верств від Чигирина)
діє загін 200 чол. Загоном знищено справи і доку-
менти волісполкому — рухаються у напрямку
с. Шабельники.

07. 07. Загін Каліберди зайняв острів Могилки
на Дніпрі і відбирає хліб у продзагонів.

09. 07. В с. Баландино оперує загін Коцюри.
13. 07 В с. Креміївка появився і діє загін Калі-

берди. 
15. 07. Невідомим загоном здійснено наліт на

с. Кожанка (30 верств від Сквири).
В районі с. Малеєвки (30 верств від Черкас) діє

невідомий загін.
В с. Боровиця діє загін Коліберди.

(С. Дукельский «ЧК на Украине». Государственное издатель-
ство Украины 1923 р. Часть 1–я. Ст. 56–59 .)

Уманською підпільною повстанською ор-
ганізацією керував отаман Цвітковський.

Збори організації проводились в школах
сіл Війтове, Городецьке, в Софіївському
парку і на явоч них квартирах в Умані.
Засновниками і керівниками уманського
повстанкому були: Одинець, Моргун–
Мор гуненко, брати Петро, Гнат і Олек-
сандр Рендо, Крамаренко. Петро Рендо
на Уманщині організував «Просвіту», до

якої входило майже все місцеве вчитель-
ство. Уманський повстанком тримав тіс-

ний зв’язок з Полтавським повстанкомом і
кординував з ним свою діяльність. При по-

встанкомі діяли два повстанські за-
гони: Дерещука і Цвітковського. На
Уманщині діяла також підпільна (згід -
но більшовицької термінології —
«кон трреволюційна») організація під
керівництвом Карася Голинського.

На Білоцерківщині українське підпілля було
ліквідоване більшовиками тільки в 1932 р. 

Статистичні дані 
про національно–визвольний рух 

1917–1932 рр.  на Київщині
1. Кількість підпільних організацій 

та їх осередків — 107 
2. Кількість повстанських загонів — 296

з них: відомих — 126
невідомих — 170

3. Кількість селянських повстань — 40
1918–1924 рр. — 32
1928–1932 рр. — 8

4. Кількість районів охоплених стихійним 
виступами селян («волинками») 
1928–1932 рр. — 18
з них з фізичною розправою над 
радянським керівництвом — 7

5. Кількість волостей, де діяли 
антибільшовицькі загони самооборони 
1917–1920 рр. — 3
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Отаман Сліпенко 
Кирило Степанович. 

Діяв у районі Бородянки 
до 1924 року



Найбільш активні повстанські загони, що діяли на Київщині
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1. Бервиці
2. Бердихи
3. Бицюри
4. Богатиренка
5. Бондаренка
6. Братівця
7. Ващенка
8. Верновського
9. Водяного Я.

10. Волинця А.
11. Волошина
12. Волтовця
13. Гаєвського
14. Гайового
15. «Гайдамаки»
16. Голика (Залізняка)
17. Гончара
18. Гонти
19. Григорєва
20. Гризла
21. Деревяги 
22. Дерещука П.

23. Дяченка
24. Жука
25. Завгороднього
26. Завзятого
27. Зеленого
28. Зеленчука
29. Іванова
30. Ільченка
31. Кобизюнки
32. Колініченко
33. Колесника
34. Кравченко–Пугача
35. Красули
36. Коцюри
37. Кувшинського
38. Кученка
39. Кушніра
40. Лашуна
41. Лозанюка
42. Левченка 
43. Лещенка
44. Лисиці

45. Люборанського
46. Малиновського
47. Матвієнка
48. Мамая
49. Махно
50. Миргородського
51. Мордалевича
52. Музики
53. Нагорного
54. Непитайка
55. Орлика
56. Петренка
57. Пінчука
58. Прища
59. Пстюка
60. Пшеничного
61. Ромашка
62. Рудченка
63. Сеньки
64. Сірка
65. Сліпенка
66. Смокила

67. Соколова
68. Сороки
69. Струка
70. Темного
71. Терешка
72. Терещенка
73. Трейка
74. Троянівського
75. Туза
76. Фесенка
77. Христенка М.
78. Цвітковського
79. Цюрупи
80. Чайковського 
81. Чеховича 

«Здобудь воля»
82. Чорного
83. Чорного Ворона
84. Чучупаки
85. Чупринки
86. Шпака
87. Щириці
88. Ярошевича 

Паспорт Київської обл. Богуславський р-н.
ГДА СБУ. ф.13, cпр. № 462, арк. 27. Публікується вперше.

Список складений за Паспортами областей. ГДА СБУ. Ф.13, cпр. № 462, № 474, № 457



У верхній частині стенду розміщена карта–
схема Чернігівщини, на якій умовними знаками по-
значені: селянські повстання з назвою населеного
пункту і року, в якому відбувались повстання, на-
явні в повітах підпільні повстанські організації, по-
встанські загони, райони охоплені стихійними
виступами (волинками) та райони, де діяли загони
самооборони. В центрі стенду, обведені червоною
рамкою, подаються статистичні дані щодо кількості
вище описаних утворень, що діяли в губернії.

Як згадував у своїх споминах видатний укра-
їнський історик і громадський діяч Д. Дорошенко,
Чернігів здавна був відомий як осередок радикаль-
ного й ліберального руху. Помітна тут була й укра-
їнська національна течія, відомими представниками
якої були Б. Грінченко, М. Коцюбинський і І. Шраг. 

З 1917 р. на Чернігівщині діяли численні осе-
редки організації «Союзу хліборобів–власників»,
які протидіяли встановленню в регіоні російської
окупаційної влади більшовиків і підтримували
уряд Гетьмана П. Скоропадського. Із членів «Сою -
зу» створювались антибільшовицькі загони само-
оборони. Найбільш активно діяли ці загони в
Сосницькому, Косовському, Городянському, Нов-
город–Сіверському, Бортнянському, Прилуцькому,
Бахмацькому та інших повітах. Майже по всій Чер-
нігівщині активно діяли організації «Просвіти».

На початку 1919 р. Чернігівська губернія була
ненадовго зайнята денікінцями. У кінці 1919 р. при-
булі з Росії більшовики розпочали встановлювати
радянську владу з продовольчої «розверстки». Для
збройної протидії більшовицькому грабежу селян -
ські групи самооборони об’єднуються у повстанські
загони і ведуть воєнні дії проти окупаційної влади.
Поповнення повстанських загонів, як правило,
здійснювалось через «Просвіти», підпільні органі-
зації та інші легальні та нелегальні патріотичні гро-
мадські об’єднання. 

Масовий повстанський рух і селянські повстан -
ня на Чернігівщині почали особливо активно розви-
ватись і діяти після третьої окупації України Росією.

Починаючи з 1920 р., в Новгород–Сіверському
повіті вже сформувались і діяли загони — Шуби, Ва-
щенка, Артамонова і Левадного. У Ніжинському,
Бахмацькому, Ічнянському та Іваницькому повітах
діяли загони Ангела, Шекери, Сапона, Лося і Тре-
тяка. В Остерському повіті — Кузнєцова; в Новоба-
санському — Ромашка. Ці загони мали у своєму
складі до 5 000 чоловік. Вони вели відкриту бо-
ротьбу з більшовиками. На стенді представлена
карта, виявлена у Державному Архіві Чернігівської
області, на яку нанесені райони діяльності по-
встанських загонів та список їх отаманів.

Найбільш дієвою підпільною організацією Чер-
нігівщини був «Штаб Лівобережних сил України».
Осередки «Штабу» були в Борзнянському, Бах-
мацькому, Бобровецькому, Ніжинському та інших

районах. «Штаб Лівобережних сил України» та його
осередки припинили свою діяльність у 1930 році.

Активно на Чернігівщині діяла організація «Віль -
не козацтво», осередки якої діяли в районах Олішев -
ська, Носівки, Остра, Бобровиці та в інших районах.
Очолював «Вільне козацтво» на Чернігівщині Доро-
шенко. Діяла організація до 1931 року.
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Павло Гарячий — сотник, командир 1–ї сотні 1–го
гайдамацького кінного куреня 

ім. Устима Кармалюка
1919 р. 

Поранений отаман Орлик на тюремному ліжку

ЧЕРНІГІВЩИНА
(СТЕНД  21)
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Підпільна повстанська організація «Мовісти»
мала свої осередки в районах Городні, Доб-
рянська, Сосниці, Олішевська і Чернігова, а також
мала свої осередки у сусідніх губерніях. Організа-
ція налічувала у своєму складі 1500 чоловік.

Великий вплив у Чернігові мали українські со-
ціалісти–революціонери («есери»). Як стверджують
чекістські документи: «В г. Чернигове участники

этой организации проникли в аппараты областных
хозяйственных учреждений, где проводили свою
работу в направлении: создания эсеровских кадров
в среде шовинистической части украинской интел-
лигенции (агрономов, учителей и т.д.), проведения
вредительства с целью срыва хозяйственно–поли-
тических мероприятий партии и правительства»
(ГДА СБУ, ф. 13, спр. 474 Паспорт Чернігівської області). 
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Карта дій повстанських загонів 
ДАЧО, ф. Р–1000, оп–1, спр. 22, арк. 31. Публікується вперше.
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Чернігівщина 

Список повстанських загонів Чернігівщини
1918–921 рр.

ДАЧернігівської обл. Р–1000, oп. 1, cпр. 22, cтор. 30. Публікується вперше. 
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Заклик до повстання проти радянської влади командира повстанської групи Ангела (Тетері)
1920 р. 

ГДА СБУ, ф. 6, спр. 71583–фп., арк. 13 



Основними кадрами організації були офіцери
Армії УНР. Організація була ліквідована в 1933 році. 

У 1923–1924 рр. в Чернігові існувала група
троцькістів на чолі з губернським суддею Олда-
ковським, яка підтримувала зв’язок з московсь-
кими троцькістами.

«Продрозверстка» та масові репресії більшо-
вицької влади спонукали селян до створення неве-
ликих місцевих повстанських загонів самооборони.
За чекістським описом районів Чернігівщини зна-
читься, що в Батуринському районі в період з 1923
до 1933 рр. діяло 6 повстанських загонів, а стихійні
виступи селян в селах («волинки») продовжува-
лись до 1935 р. У Бахмацькому районі активно дія -
ли загони Шекери і Ангела. 

У Борзнянському районі осередки «Вільного
козацтва» були ліквідовані в 1932 році. У період ко-
лективізації майже у всіх селах району відбулися
стихійні виступи селян («волинки»), які супровод-
жувалися фізичними розправами над більшовиць-
ким керівництвом. У Бобровецькому районі загони
Ромашка і Панкратова діяли до 1932 р. З 1919 р. в
Борзнянському районі діяла петлюрівська по-
встанська організація, названа чекістами «Шеке-
рівська». До 1925 р. тут боровся повстанський загін
Сапона. З 1922 до 1927 рр. у Варвинському районі
діяли загони Клітки, Волина, Бихно, Кулича, в се -
лах відбувалися стихійні жіночі виступи («волин -
ки»); в Гремяцькому районі діяли загони Кашуби і
Курлешка; загін отамана Сулими ліквідовано чекі-
стами в 1933 році. 

У Дмитрівському районі діяв повстанський
загін «Курінь смерті», який боровся з продзагона -
ми і комуністичними чиновниками. У 1931–1932 рр.
в районі відбувся ряд масових стихійних виступів
селян («волинки»). В німецьких колоніях виступи
селян очолив пастор Мельман. З 1929 по 1936 р. в
Добрянському районі діє підпільна організація
«Союз звільнення селянства»; в Ічнянському райо -
ні діє повстанський загін «Золота рота», загін
«Вільного козацтва», підпільна військова організа-
ція «Весна»; в селах Козелецького району відбу-
лись кілька збройних повстань, діє 5 повстанських
загонів; в Корюківському районі діють загони
Сапо на, Несукая, Петренка і загін «Вільного козац -
тва»; в період 1929–1933 рр. в Лосинівському рай-
оні діють повстанські загони Спічака, Покрасина і
Сукача, по селах відбуваються стихійні виступи
селян («волинки»), які часто супроводжуються фі-
зичними розправами над більшовицьким керів-
ництвом. Стихійні виступи селян більшовики
«усмиряли военной силой»; в Любецькому районі
діє антибільшовицький каральний загін Кристовця.
По селах району відбуваються релігійні стихійні ви-
ступи («волинки»). 

Діяльність повстанських загонів і підпільних
організацій охоплювала всю Чернігівщину. У пас-
порті Чернігівської області (ГДА СБУ, ф. 13, спр № 474)

описано боротьбу селян з окупантами в кожному
районі області: в Малодівицькому районі діють
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Чернігівщина 

Отаман Коваль 

Групове фото із майбутнім ватажком 
повстанської групи на Чернігівщині 

Євгеном Ангелом (праворуч у першому ряду) 
1917 р. 

ГДА СБУ, ф. 6, спр. 71538–фп. 

Цюпа–Лисиця,
отаман, що діяв 

у Чернігівському 
районі
1921 р.
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Отаман Петренко



повстанські загони Скрипченка, Кожушка і Кова-
ленка; в Менському діє 10 місцевих повстанських
загонів, останній ліквідований у 1934 р.; в Ми-
хайло–Коцюбинському — загони Кузнєцова і Піс-
куна; в районі Ніжина — загони Ангела, Голуба,
Шекери, Сапона, Мартиненка і Родченка. Крім за-
гонів Курлешка, Несукая і Ващенка в Новгород–Сі-
верському районі діють в селах антибільшовицькі
загони самооборони та один каральний антибіль-

шовицький загін; в Ново–Басанському районі діє
5 місцевих повстанських загонів і загін Ромашка, в
селах стихійні виступи супроводжуються розправою
над більшовицьким керівництвом; в Олішевському
районі в 1921 р. збройні повстання у 5–ти селах, в
1931 р. в інших 3–х селах цього ж району; в селах
Понорницького району з 1921 по 1931 рр. діють у
різний час загони Ващенка, Шкарабурди, Гвоз-
дєва, Гончарова, Лося, Купрієнка і Клименка; в
Прилуках діє підпільна організація «Черкасці» та
загони Скрипченка і Чорного; підпільна повстан -
ська організація «Сосниця» діє в Семенівському
районі до 1931 р.; в районі Холмів діє місцевий по-
встанський загін Рака; в Околицях Чернігова діють
загони Галаки, Зайця та інші.

У середині 1921 р. махновські загони після дру-
гого рейду по Полтавщині, відрізані більшовицькими
військами з півдня, рухались на північ через Охтир -
ку, Конотоп і Недригайлів, знищуючи на своєму
шляху окупаційну більшовицьку адміністрацію. 

На Чернігівщині активно діяв загін махновців
Щуся (500 шабель), який здійснив наскок на Ко-
стянтиноград і намагався оволодіти Ніжином. В со -
юзі з Щусем діяли загони Галаки, Марусі і Яценка.
Також через Чернігівщину пройшов рейдом інший
махновський загін Кожі (300 шабель). 

Після 1923 р. на Чернігівщині продовжує
діяти ряд українських підпільних організацій. Ве-
ликі повстанські загони подрібнюються і ведуть
боротьбу шляхом розправ над партійно–радянсь-
ким активом. 
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Отаман Мазуренко 

Виступ загону отамана Полонського 



Статистичні данні 
про національно–визвольний рух 

1917–1932 рр. на Чернігівщині

1. Кількість підпільних організацій 
та їх осередків — 64

2. Кількість повстанських загонів — 137
з них: відомих — 72
невідомих — 65

3. Кількість селянських повстань — 32
1918–1924 рр. — 23
1928–1932 рр. — 9

4. Кількість районів охоплених стихійним 
виступами селян («волинками») 
1928–1932 рр. — 23
з них з фізичною розправою 
над радянським керівництвом — 12

5. Кількість волостей, 
де діяли антибільшовицькі загони 
самооборони 1917–1920 рр. — 11
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Чернігівщина 

Група махновців. У центрі отаман Щусь 

Найбільш активні повстанські загони, що діяли на Чернігівщині

Список складений за Паспортами областей
ГДА СБУ. Ф.13,Спр № 476, № 466.

1. Ангела
2. Артамонова
3. Братів Кривоносових
4. Братів Пучкових
5. Бихна
6. Ващенка
7. «Вільне козацтво»
8. Волина
9. Ворони

10. Ващенка
10. «Гайдамаки»
11. Галаки
12. Гвоздева
13. Гончарова
14. Генерала

Калиновецького
17. Голуба
18. Гончара
19. «Грош бійці»
20. «Добрий вечір»

21. Довгаленка
22. Домонтовича
23. Дрозда
24. Євтушенка
25. Зайця
26. «Золота рота»
27. Канівського
28. Клименка
29. Клітки
30. Коваля
31. Комарова
32. Корницького
33. Кошуби
34. Кристовця
35. Крищенка
36. Кузнецова
37. Кулича
38. Купріянка
39. «Курінь смерті»
40. Курлешка

41. Левадного
42. Лихацького
43. Лося
44. Лошина
45. Маляренка
46. Мартиненка
47. Марусі
48. Маслова
49. Махна
50. Несукая
51. Панкратова
52. Пастора Меломана

(німецькі колонії)
53. Петренка
54. Піскуна
55. Покрасіна
56. Пуда
57. Родченка
58. Рака
59. Ромашки

60. Рудиці
61. Рябченка
62. Сапона
63. Скрипченка
64. Соловйова
65. Спичака
66. Сулими
67. Сукача
68. Суровіцкого
69. Тединова
70. Тилелейли
71. Третяка
72. Ходька
73. Чернова
74. Шекери
75. Шкарабури
76. Шуби
77. Яценка
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Паспорт Чернігівської обл. Менский р–н.
ГДА СБУ. Ф. 13, cпр. № 474, арк. 21. Публікується вперше.



У верхній частині стенду розміщена карта–
схема Полтавщини, на якій умовними знаками по-
значені: селянські повстання з назвою населеного
пункту і року, в якому відбувались повстання, на-
явні в повітах підпільні повстанські організації, по-
встанські загони, райони, охоплені стихійними
виступами (волинками) та райони де діяли загони
самооборони. В центрі стенду, обведені червоною
рамкою, подаються статистичні дані щодо кількості
вище описаних утворень, що діяли в губернії.

Полтавщина є батьківщиною багатьох видат-
них борців за українську незалежність, зокрема
І. Карася (член Центрально Ради), С. Петлюри та
А. Левицького. Ці громадські діячі очолювали укра-
їнський національний рух, мали своїх однодумців,
які в 1919–1922 рр. організовували повстанські за-
гони та підпільні організації для боротьби з росій-
ськими окупантами. 

У період Центральної Ради, а потім Директорії
по всіх повітах Полтавщини діяли добре організо-
вані «Просвіти». В Гадяцькому районі «Просвіту»
очолювала письменниця Олена Пчілка. 

Не чекаючи на допомогу з боку владних струк-
тур, українці Полтавщини для захисту свого життя
і майна від збільшовичених військ почали навесні
1917 року створювати місцеві загони самооборони.
Під кінець 1917 р. на Полтавщині діяло 11 това-
риств «Українського Вільного Козацтва», які на-
лічували 605 «вільних козаків». Згодом «Вільне
козацтво» і «Просвіта» на Полтавщині відіграли чи
не найголовнішу роль у створенні підпільних по-
встанських організацій та забезпечували кадрами
збройні повстанські загони.

З січня 1918 р., під час першої окупації України
Росією, влада на Полтавщині на короткий час пе-
рейшла до російських більшовиків. Як повідомляли
чекістські документи «По призыву коммунистиче-
ской партии полтавчане восстали против Цен -
тральной Рады и при помощи русского народа
изгнали ее из пределов Полтавской губернии». 

(ГДА СБУ, ф.13,спр. 466, т. 1, арк. 6). 

У березні 1918 року в ході запеклих боїв з біль-
шовицькими окупантами Запорозька дивізія Армії
УНР визволила Полтавщину. Українська влада в
краї була відновлена.

У період Гетьманської Держави П. Скоропад -
ського широку діяльність в регіоні розгорнули осе-
редки «Союзу хліборобів–власників». Особливо
сильними позиції цієї організації були в Кремен-
чуцькому (600 осіб), Кобеляцькому (500 осіб), Обо-
лонському (200 осіб), та інших повітах. В 1918 р. в
Миргороді відбувся з’їзд «Союзу хліборобів влас-
ників». У часи Гетьманату на Полтавщині діяли за-
гони гайдамаків, які намагались очистити губернію
від більшовицької агентури і підривних елементів. 

Другий прихід в Україну російської Червоної
Армії призвів до повної ліквідації незалежності
України. Принесена на багнетах російських черво-
ноармійських загонів чужа влада, дивилась на все
українське, як на вороже, «контрреволюційне».
Масові арешти, депортації, розстріли, «продроз-
верстка» змусили українських селян більш рішуче
відстоювати свої інтереси перед більшовиками, що
поводили себе в Україні як окупанти у ворожій
держа ві. Вже навесні 1919 р. селянські повстанські
загони розпочали воєнні дії проти комуністичної
влади. У багатьох селах Полтавщини здійснюють -
ся розправи над більшовицьким активом і продза -
гонами, по селах створюються підпільні повстанські
організації. Перше велике антибільшовицьке по-
встання розпочалося у Миргороді. Вояки Мирго-
родської караульної роти захопили телефонну і
телеграфну станції, тюрму, з якої звільнили ареш-
тованих селян. Повстанці роззброїли штаб резерв-
ного полку і арештували старшин–комуністів. Вже
2 квітня штаб повсталих через листівки повідом-
ляв, що влада у місті перейшла до рук представ-
ників Директорії УНР. До повсталих миргородців
приєднувались повстанські загони навколишніх
сіл, кількість повстанців виросла до 7 тисяч чоло-
вік. Незважаючи на те, що Миргородське повстан -
ня було придушене, воно стало прикладом для
виступів по інших повітах Полтавщини. 

У травні 1919 р. починається повстання отама -
на Григор’єва, яке охоплює і Полтавську губернію.
Отаман Григор’єв заявив командувачу російських
більшовицьких військ Антонову–Овсієнку, що він
розпочинає повстання і буде винищувати всіх, хто
«пришел в Украину с целью ее эксплуатации». 

10–14 травня григор’євці визволили від росій-
ських більшовиків Умань, станцію Помошная, Ново-
миргород, Таращу, Корсунь, Александрію, Кривий
Ріг, Кобеляки, Яготин, П’ятихатки, Христинівку,
Літин, Липовець. У Павлограді повстали солдати
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14–го полку Червоної Армії, які вигнали з міста ЧК і
більшовицьку владу. В Козятині на бік Григор’єва
перейшов більшовицький Ніжинский полк. У Лубнах
повстав 1–й полк червоного козацтва та розгромив
ЧК, тюрму і банк. Навіть більшовицька партійна ор-
ганізація Лубен підтримала Григор’єва, за що зго-
дом була розпущена. Боротьбу проти Григор’єва
очолив особисто К. Ворошилов. У кінці травня ос-
новні сили Григор’єва були розбиті під Кам’янкою.
Окремі загони повсталого отамана переходять до
тактики партизанської війни. Ю. Тютюнник зі своїм
загоном йде на з’єднання з армією Петлюри.

На Полтавщині вели бойові дії проти росій-
ських більшовиків також загони Н.Махна. 

10 червня 1919 р. почалася затяжна війна по-
встанців під проводом Махна з більшовиками і
один з відомих рейдів махновців Полтавщиною.
З оточення більшовицьких військ Махно з 3000 бій-
цями проривається на Полтавщину, де до нього
приєднується загін Христового (300 повстанців).
Поблизу м. Хорол махновці потрапляють у под-
війне оточення більшовицьких частин загальною
чисельністю 29 тисяч шабель і багнетів. З цієї, зда-
валось би, безвихідної ситуації махновцям вда-
ється вийти і прорватись у район Гадяча, де
формувались і діяли місцеві повстанські загони. 

У цей час на Полтавщині відбувалися се-
лянські повстання. В них брало участь до 8 тисяч
селян. Близько 2 тисячі з них підтримували мах-
новську армію, проводячи спільні з нею операції.
Пройшовши Полтавщину і поповнивши людьми
свої загони, Махно вирушає на Путивль з метою
об’єднатись з місцевими повстанцями. 

Найбільш дієвим і успішним повстанським
загоном на Полтавщині був загін А. Левченка.
У травні 1920 р. Левченко організовує повстансь-
кий загін (1000 бійців, 4 кулемети) з селян Кобе-
ляцького повіту і очолює антибільшовицьке
повстання. 

У жовтні 1920 р. Левченко робить спробу взяти
під контроль Полтаву. Його армія, чисельність якої

Махновці у таборі інтернованих українців 
у Познані (Н. Махно внизу, другий зліва) 

1922 р. 

Карикатури  із справи отамана Левченка
ГДА СБУ, спр. 11405, арк. 85–89.

Сотенний Вороньківської сотні 
Іван Черпак (Штурба)  з побратимами — 
братами Михайлом та Яковом Кленками 



зросла до 2000 повстанців, здійснює рейди на
Лубни і Миргород. У листопаді 1920 р. Левченко
проводить з повстанцями другий рейд на Полтаву.

Окрім загонів Левченка, на Полтавщині діяло
ще близько 40 українських повстанських форму-
вань загальною чисельністю до 15 тисяч повстан-
ців при 60 кулеметах і 5 гарматах.

Під час 1–го та 2–го Зимових походів Армії
УНР по всіх повітах Полтавщини діяли повстанські

комітети. Головою полтавського губернського по-
встанського комітету був М. Д. Токаревський.

У Полтаві був створений «Комітет визволення
України». Його очолив директор гімназії Прийма.
Перші збори комітету відбулись у травні 1920 р. в
приміщенні полтавського відділення Українського
Банку. На засіданні були присутні представни ки
С. Петлюри, які таємно прибули з Києва. До
коміте ту увійшли: голова театрального комітету
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Постанова політтрійки 9 січня 1922 р.
ГДА СБУ, спр. 11405, арк. 383. 



полтавського «Губнаросвіти» С. Пінковський, пра-
цівники «Губнаросвіти» колишні офіцери Армії УНР
С. Лойко і П. Балик, комендант полтавських театрів
Трохим Юрченко і кооператор В. Ашин. Основ  ною
метою комітету було об’єднання всіх підпільних ор-
ганізацій і повстанських загонів, що діяли на Пол-
тавщині, а згодом і всієї України. Склад комітету
формувався по принципу п’ятірок. Комітет створив
збройний загін. Діяв комітет підпільно.

У кінці 1920 р. комітет був остаточно сформо-
ваний у такому складі: 1) Прийма — голова Комі-

тету, 2) Ніньковський — заступник голови і керів-
ник організаційного відділу; 3) Юрченко — комісар
з військових справ; 4) Лойко — його помічник;
5) Дорошенко Наталка — інформаційний відділ і
контррозвідка; 6) Глушко — член комітету; 7),8) Де-
нисенко і Шевченко — представники партії УСД;
9),10) Чубуков і Дорошенко — представники пар-
тії УСР; 11) Балик Петро — секретар; 12) Гера-
щенко — завідувач фінансовою частиною.

Прийма здійснив поїздку за кордон, де зв’я -
зався з штабом С. Петлюри. Там він отримав до-
ручення налагодити зв’язок з усіма повстанськими
організаціями, що діяли в Україні.

До Комітету приєднався повстанський загін
Вовка — 200 чол. та підпільна організація «Наша
думка». Через Ніньковського Комітет мав зв'язок
з повстанськими загонами, сформованими у Га-
дяцькому, Звенигородському, Лубенському і Пере-
яславському повітах. Комітет тримав зв'язок з
«Губернським повстанським комітетом» і редак-
цією підпільної газети «Наша думка». Спільно з Ко-
мітетом діяла ще одна полтавська організація —
«Старе громадянство», якою керував Товкач. 

У кінці 1920 року чекістам вдалося викрити під-
пільників. Окупанти заарештували 100 чоловік ке-
рівництва Комітету. Прийма на той час перебував у
Галичині й уникнув арешту. «Губернський по-
встанський комітет» теж зазнав втрат, але невдовзі
поновив свою роботу. «Губповстанком» мав такий
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Загін Кікотя й Авдеєнка
Кременчук, 1920 р. 

Токаревський М. Д. — член УПСР, 
Голова Полтавського повстанського комітету 



склад: 1) Голова й інструктор — Сопар–Нельговсь-
кий; 2) начальник штабу і керівник усіх збройних сил
губернії — Трясило; 3) начальник зв’язку — Бедуха
Іван; (псевдонім «Зозуля» і «Павлюк»); 4) керівник
організаційної частини, він же входив у повстанком
як представник «КВУ» — Юрченко Трохим (псевдо-
нім «Сірко»); 5) начальник контррозвідки — Узенко
Лука (псевдонім «Підкова»).

У «Губернському повстанському комітеті»
були спеціальні агенти: Тютюнник Григорій (псев-
донім «Але»), двоюрідний брат Юрка Тютюнника,
Сай Дмитро, Коровка Олексій і Гриб Василь, які за
завданням повстанкому підтримували зв'язок з по-
встанськими загонами і поповнювали їх людьми.
Крім того, вони самі вступали в загони і координу-
вали їх діяльність. Агенти Комітету проникали в
органи окупаційної радянської влади, звідки отри-
мували інформацію про дії ЧК і Червоної Армії, а
також постачали озброєння повстанцям. Агенти
Сировський Іван і Крисько Савелій — працівники
ОРТЧК регулярно передавали повстанцям копії
оперативних секретних матеріалів та забезпечу-
вали агентів відповідно документами. Вискребцов
Володимир –завідувач зброярською майстернею
Полтавських командирських курсів і Піскорський
Іван — майстер–зброяр передавали повстанцям
зброю. Зокрема, повстанський загін Звіра отримав
від них велику кількість гранат. Повстанком підтри-
мував постійний зв'язок із загонами Молчанова
Олексія, що діяв в районі Буланівського лісу, ота -
мана Тураї, отамана Штани, що діяли в районі Ди-
каньки і Василевської волості та іншими.

(Дукельский С. ЧК на Украине. — Государственное издатель-
ство Украины, 1923 г. с. 95–102. Передрук з додатками, 
Едмонтон–Канада, 1989 р.) 

У 1921–1922 рр. з–за кордону на Полтавщину
таємно приїздили представники Державного
Центру УНР: Самутін, Костенко, Гамза та ін. Вони
організували ряд чисельних загонів, піднімали по-
встання, знищували місцевий комуністичний
актив. Не дивлячись на потужну протидію з ра-
дянського боку, повстанський рух довго не при-
пиняв своєї діяльності. 

Отамани Христовий, Коваль, Чайка, Крупкін,
Богдан з Прилуцького повіту та інші ватажки об’єд-
нались з чисельним загоном Махна. Ліси Дикань-
ського, Гадяцького, Миргородського та інших
повітів стали базою повстанських загонів. Звідси
повстанці здійснили рейди на містечка Гадяч,
Зіньків, Решетилівку, Золотоношу і ряд інших на-
селених пунктів, знищуючи в них окупаційну адмі-
ністрацію. 

Для керівництва боротьбою з українськими по-
встанцями в 1921 р. до Полтави прибув М. Фрунзе,
проте і йому не вдалося повністю переламати хід
«Народної війни». На Полтавщині — в різних пові-
тах селяни продовжують формувати загони чи-
сельністю до 100 і більше осіб, які вели воєнні дії
проти окупантів.
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М.Ю. Обідний, сотник Армії УНР
1919 р. 

Арешт отамана Кваші чекістами 
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Секретно
3 января 1921 г.

Председателю Чернухского 
Волисполкома тов. Сагура

Ваше сообщение о переговорах с руковод-
ством восстания мы получили и телеграфно уве-
домили об этом наше правительство в Харькове.
Уполномачиваем Вас лично продолжать начатые
переговоры и убедить руководителей восстания
в бесцельности их борьбы. Кроме этого, мы упол-
номочены и уполномачиваем Вас в свою очередь
обещать руководителям восстания полную пра-
вительственную амнистию для всех участников
восстания при условии, когда они сложат оружие.
О результатах информируйте нас спешно нароч-
ным.

Пред. Лохвицкого Уездисполкома 
(С. Нелепа)

Пред. Уездполитбюро (Мицит)

Срочно–секретно
17 марта 1922 г.

Председателю Чернухского 
Волисполкома тов. Сагура

Доведите до сведения руководителей восста-
ния, что в г. Лохвицу для проведения правитель-
ственной амнистии всем участникам вос стания
прибывает лично сам председатель ВУЦИКа
Г. И. Петровский. Объявите братьям Гресь, что им
лично, как и всем остальным соучастникам восста-
ния, предоставляется исключительная возможность
возвратиться к своим семьям и мирному труду.
В связи с тем, что до нашего сведения доходят
слухи о том, что некоторая часть участников восста-
ния намерена продолжать вооруженную борьбу, а
поэтому еще раз Вам приказываем: широко опове-
стите восставших, что такой случай им в будущем
больше не представится и что они своим упорством
поставят под угрозу не только свои жизни, а жизнь
и имущество семьи и даже родственников.



О дне прибытия в г. Лохвицу т. Петровского
уведомим Вас телефоном. Просим срочно инфор-
мировать нас о ваших мероприятиях.

Пред. Лохвицкого Уездисполкома 
(С. Нелепа)

Пред. Лохвицкого Уездполитбюро (Мицит)

(Дукельский С. ЧК на Украине. — Государственное издатель-
ство Украины, 1923 г. Передрук з додатками, Едмонтон–Ка-
нада, 1989 р.) 

У період суцільної колективізації, незважаючи
на масові арешти підпільна повстанська боротьба
посилюється. У 1929–1930 рр. на Полтавщині ро-
сійськими спецслужбами було ліквідовано ряд осе-
редків СВУ, до складу яких входили і колишні
повстанці. За радянськими джерелами керівником
СВУ в Полтаві був Товкач. 

З 1928 р. при проведенні колективізації в
селах Полтавщини відбуваються масові стихійні
селянські виступи (волинки). 

В 1928–1932 рр. в селах Полтавщини відбу-
лось понад 20 збройних селянських повстань. 

Статистичні данні 
про національно–визвольний рух 

1917–1932 рр.
на Полтавщині

1. Кількість підпільних організацій 
та їх осередків — 103

2. Кількість повстанських загонів — 165
з них: відомих — 81
невідомих — 84

3. Кількість селянських повстань — 29
1918–1924 рр. — 9
1928–1932 рр. — 20

4. Кількість районів охоплених стихійним 
виступами селян («волинками») 
1928–1932 рр. — 24
з них з фізичною розправою над 
радянським керівництвом — 12

5. Кількість волостей, 
де діяли антибільшовицькі загони 
самооборони 1917–1920 рр. — 1
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Полтавщина 

Найбільш відомі повстанські загони, 
що діяли на Полтавщині

Список складений за Паспортами областей.
(ГДА СБУ. Ф. 13, cпр. № 466, № 474, № 463.)

1. Ангела
2. Біленького
3. Білого
4. Богдана
5. Брови
6. Венька
7. Вовка
8. Ващенка 
9. Гайдамаків

10. Галайди
11. Гармаша
12. Гербути
13. Голуба
14. Гонти
15. Греця
16. Григор’єва
17. Гусара
18. Дубчака

19. Духова
20. Зеленого
21. Зеленця
22. Іванюка
23. Івченка
24. Кабана
25. Каліберди
26. Кікотя
27. Крупського
28. Коваля
29. Коваленка
30. Колесника
32. Конеболотського
33. Короля
34. Левченка
35. Лимаря
36. Марусі
37. Марусі Чорної

38. Матяша
39. Махна 
40. Мілка
41. Мусієнка
42. Нагорного 
43. Неназири
44. Петренка
45. Пісчанки
46. Погорєлова
47. Пустовіта
48. Рака
49. Романовського
50. Ромашка
51. Садового
52. Семиславова
53. Сені
54. Сірика
55. Скірди

56. Спічака
57. Стешенка
58. Струка 
59. Судавного
60. Супруна
61. Сурупи
62. Сухненка
63. Тація
64. Трояна
65. Тютюнника
66. Тягла
67. Халявка
68. Хозушка
69. Христового
70. Чорного
71. Чайки
72. Шуби
73. Яценка
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Паспорт Полтавської обл. Гельманівський р–н.
ГДА СБУ. Ф.13, cпр. № 466, арк. 4. Публікується вперше.



У верхній частині стенду розміщена карта–
схема Харківщини, на якій умовними знаками по-
значені: селянські повстання з назвою населеного
пункту і року, в якому відбувались повстання, на-
явні в повітах підпільні повстанські організації, по-
встанські загони, райони охоплені стихійними
виступами (волинками) та райони, де діяли загони
самооборони. В центрі стенду, обведені червоною
рамкою, подаються статистичні дані щодо кількості
вище описаних утворень, що діяли в губернії.

У 1917–1918 рр. територія Харківської губернії
стала ареною запеклих боїв українських військ з ро-
сійськими окупантами. У 1918–1919 рр. до Хар  кова
та у повіти губернії передислоковувались укра-
їнські військові частини, сформовані в Центрі —
Лубнах, Полтаві, Прилуках.

У Харківській губернії за вказівкою С. Петлюри
були створені повітові комендатури. Ними керував
комендант — Мироненко–Васютинський, який пе-
ребував у Харкові. 

Після відступу Армії УНР закордон на Харківщи -
ні залишилася велика кількість її колишніх офіцерів.
Вони підтримували зв’язок із Партизансько–По-

встанським Штабом Державного Центру УНР в ек-
зилі та проводили роботу зі створення підпільних
повстанських організацій, комітетів, об’єднували
діючі повстанські групи та організації, очолювали
ці об’єднання, формували та вишколювали се-
лянські повстанські загони.

Після арешту в Києві керівників та деяких чле-
нів Центрального Повстанського Комітету, вцілілі
осередки Центрповстанкому через деякий час пе-
ремістили свій центр до Харкова. Ось як характе-
ризували українське підпілля російські більшовики:
«Наряду с чисто националистической политикой
борьбы за «Самостийную Украину» — эти шови-
нистические украинские элементы на базе общ-
ности классовых интересов блокировались с
монархистами и кадетами. Повстанческая органи-
зация, ставя своей целью насильственное отделе-
ние Украины от Советского Союза, прежде всего
направляла все свои действия к нарушению же-
лезнодорожного сообщения Украины с РСФСР, с
тем, чтобы таким образом, прервать переброску
на Украину и нормальное снабжение воинских ча-
стей. С этой целью к/р организация пыталась
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ХАРКІВЩИНА
(СТЕНД 23)

Вояки Армії УНР. 
Праворуч — Сірополко Леонід 

(син українського просвітницького діяча 
Сірополка С.О.)

1917–1920 рр. 

Командний склад І–ї Синьої дивізії Армії УНР. 
На передньому плані: командир дивізії, 

генерал Зелинський В. (ліворуч), 
командир І–го піхотного полку, 

полковник Шаповал М. 
1918 р. 



объе динить под своим руководством разрознен-
ные бандгруппировки и подпольные к/р ячейки в
Харьковской, Донецкой, Екатеринославской, части
Воронежской губ., по бассейну реки Северного
Донца и части Дона, с тем, чтобы эти объединен-
ные силы создали одновременно единый фронт с
наступающими из за кордона петлюровскими ча-
стями». 

(ГДА СБУ у Харківській обл., спр. 18772. Т. 1, арк. 1–2.)

Керівною п’ятіркою «Харківського губповстан-
кому» були полковники Армії УНР Котелевець,
Волох, офіцери Водотика, Юрченко, Демченко. 

Осередками повстанкому у Харкові були:
1. Школа Червоних Старшин;
2. Агрономічний інститут;

3. Харківська електростанція;
4. Кооперативні курси;
5. Медична академія;
6. Південний Округ шляхів сполучення;
7. Кавалерійські курси.

За даними російських спецслужб, на території
Харківської губернії в період 1921–1922 рр. були
наступні повстанські осередки, повстанські загони
та групи, пов’язані з губповстанкомом:

1. У Куп’янському повіті (центр с. Кабаньє),
керівна п’ятірка: Кияшко, Тищенко, Кравців, Пріма
і полковник Журба, він же Тищенко–Павлюк. По-
встанком мав свій повстанський загін, зашифро-
ваний під виглядом Гідрометричного трудового
загону, сформованого з 97–ми червоноармійців–
українців, що втекли з Червоної Армії. Повстанком
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Карта Харківського повстанкому
1922 р. 

ГДА СБУ у Харківській обл.,  спр. 18772.  Т. 1.  Публікується вперше.
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Харківщина 

Члени Харківського повстанкому (прізвища невідомі)
1922 р.  

За справою проходило 258 осіб
ГДА СБУ у Харківській обл., спр. 18772, Т. 26/ Публікується вперше. 
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був тісно пов’язаний з повстанськими загонами,
що діяли у Куп’янському і Валківському повітах Ко-
лодія, Сироватського, Погорілого, Донченка і Вин-
ника, які нараховували по 250 повстанців.
Оперативне керівництво цими загонами здійсню-
вав полковник Журба.

2. Керівна п’ятірка Валківського повстанкому:
Бабюк, Захарчук, Перетятко, Пчілка і Гаєвський.
Осередок Валківського повстанкому був на станції
Люботин, яким керували офіцери Русенко, Посика,
Семенко, та ін. Через Семенка повстанком мав
зв’язок з повстанським загоном Білецького.

3. Керівниками Богодухівського повстанкому
були — Кисіль, Юрченко, Котельвець і Ситник він
же отаман повстанського загону.

4. Керівниками осередку повстанкому в
с. Сватово–Лучки були Кононенко і Тронза.

5. Керівником осередку повстанкому у
м. Вовчанську був учитель Стрільців.

6. Загін отамана Брови діяв у Харківському
повіті.

7. Загін отамана Кочубея діяв у Чугуївському
повіті.

(ГДА СБУ у Харківській обл., спр. 18772. Т. 1, арк.2–3.) 

Харківський Губповстанком мав безпосеред-
ній зв'язок з підпільними організаціями і повстансь-
кими загонами у інших губерніях і координував
їхню діяльність. Це загін Шепеля, що діяв на По-
діллі, загін Орла, що діяв у Бердичівському повіті,
загін отамана Карого, що діяв у Липовецькому по-
віті, повстанський загін Ткача, що діяв на станції
Фундуклеєвська (Київська губернія).

Зв’язок Харківського повстанкому із Києвом
здійснювався через 

А. Ф. Саутер, яка була власницею конспіратив-
ної квартири. Через неї Котелвець і Демченко
(члени Харківського повстанкому), мали зв’язок з
членами Київського повстанкому: Адаменком,
Чалим, Якубовським, Таращенком і «Миколою».
Зв’язок повстанкомів з штабом Тютюнника здій-
снювався через кур’єрів. 

У перші роки радянської влади на Харківщині
вибухнули селянські збройні повстання — у Вов-
чанську, Олексіївці, Ста-
ровірівці і
Змієві.

Діють також місцеві повстанські загони на чолі з от-
аманами: Шкілем, Коренєвим (Куп’янськ, Цибою,
Куликом (Сахнівщина), Капінусом (Вовчанськ), Ор-
ликом (Олексіївский р–н.), Білим, Козловим,
Фомою (Петровський р–н). Ці загони поповнюва-
лися членами організації «Союзу хліборобів–влас-
ників». Крім того на Харківщині діяли загони
Махна, Сахарова, Чередниченка та ін. 

Як правило, під час селянських повстань об’єд-
нувались групи самооборони кількох сіл, або навіть
кілька волостей чи повітів. Селяни створювали свої
повстанські штаби і по кілька місяців оборонялися,
не допускаючи більшовицькі окупаційні війська на
свою територію. Повстання у 3–х селах Старові-
рівки тривало кілька місяців. Навіть декілька ульти -
матумів окупаційних військ з погрозами повного
знищення не змусили повсталих припинити опір.

Останній ультиматум повсталим селянам
сіл Старовірівка–1, Старовірівка–2 

і Старовірівка–3.
(мова документу)  

«Копия с копии

УЛЬТИМАТУМ
Штабу повстанческих войск села Старове-

ровки к Вам руководителям и начальникам вос-
ставших и ничего невидящих перед собою
крестьян обращаемся мы солдаты и командиры
пролетарской Красной Армии. Настали последние
минуты вашего торжества. Мы представители
всего пролетариата никогда нежелающие проли-
вать чей бы то нибыло крови и последний раз об-
ращаемся к Вам. Опомнитесь. Самые суровые
наказания ждут Вас. Ваше имущество, Ваши
семьи, Вы все будете сметены с лица земли могу-
щими частями Красной Армии как ненужные вред-
ные семена для Рабоче–крестьянской власти.
Руководители повстанцев. Час Вашего торжества
пробил, нежелая, темная маса крестьянства слепо
последовала за Вами. Мы посылаем Вам послед-
нее предупреждение. Сложите оружие, выдайте
главарей, руководителей и Вы все будете спасены
от суровых наказаний. Через посылаемого кресть-
янина мы ждем Вашего ответа, но если он будет
отрицательным не ждите пощады. Красная Армия

сумевшая уничтожить безчисленные полчища
Деникина, Врангеля Юденича, Колчака и

других своих вековых врагов сумеет в
три счета уничтожить и Вас.

Опомнитесь.

Командир всеми боевыми отря-
дами /подпись/

Начальник штаба /подпись/

С подлеником верно: /подпись/»

(ДА Харкывськой обл. фр.200, оп.1, спр.3с, арк. 7. 
Публікується вперше. )

Місцевий повстанський загін 
хут. Демянівка Кириківського р–ну

Харківщина, 1930. 
ГДА СБУ у Харківській обл., спр.  1116. Публікується вперше. 



Відповідь повсталих селян.
(мова документу)  

Копия с копии

Дорогие красноармейцы и комсостав получив
Ваш ультиматум от имени всего сельсовета при-
ветствуем Вас братским приветом: Дело товарищи
в следующем с Вашего ультиматума видно, что Вы
незнакомы с положением вещей произшедшем в
нашем несщастном кровю облитом селе 6 де-
кабря.

Июля 31 дня после набега Махно в село Ста-
роверовку прибыл карательный отряд под коман-
дой комиссара. Соколовского. Был издан приказ
№ 1. по Староверовке, где в течении 12 часов ска-
зал дать 1000 шт. рогатого скота, 60 пуд. коровего
масла, свиней, овса и пр. Был собран сход общий
и на глазах толпы было разстреляно 5 граждан
коим никому вины предявлено не было.

Тепер 6 сентября месяца была наложена раз-
верстка хлеба 9800 пудов; которой 5% выполнена,
солома, овощи тоже вывезены полностью.

6–го декабря является опять карательный
отряд под командой комисара державца Соколов-
ского, окружает церков, во время богослужения,
на улицах, ловят старых, малых, богатых, бедных,
служащих учреждений, начинается порка и после
порки приговариваются 120 человек к расстрелу,
300 домов сжечь, забрать все поголовно и через
несколько времени полилась бы невинная кровь
граждан. Видя такое гнустное издевательство кро-
вожадного комиссара державца Соколовского
чаша терпения переповнилась. «Народ восстал».
Имеем на то оправдательные документы и данные
т. к. комисар при первом выстреле бежал, в панике
забыл папки и станки. Ввиду с чем предлагаем 
товарищам красноармейцам завтра выслать
делега цию в составе 3–х человек для выяснения
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Селяни трьох Старовірівок, заарештовані як члени СВУ (1930 р.), 
також обвинувачувались як учасники повстання 1920 р.

ГДА СБУ у Харківській обл., спр. 2213, Т. 1, 2. Публікується вперше. 



создавшегося положения. Кроме того присовокуп-
ляем тов. красноармейцы, что восстание есть не
отдельной кучки, а 20000 населения поголовно, ко-
торые заявили, что все протягающие нам руки и
признавающие НАРОДНУЮ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
выбраную на основании конструкции Р.С.Ф.С.Р. и
вести безпощадную борьбу вместе с нами с насиль-
никами и узурпаторами в лице Соколовского и во
все услышивание заявляем, что вход в нашу де-
ревню только будет через наши трупы. О сдаче и
речи быть не может.

Да здравствует Народная Советская Власть.
Да здравствует обединение рабочих и

крестьян, Долой грабежи насилие.
Делегация в составе 3–х лиц избранных

общим собранием, от комсостава, 2 красноармей-
цев вашего гарнизона при протоколе такового при-
будет в 9 часов утра близ урочища «Долгого» с
белым флагом без вооружения, его встретят вас
наши представители.

Печать повстанцев Староверовки
С подленником верно:

Начальник боевых отрядов Константиновыч.
1920. 13/12.»

Копия
С копии верно Упоминформации Деронт.

С подлиним верно: Делопроизводитель ГПБ. 

(ДА Харкывськоъ обл. фр.200, оп.1, спр.3с, арк. 6. 
Публікується вперше.) 

Старовірівське повстання було жорстоко при-
душене військами. Вцілілі від розправ селяни ще
довгі роки переслідувались. Останню групу Старо-
вірівських селян було заарештовано в 1930 р. як
учасників підпільного осередку СВУ. В обвинуваль-
ному акті значиться, що селян судили за участь у
повстанні 1920 року.

У період суцільної колективізації (1928–
1930 рр.) в Барвінській, Богодухівській, Бурлак -
ській, Зачепилівській, Красноградській, Ізюмській,
Ново–Водоложській, Лозовській, Шевченківській
та інших волостях відбуваються масові селянські
«волинки», які супроводжувалися розправами над
представниками комуністичної влади.

Не менш активною була визвольна боротьба на
Сумщині, більша частина повітів якої належала до
Харківської губернії. Як в окремих повітах, так і в
багатьох селах Сумщини в період 1918–1923 рр.
відбувались антибільшовицькі збройні селянські по-
встання. Багато разів такі райони як Білопольський,
Хотеньський, Краснопольський, Охтирський, Пу-
тивльський, Лебединський та інші тривалий час пе-
ребували під контролем повстанців.

У період колективізації у ряді сіл Сумщини від-
булись збройні селянські повстання. Майже у всіх
селах відбувались стихійні виступи селян («во-
линки»). Найбільш масовими вони були в 1930 р.
в с. Баси Сумського повіту — 500 чол., в селах Те-
решківка, Степанівка, Головашівка. Зокрема, у Те-
решківці у стихійному виступі селян взяло участь
620 жінок. У 1931 р. на Сумщині чекісти ліквідували
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Похорон жертв харківської ЧК
1919 р.  

ГДА СБУ у Харківській обл., спр. 44294, Т. 26 



підпільну повстанську організацію офіцерів
«Весна». У 1932 р. більшовицькі спецслужби
ліквідували підпільну повстанську організа-
цію «Николаевцы», керівником якої був свя-
щеник с. Битці — Приходько.

Вже в 1930 р. на Харківщині розпочи-
наються масові арешти членів Спілки Виз-
волення України (СВУ) та Українського
Національного Центру (УНЦ). «Полювання»
чекістів на українську патріотичну інтеліген-
цію продовжувалось до 1938 ро ку. До УНЦ
більшовики відносили українських вчитель-
ство, лікарів, митців, яких масово арештову-
вали і знищували аж до 1938 року.

Статистичні дані 
про національно–визвольний рух 

1917–1932 рр. на Харківщині

1. Кількість підпільних організацій 
та їх осередків — 65

2. Кількість повстанських загонів — 133
з них: відомих — 77
невідомих — 56

3. Кількість селянських повстань — 34
1918–1924 рр. — 11
1928–1932 рр. — 23

4. Кількість районів охоплених 
стихійним виступами селян 
(волинками) 
1928–1932 рр. — 26
з них з фізичною розправою над 
радянським керівництвом — 15

5. Кількість волостей, де діяли 
антибільшовицькі загони 
самооборони 
1917–1920 рр. — 1
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Листівка. Що дали більшовики народу 
1922 р.

ГДА СБУ у Харківській обл., спр. 44294, Т. 26
Публікується вперше. 

Найбільш активні повстанські загони, що діяли на Харківщині

Список складений за Паспортами областей
(ГДА СБУ ф–13, спр. № 472 , № 479.)

1. Ангела
2. Боги
3. Білого
4. Власека
5. Ворона
6. Донченка
7. Землянського
8. Іваненка
9. Іванова

10. Карого
11. Капінуса
12. Кікотя

13. Козлова
14. Копійки
15. Корницького
16. Корсуна
17. Кочубея
18. Коренева
19. Кучера
20. Кучми
21. Кулика
22. Марієнка
23. Марусі
24. Марфенюка

25. Махна
26. Орлика
27. Пуда
28. Савонова
29. Сахарова
30. Савченка
31. Савчука
32. Семірки
33. Соколова
34. Страшко–Саєвича
35. Степановича
36. Степи

37. Сухомлинова
38. Ткаченка
39. Уманського
40. Фоми
41. Ховра
42. Чередниченка
43. Циби
44. Шкіля
45. Шепеля
46. Щуся
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Паспорт Харківської обл   Краснокутський  р–н.
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У верхній частині стенду розміщена карта–
схема Катеринославщини, на якій умовними зна-
ками позначені: селянські повстання з назвою
населеного пункту і року, в якому відбувались по-
встання, наявні в повітах підпільні повстанські ор-
ганізації, повстанські загони, райони, охоплені
стихійними виступами (волинками) та райони де
діяли загони самооборони. В центрі стенду, обве-
дені червоною рамкою, подаються статистичні дані
щодо кількості вище описаних утворень, що діяли
в губернії.

Катеринославська губернія обіймала вели-
чезні простори України. До її складу входило 8 по-
вітів: Катеринославський, Олександрійський,
Бахмутський, Верхньо–Дніпровський, Новомос-
ковський, Павлоградський, Слов’яносербський,
Ростовський–на–Дону і Таганрозький. У 1887 р. з
Олександрійського повіту був виділений окремо
Маріупольський повіт. У 1920 р. Бахмутський, Сло -
в’яносербський і Маріупольський повіти прилу-
чають до Донcької губернії, а Олександрійський —
до Запорізької губернії. Також в 1920 р. із 9–ти во-
лостей Верхньо–Дніпровського повіту створено
Криворізький повіт.

У 1922 р. до Катеринославської губернії при-
єднано Запорізьку. У такому адміністративному
складі (7 округів) Катеринославщина існувала до
1925 року.

Під час першої російсько–української війни на
Катеринославщину приходять більшовицькі оку-
панти під командуванням Єгорова: «29–30 декабря
1917 г. организованная большевистским коми -
тетом Красная Гвардия при помощи прибывших
робочих–москвичей после ожесточенного боя очи-
щают Екатеринослав от гайдамацких отрядов и
контрреволюционной Центральной Рады.»

(Паспорт Дніпропетровської обл. ГДА СБУ, спр. № 455, Т.1,
арк.15. Публікується вперше.)

В місті запанував терор. Як свідчили свідки тих
подій, «…серед білого дня на вулицях ловили і роз-
стрілювали «буржуїв». Будинок «військово–рево-
люційного штабу», де скоювалися всі ці розправи,
став жахом для катеринославського населення».

З перших днів встановлення свого окупацій-
ного режиму більшовики починають боротьбу із за-
гонами «Вільного козацтва», що були створені
українськими патріотами у всіх повітах і волостях
Катеринославщини. 

Влада більшовиків протрималася в Катерино-
славі недовго. 3 квітня 1918 року після важких боїв
у місто вступили загони Вільного козацтва, а слі-
дом — союзні українському уряду австро–угорські
війська генерала фон Арна. 

Після відступу української армії у 1920 році на
Захід вся Україна покрилася мережею підпільних
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Члени організації «Вільного козацтва», 
створеної в селах Наддніпрянщини

1918 р. 

КАТЕРИНОСЛАВЩИНА
(СТЕНД 24)



повстанських організацій. Офіцери Армії УНР, що
залишились в Україні і повернулись з–за кордону,
взяли на себе політичне керівництво підпіллям,

формували та вишколювали селянські повстан -
ські загони. 

Після 3–ї окупації України найбільш жорстока
боротьба більшовиків ведеться з українським під-
піллям. У березні 1920 року вийшов наказ по Пів-
денно–Західному фронту № 277, підписаний
Сталіним. У наказі говорилось про зростання на те-
риторії України повстанського руху та вказувалось
на необхідність ліквідації його. Спеціально виділе-
ним військовим частинам армій Південно–Захід-
ного фронту наказувалось у найкоротший термін
розгромити: «…а) остатки махновских и других
банд в районе Верхне–Днепровска — Екатерино-
слава — Алексангдровска — Цареконстантинов -
ска — Чаплино — Павлограда; б) банду Малашко
в районе Кривой Рог — Софиевка, а также в
кратчай ший срок закончить ликвидацию павлен-
ковских банд Тютюнника, Коцюры, Чучупаки, Гу-
лого–Гуленка и др. в районе Ротмистрова —
Новоукраинки — Елисаветграда — Знаменки —
Чигирина — Смелы».

(Паспорт Української ССР. ГДА СБУ. Спр. № 451, арк.21. Пуб-
лікується вперше.)

По всіх губерніях України були сформовані по-
встанські загони, що налічували від 500 до кількох
тисяч повстанців кожний. Центральний Повстансь-
кий Комітет координував дію повстанських загонів
і доручав окремим отаманам здійснювати військові
операції.

Коли офіцерам Армії УНР вдавалось проник-
нути в органи, які формували частини Червоної
Армії, тоді окремі повстанські загони організовува-
лись у вигляді невеликих червоноармійських ча-
стин. Такими були загін отамана Мелашка на
Катеринославщині та загін колишнього поручика
кавалерії Левченка.
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Н. Махно (у центрі) зі своїми бійцями 
1919 р. 

Один із прапорів махновців 
1920 р.

Полковник Петро Дяченко — 
командир кінного полку Чорних запорожців 

Армії УНР
1919 р. 



Повстанкоми Херсона і Ка-
теринослава об’єднали під своїм
керівництвом більше 12 тисяч
по встанців на чолі з отаманом
Пастушком. 

(Там же.)

На Катеринославщині в
1918–1919 рр. діяли повстанські
загони Махна, Дроздова, Зубка,
Лохматова, Марусі та багато
інших, які поповнювались в ос-
новному з місцевих селян. На За-
поріжжі особливо сильними були
загони Н.Махна. Базою і місцем
формування його загонів було
Гуляй–Поле та прилеглі райони,
де з місцевого селянства форму-
валися повстанські полки і дивізії. 

Крім загонів Махна тут діяли
ряд інших формувань — загони
Ситенького (район Михайлівки),
Чалого та Коробко, Володіна, Бараника, «Десятка
смерті» та інші. Загалом, все Запоріжжя було охоп-
лено боротьбою проти більшовиків. Радянські дже-
рела повідомляють, що тут не було жодного
району, де б не було тих чи інших виступів проти
радянської влади.

Для Катеринославщини характерним явищем
було створення загонів самооборони для захисту
від більшовицьких грабунків («продрозверстки»)
періоду «воєнного комунізму». Значна кількість за-
гонів самооборони була сформована в німецьких
колоніях.

На півдні Катеринославщини в боротьбі з біль-
шовиками відіграли роль релігійні протестантські
підпільні організації, агітуючи селян до повстань.
Так, в 1920 р. релігійною течією «молокан» було
піднято повстання в районі Нової Василівки. Це по-
встання було придушене силами Червоної Армії.
На стенді також представлено документ — пові-
домлення про повстання в селі Лапінка Нікополь-
ського повіту, що відбулось на свято Трійці в
1919 р. і отримало назву «Троїцького». Учасники
повстання були засуджені в 1927 р. 

З початком колективізації на території Дніпро-
петровської і Запорізької областей відбуваються
масові виступи селян («волинки»), які часто супро-
воджувались розправою над представниками ко-
муністичного партійного апарату. В Павлограді і
прилеглих до нього селах (Дніпропетровщина) ви-
бухнуло повстання. Виступ групи з 30 селян під ке-
рівництвом Архипа Воронкіна, Івана Аксьонова та
Івана Шелепова почалося 4 квітня 1930 року з ху-
тору Осадчий, а наступного дня до них приєдна-
лися інші мешканці Осадчого. Озброєні старими
гвинтівками, що залишилися з часів Першої світо-
вої війни, обрізами, мисливськими рушницями, кіл-
ками та вилами, повстанці почали розправу з
радянським і партійним активом, уповноваженими

з райвиконкому. Просуваючись
до Богданівки через довколишні
села і хутори Водяне, Путятино,
Кохівку, Мар'ївку та Нову Дачу,
повстанці швидко поповнювали
свої ряди.

Прибувши до Богданівки,
повс танці вдарили у церковні
дзвони, закликаючи місцеве насе-
лення йти на Павлоград, де, за
домовленістю одного з лідерів по-
встання, їх повинні були підтри-
мати співробітники районного
відділу міліції. Озброєні селяни
взяли під контроль міст між се-
лами Богданівка і Тернівка та
обірвали телефонну лінію, щоб
унеможливити контакт місцевих
радянських керівників з районною
та обласною владою.

Інший загін повстанців, роз-
правившись з комуністичними ак-

тивістами у с. Богдано–Вербки, направився до
Тернівки, де поповнив місцевими жителями свої
ряди. Ще одна група виступила з хутора Сонцево
5 квітня, але розправа, яка почалася з повстан-
цями у Богданівці, не дала їм можливості з'єдна-
тися з основним загоном.

Інформація про повстання надійшла до керів-
ництва округу вранці 5 квітня. Відразу ж на бо-
ротьбу з повстанцями був кинутий каральний загін
з 35 чекістів та двох сотень міліціонерів, який діяв
під контролем начальника особливого відділу Дні-
пропетровського окрвідділу ДПУ Зіновія Мойсейо-
вича Галицького, який звітував про хід придушення
повстання безпосередньо першому секретарю ЦК
КПУ Станіславу Косіору.

Увечері 5 квітня до Богданівки прибув загін
окупа ційної комуністичної міліції, з яким повстанці
вступили в нерівний бій. Боротьба комуністичних те-
рористів з озброєними селянами тривала протягом
5–6 квітня і завершилась поразкою селянського по-
встання. Причини поразки були очевидними: неорга-
нізованість селянського повстанського руху, стара
зброя, незнання тактики і стратегії бойових дій.

Після придушення повстання за участь в ньому
покарано 210 осіб. Окупанти інкримінували їм:
«Створення контрреволюційної організації, яка
ставила за мету повалення радянської влади, роз-
робку і впровадження планів фізичного знищення
комуністів і активістів сіл і хуторів, розгром СОЗів,
комун та інших колективних господарств, здій-
снення збройного виступу». 27 повстанців було
страчено.

Розправившись з українськими повстанцями,
голова ДПУ УРСР В.Балицький доповів С. Косіору
про «розгром банди, яку очолювали колишні білі
офіцери й куркулі, які намагалися підняти загальне
повстання під гаслом боротьби за незалежність
України». 
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Нестор Іванович Махно 
в еміграції 
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Про повстання в с. Лапинка Нікопольського р–ну 
ГДА СБУ Дніпропетровської обл.,  спр. П–5838, арк. 179. Публікується вперше. 



Статистичні дані 
про національно–визвольний рух 

1917–1932 рр.
на Катеринославщині

1. Кількість підпільних організацій 
та їх осередків — 57

2. Кількість повстанських загонів — 104
з них: відомих — 62
невідомих — 42

3. Кількість селянських повстань — 21
1918–1924 рр. — 10
1928–1932 рр. — 11

4. Кількість районів охоплених стихійним 
виступами селян (волинками) 
1928–1932 рр. — 28
з них з фізичною розправою 
над радянським керівництвом — 12

5. Кількість волостей, 
де діяли антибільшовицькі загони 
самооборони 1917–1920 рр. — 25
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Катеринославщина 

Василь Загуменний. Приклад методів вербовки в сексоти 
під страхом розстрілу родини і самого арештованого 

ГДА СБУ, спр. 5356, арк. 68. Публікується вперше.
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Паспорт Дніпропетровської обл.,Нікопольський р–н.
ГДА СБУ. Ф.13, спр. № 455, арк. 23.  Публікується вперше. 

Найбільш активні повстанські загони, що діяли на Катеринославщині

Список складений за Паспортами областей.
(ГДА СБУ. Ф.13, спр. № 455, № 459.)

1. Бойка
2. Брови
3. Буняка
4. Бараника
5. Володіна
6. Воронкіна
7. Гладченка
8. Глухова
9. Григор’єва
7. Грінченка

10. Гулого–Гуленка
11. Дроздова
12. Жирного
13. Збруї
14. Загребного
15. Зеленого

16. Зубка
17. Іванова
18. Кірюшина
19. Козлика
20. Козлікова
21. Колесника
22. Коробка
23. Красули
24. Круглікова
25. Кузьміцького
26. Лантуха
27. Ленти
28. Ленца
29. Лижника
30. Литвина
31. Лохматова

32. Луни
33. Марусі
34. Матвієнко
35. Махна
36. Малашка
37. Мірошниченка
38. Міщенка
39. Начиненого
40. Ногіна
41. Носача 
42. Осадчого
43. Пастушка
44. Прочана
45. Пухальського
46. Роговського
47. Садового

49. Самарського
49. Свища
50. Ситненького
51. Третяка
52. Тютюнника
53. Чалого
54. Федорченка
55. Чалого
56. Чернова 
57. Чорного ворона
58. Шевченка
59. Шелепова
60. Шила
61. Шульги
62. Щербини



У верхній частині стенду розміщена карта–
схема Поділля, на якій умовними знаками по-
значені селянські повстання з назвами населених
пунктів і років, у яких ці повстання відбувались;
українські патріотичні підпільні організації, які діяли
в повітах Подільської губернії; повстанські загони;
райони, охоплені стихійними виступами («волин-
ками»), та райони діяльності загонів української са-
мооборони. У центрі стенду подаються статистичні
дані щодо кількості названих вище подій та по-
встанських утворень, які діяли в губернії (обведено
червоною рамкою).

До 1917 р центром Подільської губернії був
Кам’янець–Подільський, у якому розташовувався
губернський апарат управління. Поділля ділилось
на 12 повітів.

У березні 1932 р. із Кам’янець–Подільської гу-
бернії була виділена Вінницька область, до якої
входила і сьогоднішня Хмельницька область, а в
1937 р. з Вінницької області виділена Кам’янець–
Подільська і Житомирська області. 

У період 1918–1920 рр. визвольна боротьба
на Поділлі була найбільш активною і найкраще
організованою. Це пояснюється пробудженням
національної свідомості подолян, неодноразовим
розміщенням у Вінниці та Кам’янці–Подільському
урядових установ УНР, а також постійною присут-
ністю в регіоні української армії, яка, захищаючи
населення краю від комуністичного терору, не до-
пустила повної окупації Подільської губернії ро-

сійськими більшовиками аж до часу свого від-
ступу за Збруч.

22 жовтня 1918 року в Кам’янці–Подільському
урочисто відкрито Український Державний Уні-
верситет — вогнище національної культури й про-
світи. Він був створений зусиллями українських
наукових кіл та провідних членів уряду УНР, зо-
крема міністра освіти професора І. Огієнка. Як
згадують сучасники, «русскоязична» спільнота Ка -
м’янця–Подільського ставилася до університе ту
доволі холодно. Зате його цінувало сільське По-
ділля: більшість студентів були дітьми українських
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ПОДІЛЛЯ 
(СТЕНД 25)

Українська демонстрація 
Вінниця, 1917 р. 

Уряд ЗУНР. У центрі (в цивільному, справа наліво): Євген Петрушевич — ЗОУНР–ЗУНР, 
Степан Витвицький — державний секретар закордонних справ, 

Сидір Голубович — голова Державного Секретаріату 
Кам’янець–Подільський, осінь 1919 р. 
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селян, провінційної сільської та міської інтелігенції
і духовенства. Мабуть тому чекісти в своїх доку-
ментах назвали Український Державний Універси-
тет «…базой для подготовки националистических
кадров интеллигенции. Там же находилась и Ук -
раинская духовная семинария, готовящая на цио -
налистические кадры церкви не только для
Камянец–Подольской области, но и ряда других
областей Украины».

(ГДА СБУ. Ф.13, спр № 461, арк. 3.)

У багатьох округах, волостях, повітах і селах
Подільської губернії успішно працювали місцеві ор-
гани української влади. Вони сприяли проведенню
мобілізації військовозобов’язаних, а також зараху-
ванню добровольців–подолян до армії УНР. Доку-
менти свідчать, що з Меджибожа та навколишніх
сіл до армії УНР добровільно вступило 2000 чол; у
с. Левада Смотрицького району сформовано полк
армії УНР; під час перебування штабу С. Петлюри
у Вінниці, у селах Якушенці, Зарваниця, Стрижівка,
Гавришівка, Малі Хутори, Лука Мелешківська,
Шкуренці, Медвеже Ушко і Шереметка проходив
запис добровольців у курені і полки УНР; із села
Вороновиця організовується загін 800 чол, який
вступає в армію УНР; у Новодашківському повіті
формуються загони «Синьої дивізії», а в с. Саль-
ник — курінь Армії УНР і т. д.

На жаль, зраджені своїми польськими союзни-
ками, українські війська не змогли відстояти неза-
лежність України. Подільську губернію окупувала
Червона армія, шовіністичне командування якої
вважало Поділля «російською територією».

З ОПЕРАТИВНОГО НАКАЗУ 
ВІЙСЬКАМ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ 14–Ї АРМІЇ 

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ 
ОСТАТОЧНОЇ ОКУПАЦІЇ ПОДІЛЛЯ

16 ноября 1920 г.
№ 0/180, ст. Вапнярка

Карта 10 верст в дюйме
21 час 30 мин.

…Согласно заключенному договору с поля-
ками, польские части с 24 час. 19. XI начинают
отход на свою границу.

В целях окончательной ликвидации последних
банд, борющихся на русской советской террито-
рии (курсив мій — Р.Круцик), и достижения запад-
ных границ республики командюгзап приказал:
частям 12–й армии после соответствующей пере-
группировки с рассветом 20. XI начать движение к
государственной границе, …

Командующий войсками 14–й армии 
У б о р е в и ч

Член Революционного Военного Совета 
Р у х и м о в и ч

Начальник полевого штаба Генштаба 
Д у л о в

Военком К р ю к о в

ЦГАСА, ф. 199. оп. 2, д. 347, лл. 21—22.
Подлинник.
(Надруковано у збірнику: Гражданская война на Украине
(1918 — 1920). Сборник документов и материалов в трех
томах, четырех книгах. Т.3. — К., Изд–во «Наукова думка»,
1967, с. 717–718.)

У 20–х роках ХХ ст. на Поділлі існувало до
30 політичних угруповань. Крім українських само-
стійницьких об’єднань,у місцях більшого скупчення
національних меншин існували їх політичні та
збройні організації. 

Так, росіяни Жмеринки створили погромний
«Союз русского народа».

У Жмеринському, Тиврівському, Уланівському
та деяких інших повітах, де проживало багато
поль ських родин, майже до 1930 р. діяла Польська
Організація Військова («ПОВ»). 

Єврейське населення Вінниці, Козятина,
Жмеринки, Могилева–Подільського та інших мі-
стечок губернії захоплювалася передусім соціал–
демократичними та комуністичними ідеями. До
1920 р. у Вінниці, Могилеві–Подільському, Козя-
тині і Тульчині існували осередки меншовицького
крила РСДРП. Там же до початку 30–х років діяли
троцькістські групи. Водночас у період 1917–
1924 рр. на Поділлі легально діяли сіоністські ор-
ганізації. 

Ще до окупації російськими більшовиками
Поділля, для створення підпільних більшовицьких
осередків, в округи, повіти та волості губернії
була направлена велика кількість більшовицької
агентури.

180

Народна війна

Володимир Котович,
отаман українського війська 

Кам’янець–Подільський, 1919 р. 



№ 454

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ СОТРУДНИКА 
ОСВЕДОМИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

ПОДОЛЬСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИННИЦКОГО 

КОМИТЕТА БОЛЬШЕВИКОВ

Октябрь 1918 г.

«Гор. Винница в настоящие время насчиты-
вает до 100 000 жителей, большинство из коих
евреи, как например, в 1–м Вартовом районе из
28 000 жителей 25 000 евреев. Винница из себя
представляет центр агитации и бандитизма.»

«….Во главе Винницкой организации стоит
все семейство еврея Натансона, по кличке
«Бугов» (против ворот собора в доме бывших ка-
зарм 1–й части, во дворе). Сын Натансона, кроме
большевистского комитета, входит как служащий
в типографские и редакционные союзы. Затем сту-
дент Тарноградский — местопребывание скры-
вает, хотя часто его видят в городе, потом по
кличке «Яровой» — Григорий Дмитрович Яропуд
и, наконец, по кличке «Мельников» и «Темник» и
еще два матроса. Фамилии последних вы-
ясняются.

Винницкая организация имеет несколько кон-
спиративных квартир...»

«Странным кажется то, что в Винницком боль-
шевистском комитете участвуют мадьяры, кото-
рые имеют связь с Москвой. На днях в Винницу
приехал один мадьяр с московским паспортом.
Две ночи он переночевал у «Ярового», а теперь пе-
ребрался на хутора к матросу. В организации это
очень важное лицо. Фамилия его выясняется. На-
ружность такова: рост средний, корявый, за левым
ухом нарост, брюнет, бороду бреет, усы подстри-
жены, худощавый; пиджак черный, брюки в са-
поги, русского полотна рубашка, воротник и
накладка вышиты. Денег при себе имеет очень
много. Человек он осторожный и весьма хитрый.
Этот мадьяр посещает австрийские войска.

Из Москвы приехал еще какой–то комиссар
большевиков, по наружности солдат. В Винницком
комитете он известен и пользуется особым поло-
жением. Личность его устанавливается. Филер
Плотников завязал с ним знакомство, и, кажется,
он уже в его руках. За обоими приехавшими уста-
новлено бдительное наблюдение.»

«Из Киева приезжает Гольдштейн, сын бан-
кира, ходит в форме коммерческого института. Он
является главным агитатором среди охранных
сотен. Гольдштейн постоянно посещает Винницу,
Литин, Жмеринку, Летичев, Проскуров, Могилев и
Каменец….» 

(ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, 168, лл. 29—34.)
Рукопись.
(Надруковано у збірнику документів: Гражданская война на
Украине (1918 — 1920). Сборник документов и материалов в
трех томах, четырех книгах. Т.1. кн.1. — К. Изд–во «Наукова
думка», 1967, с. 396 — 398).

Таким чином, створені московськими еміса-
рами більшовицькі підпільні організації Про -
скурова, Вінниці та інших міст Поділля свідомо
провокували місцеву українську владу на застосу-
вання жорстких заходів протидії в умовах воєнного
часу, не переймаючись їх можливими наслідками
для навколишнього мирного населення. 

Після вимушеного відступу армії та уряду УНР
за Збруч на Поділлі активізували свою діяльність
політичні партії та організації українських держав-
ницьких орієнтацій. Вони проводять основну ро-
боту зі створення мережі підпільних повстанкомів,
штабів, формують кадри повстанських загонів та
забезпечують зв’язок між ними.

Ось як описували Поділля в 1921 р. чекісти:
«Едва ли на всем громадном протяжении Совет-
ской Федерации за все 4 года ее существования
была еще такая область где бы так бушевало, где
бы пустило такие глубокие корни политическо–
бандитское движение, как на Подолии».

(«Год работы. Сборник материалов Подгубчека за 1921 г.»
ГДА СБУ. Ф.13, спр.№ 605, арк.5.)

Найбільшою українською партією на Поділлі
була УПСР, яка проводила свою роботу через
«Просвіту». Керував нею член ЦК УПСР і член
Центральної Ради Миколайчук. Він був організато-
ром і керівником антибільшовицького повстання у
Гайсині та інших повітах губернії.

Підпільна повстанська організація у Кам’янці–
Подільскому була добре законспірована, діяла за
принципом п’ятірок і трійок та мала зв’язок із Пар-
тизансько–Повстанським Штабом (ППШ) Держав-
ного Центру УНР на еміграції. Керував організацією
вчитель гімназії Микитюков, який залучав до орга-
нізації нових членів через своїх учнів. Тому в ор -
ганізації переважала молодь. Основним своїм
завданням організація ставила зрив продналогової
компанії, а там, де хліб вже був забраний у селян,
організація різними шляхами перешкоджала його
вивезенню.

В організації було багато селян приміських сіл
Кам’янця, які виконували доручення Центру з ви-
садження у повітря залізниць, мостів, пошкодження
телеграфного і телефонного зв’язку. У Кам’янецьку
організацію із ППШ прибув Дем’яненко, який здій-
снював зв’язок організації з Повстанкомом та керу-
вав повстанським загоном у Боговецькій волості.
На півночі Поділля діяли загони Жолудя, Губи Пла-
хотнюка–Гіви, Артема, Оніщука.

Активно діють підпільні повстанські організації
і штаби в Ямпільському і Ольгопільскому повітах.
Їх діяльності сприяли професійні організації трудя-
щих Поділля, зокрема «Петлюровская железнодо-
рожная «спилка», за описом чекістів «возившая
агентов Петлюры гораздо лучше, скорее и с боль-
шими удовольствиями, чем наших сотрудников...»

(«Год работы. Сборник материалов подгубчека за 1921 г.»
ГДА СБУ. Ф.13, спр. № 605, арк.11.)
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У створенні та роботі підпільних повстанських
організацій на Поділлі брала активну участь інтелі-
генція, яка проникала в більшовицькі структури і
намагалася зайняти в них керівні пости. Внаслідок
цього у Проскурові (зараз — Хмельницький)
українські патріоти деякий час контролювали мі-
ліцію та повітову ЧК, де знищили всі справи та
цінні для більшовиків документи. Аналогічно діяв
Кам’я нець–Подільський повстанський штаб, ді -
яльність якого охоплювала Кам’янецький, Ново -
ушицький і Ольгопольский повіти — базові для
повстанських загонів отамана Заболотного. До
Ольгопільської підпільної організації входив і біль-
шовицький «комбриг» Крючковський.

У Вінниці діє повстанський комітет Правобе-
режжя України під керівництвом Івана Петруня,
тісно пов’язаний з Гайсинським та Ладижинським

повстанкомами. І. Петрунь був головою Вінниць-
кого повітового революційного комітету, член
КП(б)У з 1918 р., колишній член УСД і делегат
Центральної Ради. Членами організації були: заві-
дуючий інформаційно–інструкторським підвідділом
відділу управління «Подгубревкома», член КП(б)У
Григорій Шаулко, заступник завідуючого «Подгу-
биздата», член КП(б)У — Порайко, а також голова
Жмеринського «Уисполкома», член КП(б)У —
Антон Левчинський, голова Кам’янецького «Усов-
нархоза» Радченко Георгій та інші посадові особи.

Підпільна повстанська організація ставила собі
за мету підняти на Поділлі повстання проти ра-
дянської влади та встановити «Совреспубліку з
безпартійними совєтами». Керівником Гайсинської
організації був комісар повіту, член КП(б)У Селець-
кий. Вся організація складалась із трійок. Голов-
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Підпільна організація  УНОМ (Українська національна організація молоді) в Іллінцях
1928 р.  

ГДА СБУ у Вінницькій обл., спр. 129617, арк. 25. Публікується вперше.



ною трійкою були Шауль, Петрунь і Мацан «секре-
тарь увоенкома Винницы». Петрунь тримав зв’язок
з Гайсином, Мацан з Ольгопільським повітом,
Шаулко із Жмеринкою і Кам’янцем–Подільським.
Організація мала зв’язок з отаманами Гивою і Го-
ленком, а також вели переговори з отаманами
Лихом і Заболотним про спільний виступ проти
окупантів. Воєнкому Гайсина Селецькому доруча-
лось організувати з селян–дизертирів Червоної
армії полк, який мав бути при Гайсинському вій-
ськкоматі та у відповідний момент прилучитись до
повстання. Селецький тримав зв’язок з повстансь-
кими загонами, передавав їм документи про дис-
локацію більшовицьких частин та тримав зв’язок з
Петлюрівською організацією Гайсина, що нарахо-
вувала до 70–ти чоловік радянських службовців та
колишніх офіцерів. Аналогічні комітети діяли в
Брацлаві й Лодижині. Вони підтримували зв’язки з
Вінницькими підпільниками.

(«Год работы. Сборник материалов подгубчека за 1921 г.»
ГДА СБУ. Ф.13, спр. № 605, арк. 80.)

На Поділлі діє Проскурівська підпільна органі-
зація «Мужилы», яка, за твердженням чекістів,
координувала роботу українського підпілля від
Кам’янця до Жмеринки.

Немирівська підпільна організація діяла при
місцевому комсомолі. Її основним ядром були
люди із повстанського загону отамана Голуба.

Брацлавсько–Юзвенська підпільна повстан -
ська організація діяла під виглядом драматичного
гуртка, який збирався в жіночому монастирі. Орга-
нізація підтримувала зв’язок з повстанськими за-
гонами Шепеля і Саранчі.

До 1928 р. в механічному технікумі в Іллінцях
діє молодіжна підпільна організація УНОМ (Моло-
діжна Національна організація Молоді). Студенти
під керівництвом свого вчителя розробили свій
Статут, який передбачав смертну кару за вихід з
організації. 

У кінці квітня 1920 р. під час Першого зимо-
вого походу частини Армії УНР вийшли на Поділля
в райони бойових дій багаточисельних загонів
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Командний і рядовий склад загону С. Заболотного (cт. 1)
ГДА СБУ, ф. 13, спр. 1093, арк. 40–42 
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Командний і рядовий склад загону С. Заболотного (cт. 2)

Волинець Ананій,
організатор 
повстанського
руху на Поділлі, 
у 1939 р. 
за доносом С. В. Пекаря заарештований, у 1941 р.
заарештований вдруге і засуджений до смерті. 
На суді в останньому слові сказав: «Я знаю, 
що я вмру сьогодні, але також пам’ятайте, 
що всі ви, починаючи від Сталіна, обовя’зково 
виздихаєте завтра» 

Гальчевський 
Яків — Орел,
повстанський 
отаман, 
полковник Армії
УНР, командувач
повстанськими
силами 

Правобережної України (1922–1923 рр). 
З 1930 до 1939 р. — майор польської армії. 
Був військовим консультантом отамана 
Тараса Бульби–Боровця. Загинув 22.03.1943 р. 
в с. Пересиловичі біля Грубешева, 
відбиваючись від польських шовіністів  



українських повстанців: Шепеля, Чуприни, Лиха,
Волинця, Складного, Моргулі, Громового, Сол-
тиса та інших. У цей час в Могилеві–Подільскому
відбулось антирадянське повстання. Бригада от-
амана Волинця (800 чол.) зайняла містечка Гай-
син і Брацлав. Отаман Лихо (К. Боднарук) громив
найближчі тили Червоної Армії. Отаман Я. Ше-
пель (полковник армії УНР) з своїми повстанцями
робить кілька спроб захопити Вінницю. Отаман
Заболотний (2000 чол.) з отаманом Кощевим
(500 чол.) намагаються вибити більшовиків з Са-
врані та Балти.

На початку 1921 р. територією Поділля про -
котилися селянські виступи проти окупаційної ро -
сійської адміністрації. Вони охопили райони:
Літинський, Барський, Чечельнинський, Ольгопіль-
ський, Чернівецький, Летичівський, Гайсинський, і
Ямпільський. 

Окрім невеликих сільських повстанських заго-
нів, діяли більші загони Гальчевського, Шепеля,
Краузе, Тютюнника, Волинця, Кушніра та інші. За-
галом на Поділлі діяло близько 203 повстанських
загонів різної чисельності. Один з найбільших —
загін Волинця — мав чисельність до 10 000 по-
встанців.

Волинець Ананій — один з чільних організато-
рів повстанського руху на Поділлі. Начальник мілі-

ції Гайсинського повіту (1917– поч. 1918 років). Під-
полковник армії УНР. З кінця 1920 року на емігра-
ції. Під час окупації у 1939 р. Західної України
Червоною армією за доносом С. В. Пекаря заареш-
тований органами НКВД. У 1940 р. заарештований
вдруге і засуджений до смертної кари. На суді в
останньому слові сказав: «Я знаю, що я вмру сьо-
годні, але також пам’ятайте, що всі ви, починаючи
від Сталіна, обовя’зково виздихаєте завтра»

Гальчевський Яків (Орел) — повстанський от-
аман, полковник Армії УНР, командувач по-
встанськими силами Правобережної України
(1922–1923 рр.) Від 01.09.1930 р. до 09.1939 р. слу-
жив офіцером–контрактником у Війську Поль -
ському. Учасник 2–ї світової війни. У Кракові
(1941 р.) та у Львові (1942 р.) Гальчевський видав
книгу спогадів «Проти червоних документів».
Автор спогадів «З воєнного нотатника» та історіо-
софічної праці без назви. Організатор української
Грубешівської повітової самооборони. Загинув
22.03.1943 р. в с. Пересоловичі біля Грубешева у
бою з польськими шовіністами. 

У зв’язку з наростаючим незадоволенням та
масовим спротивом селян більшовицькій владі
окупанти вдалися до масового терору. За архів-
ними документами, у 1930 р. в Полонському, Де-
ражнянському, Летичівському, Шепетівському,
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Командний і рядовий склад загону С. Заболотного (cт. 3)

Семен 
Заболотний, 
начальник 
П’ятого району
Першої 
повстанської групи
військ  Армії УНР 



Ізяславському, Лянцполунському районах Поділля
протестами було охоплено понад 343 села, а ГПУ
зареєструвало 81 збройний виступ проти більшо-
вицького режиму. Щоб залякати населення, бюро
Шепетівського окружкому в січні 1930 р. приймає
рішення про виселення 800 сімей селян.

Часто стихійні виступи селян («волинки») пе-
реростали у збройні повстання, які придушувались
військами. В с. Лубень було арештовано 80 чоло-
вік, в с. Плужному — 30 чоловік, а всього в селах
Шепетівського повіту — 427 чоловік. Більшість з
них були засуджені до різних термінів ув’язнення,
а частина — розстріляні.

Часто більшовики у районах дій повстанських
загонів застосовували найпідступніший метод бо-
ротьби — оголошення амністії. 

186

Народна війна

Звернення командуючого Ямпільським повстанським гарнізоном підпрапорщика Лозана
1921р. 

ГДА СБУ, ф. 13, спр. 1093, арк. 174. 

Голуб Іван,
січовий стрілець,

один з перших 
повстанських 

ватажків на Поділлі.
1941 р. був у 

похідній групі ОУН,
працював у підпіллі

на Донеччині
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Список полонених, вбитих та амністованих отаманів і керівників 
повстанських збройних відділів Поділля станом на 1 січня 1922 р.

«Год работи Подгубчека». ГДА СБУ ф.13, спр.605. арк..41.



Як свідчать архівні документи, учасників по-
встанського руху, що здались більшовикам, пові-
ривши в їх брехливу «амністію», через деякий час
(іноді — більше, як через 10 років) заарештову-
вали, судили і засуджували до розстрілу.

Повстанців, що здавались більшовицькій
владі, чекісти намагалися шантажем, взяттям в за-
ручники родини та іншими брудними методами
схилити до співпраці з репресивними окупаційними
органами і використовувати в боротьбі з по-
встанським рухом. 

У 1937 р. Боровський був заарештований у
Миколаївській області за розкрадання зерна з еле-
ватора. Однак у 1941 р. виправданий і звільнений
після підтвердження його співробітництва з Він-
ницькою ЧК.

(К. Завальнюк «Провісники волі» Літин–2001 р. ст.26–27. )

Як засвідчують чисельні архівні документи, пе-
реслідування та фізичне знищення учасників ук -
раїнського визвольного руху на Поділлі не
припинялось і після 2–ї світової війни. У період
1945–1950 рр. каральними органами проводилась
так звана «очистка района». В описі одного з рай-
онів читаємо: «В порядке очистки района от пре-
дателей, пособников и прочего антисоветского
элемента в период освобождения района по август
1950 р. арестовано и осуждено 171 чел., взято на
учет 240 чел… В 1950 году из Западных областей
Украины прибыло 499 семей переселенцев.»

(ГДА СБУ ф.13, спр.№ 465, арк.11.)
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Дацюк Петро, 
керівник 

повстанського 
загону с. Вербка.

Учасник повстання
в Ольгопільському

повіті 1919 р., 
у 1921 р. амністова-

ний, а в 1937 р. 
заарештований і

розстріляний

Головащенко 
Онисим, 

помічник 
отамана Нечая, 

амністований 
у 1921 р. 
У 1933 р. 

засуджений 
до 10 років 

позбавлення волі

Дідур Лаврентій,
повстанець 

загону Я. Головка.
Арештовувався 

у 1924, 1929, 1930 
і 1931 роках. 

Останній вирок: 
10 років ув’язнення

Тимчишин 
Тимофій,

повстанець загону
Чалого, 

заарештований 
і розстріляний 

у 1937 р.

Боровський (Василенко) Омелян — 
агент ЧК (кличка «Ткаченко») — 

у 1920 р. створив повстанський загін 
та приєднався до повстанців С. Заболотного. 

Організатор убивства С. Заболотного, К. Солтиса,
знищення групи полковника Діденка 



Статистичні дані 
про національно–визвольний рух 

1917–1932 рр.
на Поділлі

1. Кількість підпільних організацій 
та їх осередків — 44

2. Кількість повстанських загонів — 203
з них: отамани яких відомі — 96
отамани яких невідомі — 107

3. Кількість селянських повстань — 23
1918–1924 рр. — 16
1928–1932 рр. — 7

4. Кількість районів, охоплених стихійними 
виступами селян («волинками») 
1928–1932 рр. — 35
з них з фізичною розправою 
над радянським керівництвом — 11

5. Кількість волостей, де діяли 
антибільшовицькі загони самооборони 
1917–1920 рр. — 3
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Поділля 

Повстанці
Поділля 

Найбільш відомі повстанські загони, що діяли на  Поділлі

Список складений за Паспортами областей.
(ГДА СБУ ф.13, спр. № 452, № 461, № 453.)

1. Андрущенка
2. Артема 
3. Бабича 
4. Бабія
5. Будзьо
6. Бернадського
7. Бойченка
8. Бурди
9. Василенка

10. Висоцького
11. Вінтоненка
12. Волинця
13. Волоха
14. Гадзнховського
15. Гальчевського
16. Галюка
17. Гіренка
18. Голуба
19. Громового
20. Губи
21. Дем’яненка
22. Деребінки
23. Дацюка

24. Дереша
25. Дорошенка
26. Жолудя
27. Заболотного
28. Зеленого
29. Зелінського
30. Іво
31. Ільницького
32. Карого
33. Кліщенка
34. Коваленка
35. Коваля
36. Козакова
37. Кореєва
38. Коцюри
39. Кощевого
40. Кравченка
41. Крамаренка
42. Кравзе
43. Крилова
44. Кушніра
45. Левченка
46. Лихо

47. Лозана
48. Лютого
49. Люшні
50. Ляховича
51. Маркова
52. Мартиненка
53. Махна
54. Моргулі
55. Нечипорука
56. Овчарука
57. Олійника
58. Орла
59. Палія
60. Петрушенка
61. Підкови
62. Плахотнюка 
63. Подоляка
64. Попенка
65. Пушкаря
66. Салатинського
67. Северенчука
68. Сірка
69. Складного

70. Сокола
71. Соколовського
72. Солтиса
73. Струка
74. Сука
75. Трейка
76. Томашевського
77. Тютюнника
78. Хмари
79. Ходака
80. Цимбалюка
81. Чуприни
82. Шевчука
83. Шепеля
84. Шлапака
85. Щербанюка
86. Шмалія
87. Юзвака
88. Якубенка
89. Якубченка
90. Ярового 
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Паспорт Вінницької обл. Плисківський р–н
ГДА СБУ, ф. 13, спр.  452, арк. 29. Публікується вперше.



У верхній частині стенду розміщена карта–
схема Волині, на якій умовними знаками позначені:
селянські повстання з назвами населених пунктів і
років, у яких відбувались повстання, наявні в пові-
тах підпільні повстанські організації, повстанські
загони, райони, охоплені стихійними виступами
(«волинками»), та райони діяльності загонів само-
оборони. У центрі стенду подаються статистичні
дані про кількість осередків опору в губернії (обве-
дено червоною рамкою).

До 1917 року Волинська губернія належала
царській Росії. З 1922 р., у відповідності до Ризь-
кого договору, частина території губернії включно
з Луцьком увійшла до складу Польщі, як Во-
линське воєводство. Губернським центром другої
частини Волинської губернії стає Житомир.

Житомирська область була створена в 1937 р.
відповідно до адміністративної реформи шляхом
розукрупнення Київської і Вінницької областей.
Область ділиться на дві частини: Північно–По-
ліську, яка включає в себе 24 райони, і Південно–
Степову з 11–ма районами. До 1939 р. область за
своїм територіальним розташуванням була при-
кордонною з Польщею. Протяжність кордону ста-
новила 170 км.

У період 1918–1920 рр. на Волині деякий час
перебували німецькі та польські війська. Після оку-

пації України військами російських більшовиків
значна частина бійців Армії УНР осіла на території
Волині, де в подальшому вони створювали під-
пільні організації та формували селянські по-
встанські загони. 

Також у Житомирі та повітах і волостях діяли
організації та осередки російських меншовиків, со-
ціалістів–революціонерів, ПОВ, сіоністів та інших
об’єднань національних меншин. У бюлетені Звя-
гельського повітового Інформаційного бюро від
9 січня 1919 року зазначалося : «В м.Житомир міс-
цеві чорносотенці на чолі з Ястрембським із жи-
дівських недоростків образували совіти козацьких,
робітничих та селянських депутатів. Вони активно
агітують проти влади Директорії УНР»

Найактивнішими були українські національні
політичні угруповання, які відкрито, а після 1920 р. —
підпільно вели боротьбу з російськими окупантами.

21 березня 1921 р. в Києві було створено Цент-
ральний Український Повстанський Комітет (Цуп-
ком). Аналогічні повстанкоми почали створюватись
у повітах та волостях губерній. Ними, як правило, ке-
рували відомі вже в повстанському русі попе ред ніх
років отамани. 12 квітня 1921 р. головою Радо-
мишльського повстанкому розпорядженням С. Пет-
люри був призначений вже відомий отаман Юліан
Мордалевич. 24 травня 1921 р. Ю. Мордалевича
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Дивізія Синьожупанників — гетьманське військо 
1918 р. 
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призначено командувачем Другою повстанською
групою військ. Вже в першій половині травня до
Цупкому та місцевих повстанкомів для зміцнення
їх кадрового потенціалу з закордону прислано
групу військових спеціалістів. До Ю. Мордалевича
прибув Тихон Бесарабенко, як отаман повстансь-
ких куренів Таращанського, Сквирського і Берди-
чівського повітів.

Завдяки організаторським здібностям Морда-
левича осередки Радомишльського повстанкому
поширили свою діяльність і на територію Київщини
і Поділля. Ось як характеризували Радомишль-
ський повстанком більшовики: 

«Радомышльский районный повстанческий
комитет проводил работу на територии четырех
уездов. Комитет имел свои органы более, чем в
100 пунктах и был посредником между этими пунк-
тами, губповстанкомом и Цупкомом». К моменту
прихода польско–петлюровских войск комитет
приступил к формированию повстанческой групы

под руководством Мордалевича, причом для идей-
ной и организационной работы комитет намери-
вался привлечь больше украинской интелегенции.
Комитет объединил и подчинил себе все повстан-
ческие группы и организации на линии железной
дороги между станциями Киев–Коростень и Киев–
Козятин.»

(ГДА СБУ. Ф.13, спр.№ 451, арк. 22.)

У 1918–1924 рр. на Волині діяло ряд чисель-
них повстанських загонів: Тютюнника, Мордале-
вича, Соколовського, Шепеля, Гальчевського,
Закусила (район Базару), Прокопенка, Валушки,
Загін «Вільного козацтва» Бердичівський повіт,
Прейзера, Сака, Мельника, Коростень — Балах–
Балаховича, Солов’я, Марусі, Струка, Лисиці, Ді-
денка, Бесараба, Заіки, Авери, Огородника,
Журавського, Гарася та ін., які формувалися і по-
повнювались за рахунок місцевого населення.
Загін Гарася діяв до 1931 р. 
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Юліан Мордалевич,
голова Радомишльського 

українського повстанського
комітету, начальник 

Другої повстанської групи
військ УНР 

С. Дукельский «ЧК на Украине».
Державне видавництво України 

1923 р., с. 82, 83.
Передрук з додатками,

Едмонтон–Канада, 1989 р.



Загалом всі повстанські утворення, що діяли
на Волині, ставили за мету визволення України від
більшовиків і створення самостійної Української
держави. Для здійснення цієї мети в 1922–1923 рр.
була створена Волинська Повстанська Армія
(ВПА), яка підняла збройне повстання проти ра-
дянської влади. ВПА була ліквідована більшовиць-
кими військами в 1924 р. 

У 1920 р. під час наступу Армії УНР і польських
частин, за підтримки місцевого населення союзні
війська майже без боїв пройшли через Волинь до
Києва. Протягом 1919–1920 рр. на Волині всі повіти
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Волинь

Шепель Яків, 
повстанський 

отаман, комадувач
6–м повстанським

районом. 
Загинув у 1921 р.

при переході 
кордону 

Мудренко Гаврило,
повстанець загону
Шепеля, 
амністований 
у1922 р., 
в 1929 р.
засуджений до роз-
стрілу 

Паньковський (стоїть) — 
ад’ютант отамана Шепеля 

Брати Борис та Іван  Валенто,
повстанці загону Шепеля, 

амністовані у 1921 р., 
аарештовані й розстріляні в 1930 р. 

Крючковський Леонід — отаман «Крюк» (у центрі),
командир 60–ї бригади Червоного козацтва, 
постачав повстанцям оперативні матеріали, 
медикаменти, проводив агітаційну роботу 

по переходу бригади на бік повстанців. 
Зарештований разом з ад’ютантом, 

який вбив комісара бригади. 
Обидва засуджені до страти 15.10.1921 р. 
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Модестов Микола — комендант Новоград–Волинського, у 1919 р. розстріляний за підтримку повстання 
ДАЖО, спр. 19497–оф, арк. 37, 40. Публікується вперше.



були охоплені селянськими антибільшовицькими
повстаннями. Під контролем повстанців пере -
бувала майже вся губернія. Під час повстання у
Новоград–Волинську на бік повстанців отамана
Соколовського перейшов комендант міста, полков-
ник старої царської армії Модестов. 

Найбільш відомими повстанськими діячами
Волині були отамани Соколовські. Вся багатодітна
родина Соколовських боролась з більшовицькими
окупантами. Першим створив і очолив повстансь-
кий загін Олекса Соколовський. Молодий отаман
загинув 5 січня 1918 р. під час Коростишівського
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Волинь

ДАЖО, спр. 19497–оф, арк. 37, 40. Публікується вперше.



повстання. Старший брат Дмитро, вчитель за про-
фесією, колишній прапорщик царської армії і
актив ний член Радомишльського осередку соціа-
лістів–революціонерів, перебрав загін Олекси.
Дмитро Соколовський та його повстанці користу-
валися великим авторитетом серед інших по-
встанських загонів та місцевого селянства. У 1917 р.
родина Соколовських заснувала у своєму селі
Горбулів гімназію, яку за власний кошт і утриму-
вали. Загін Дмитра Соколовського воював не
тільки на Волині, але й на Київщині і Поділлі.
Штаб загону Дмитра Соколовського очолював
його 67–річ  ний батько Тимофій, а сестра Олек-
сандра — учениця 4–го класу гімназії, майбутня от-
аманша Маруся — була зв’язковою. У боях з
більшовиками повстанці здобули багато зброї, яку
віддавали в інші загони, озброюючи повстанців.
У своєму рідному селі Дмитро створив зброярню,
яку селяни називали «рушничний верстат».

4 квітня 1919 р. у Харкові Рада Народних Комі -
сарів оголосила отаманів Соколовського, Гончаря
(Батрака) і Орловського поза законом. У постанові
зазначалось: «В районі Радомишльського повіту —
Соколовський і в районі Мотовиловки. Поміж Фа-
стовим і Васильковим (у волостях: Мотовилівській,
Оленівській, Марянівській, Оскерівській, Сквирсь-

кій, Кортнівській, Димівській, Чорноградській і
інших) — Гончар (Батрак), що називав себе укра-
їнським лівим соціалістом–революціонером, а
також само у районі Білої Церкви якийсь Орловсь-
кий, бувший старшина, утворили банди грабіжни-
ків, гвалтують мирне населення, розстрілюють і
грабують, ведуть людожерне цькування євреїв.

За повстання проти Робітничо–Селянської
влади і порушення державної влади, що ви-
являється грабунками і гвалтами над мирним на-
селенням, Соколовського, Гончаря (Батрака) і
Орловського оголошено поза законом»
(Збірник законів та розпоряджень Робітничо–Селянського
Уряду України — 1919 р. № 35., ст. 501–502.)

За голову отамана Дмитра Соколовського
більшовицька влада встановила винагороду сім
мільйонів рублів. Але охочих до злочинних грошей
довго не було. І все ж знайшовся перевертень, який
спокусився на ці юдині мільйони та організував під-
ступне вбивство отамана. Трагедія сталася в одній
з кімнат гімназії, де проживав з сім’єю отаман. Коли
родина з старшинами і вчителями гімназії сіли
вечеряти, пролунали постріли у вікно і до кімнати
було вкинуто кілька бомб. Після пострілів дружина
з сином Євгеном і братом отамана Василем вибігли
з кімнати, отамана ж пошматовано бомбами. Та не-
довго тішився Матей (справжне прізвище Мазур)
більшовицькими мільйонами. Односельці впіймали
зрадника і до смерті забили киями. На запланова-
ний на 11 серпня похорон отамана збирались не
тільки місцеві жителі, але й селяни навколишніх сіл.
На похоронну процесію налетів (кимось проінфор-
мований) більшовицький каральний загін.

Повстанцям і брату отамана вдалося відбити
нападників і труну з останками Дмитра Соколовсь-
кого поховали в лісі. Останнє місце спочинку слав-
ного отамана — цвинтар с. Корчівка нинішнього
Черняхівського р–ну Житомирської області.

(Завальнюк К., Стецюк Т. Українська амазонка Олександра
Соколовська (отаманша Маруся). — Вінниця, 2010. с. 27–30.)

Керівництво повстанським загоном загиблого
Дмитра перебирає його старший брат Василь.
Серед повстанців Волині, Київщини і Поділля його
загін називають Повстанською бригадою ім. Д. Со -
ко ловського. Разом з Василем у бойових операціях
бере участь і його батько. Сестра Олександра, яка
добре володіла словом, ходить по селах, агітуючи
селян у повстанські загони. Блискучими були на-
ступальні акції повстанців загону Соколовського.
Зокрема в історичній літературі відзначається, що
25 серпня 1919 р. повстанці Соколовського допо-
могли війську УНР визволити Житомир, а через
2 дні з корпусом УГА очистили від російських оку-
пантів Брусилів.

Підступом і зрадою Дмитрового кума Т. Олек-
сієнка отамана було схоплено і передано Радо-
мишському ЧК, де Василь Соколовський був
закатований. Так родина Соколовських поклала на
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Соколовський Дмитро (сидить),
повстанський отаман, разом з братами 

Олексою та Василем очолювали повстанські загони, 
загинули в боях з більшовиками 



вівтар визволення України життя ще одного —
третього сина. Четвертий син Степан не міг взяти
зброю в руки, оскільки вибрав шлях священика —
був настоятелем церкви у с. Янівка на Потіївщині.

(Завальнюк К., Стецюк Т. Українська амазонка Олександра
Соколовська (отаманша Маруся). — Вінниця, 2010 р. с. 33–34.)

Повстанську родинну естафету перебирає
16– річна гімназистка Олександра Соколовська,
яка, очоливши повстанський загін у 300 шабель та
700 багнетів, бере на свої дівочі плечі весь тягар
повстанської війни в регіоні. 

В оповіданні К. Поліщука «Отаманша Соко-
ловська» подається розповідь самої Соколовської:
«Життя мене змусило стати отаманшою. — Всі
люди, що знаходяться зараз біля мене, дісталися
мені в спадщину після мого брата, якого заморду-
вали червоні. Якийсь час людьми керував мій
батько, але і його спіткала та сама доля, тоді вже
я мусила взятися за діло. Нічого було робити, коли
всі в один голос кричали: «Немає Соколовського,
то хай Соколовська атаманствує! Інших отаманів
не хочемо!..» Я згодилась лише для того, аби по-
мститись за мої втрати. Ви думаєте, що мені по-
трібна війна? Що мені у ній? Я жінка ще молода, я
хочу жити, але що робити? Все, що тільки було у
нас, розбито і розграбовано. Спалили навіть ту
школу, де ви колись вчителювали. Коли почалась
революція, батько мій почав працювати у «Се-
лянській Спілці». Він дуже жалкував, що колись так
вчинив з вами, але він зробив так для мене. Обе-
рігав. Боявся, щоб я не покохала вас. Ну, а нині, як
бачите, мене оберігати нікому, а навпаки… Я обе-
рігаю… Майте на увазі, що починаючи від цього
села і аж до самого Радомишля, скрізь і всюди мої
села і мої люди. Вже не один раз нападали на них
червоні, але нічого з того не вийшло. Тепер вони
готують напад на моє рідне село, будучи впевне-
ними, що я там, а я готую на них наступ тут.» 

(Поліщук К. Атаманша Соколовська. — Львів, 1922. — 45 с.)

Повстанський загін Марусі Соколовської діяв і
на Поділлі. За архівними документами прізвище
отаманші згадується, як учасниці наради отаманів
у Германівні, де були присутні отамани Лихо,
Ангел, Голуб, Кармалюк та інші. Восени 1919 р.
відбулись бої повстанців Соколовської біля поділь-
ських сіл Сміла і Петриківці нині Хмільницького
району. Є відомості про участь Соколовської та
інших повстанських отаманів у нараді про ство-
рення спільного з більшовиками антиденікінського
фронту. З цього приводу навіть було створено спе-
ціальну комісію для переговорів. Комісія засідала
у Козятині. Від повстанців до неї увійшли Ангел і
Шумський. При більшовицькому командуванні був
створений дорадчий орган, до якого увійшли ота -
мани Ангел і П’ятенко. Ця українська наївність до-
вела до того, що більшовики почали роззброювати
повстанців і арештовувати отаманів.

Великого розголосу набули бої Соколовської
з білими під Фастовом і Мотовилівкою в листопаді
1919 р. Якщо під Фастовом бій був успішним, то під
Мотовилівкою повстанці наштовхнулись на пере-
важаючі сили денікінців і змушені були відступати.
Маруся зі своїм ад’ютантом Шабатуркою та по-
встанцями у с. Тиха Балка зібрали у селян борони
і поскладали їх у калюжах сільської дороги вістрям
догори. Це дещо затримало денікінську кінноту і
повстанці змогли відступити.

(Завальнюк К., Стецюк Т. Українська амазонка Олександра
Соколовська (отаманша Маруся). — Вінниця, 2010 р. с. 33–34.)

На цьому обриваються будьякі відомості про
подальшу долю отаманші Марусі. Існує безліч ле-
генд та різних версій про її загибель. В одних Ма-
руся Соколовська була вбита власним ад’ютантом.
В других — Маруся була схоплена і розстріляна
більшовиками десь під Житомиром. Твердили, що
Маруся зі своїм нареченим, теж повстанським от-
аманом, Оверком Куровським перебувала десь в
Румунії або в Польщі у таборах інтернованих, а
потім виїхала до Канади. Старожили рідного села
Горбуліва навіть раділи, що бодай одній Марусі з
славного роду Соколовських та вдалося вижити.
Дійсно, герої не вмирають, вони живуть у легендах
і народних переказах. Про долю її нареченого
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Волинь

Соколовська Олександра (отаман Маруся), 
очолила повстанський загін 
після смерті брата Дмитра. 

Розстріляна більшовиками в 1921 р.
поблизу Житомира разом з нареченим — 

отаманом Куровським  
(Малюнок І. Огородника) 



О. Куровського відомо, що загинув він під час та-
ємного переходу кордону при поверненні до
України в 1925 р. 

У чекістських документах українських по-
встанців часто звинувачують у єврейських погро-
мах. Це недаремно, адже окремими таємними
більшовицькими циркулярами наказувалось 
широко висвітлювати випадки погромів та
обов’язково їх приписувати українським націо -
наліс там — повстанцям. Водночас замовчува-
лися погроми, вчинені «білими» та «червоними»
росіянами під гаслом «Бей жідов, спасай Росію».
Разом з тим, численні архівні документи свідчать
про активну участь євреїв у масових репресіях
щодо українців.

Гальчевський Яків — Орел — повстанський
отаман, полковник Армії УНР, командувач по-
встанськими силами Правобережної України
(1922–1923 рр)., який найдовше боровся з окупан-
тами на Поділлі і Волині писав:

«Жиди по містах і містечках тримали наше се-
лянство в економічній і торговельній залежності, а
потім утворили кадри большевицького урядов-
ництва, судівництва, міліції і грізної черезвичайки.

Все разом жидівство в Україні зіграло ганебну й
жахливу ролю. Воно судило, катувало, в’язнило й
розстрілювало наш народ, а саме кричало «Гівалт!
Погром!» А надалі то всі жертви, які понесла наша
нація від жидів, на 5 млн. перевищує все жидівство
у світі».

З початком суцільної колективізації селянсь-
кий рух на Волині активізовується. В губернії від-
бувається 6 великих повстань, у яких беруть
участь по 4–6 сіл і цілі райони. З 35 районів Во-
лині 25 охоплені стихійними виступами селян
(«волинками»). У Чуднівському районі всі села
охоплені стихійними виступами селян («волин-
ками»). У Ружинському районі за участь у стихій-
них виступах селян («волинках») репресовано
600 селян. У Черняхівському районі підпільна по-
встанська організація, як вказано в паспорті «пет-
люровская», ліквідована карателями в 1932 р. Тоді
було арештовано 150 осіб.

Як зазначається у чекістських звітах, впро-
довж 1928–1939 рр. у всіх районах Волині були
повністю знищені організації, а в селах — осе-
редки СВУ, УНЦ, ПОВ та інші підпільні по-
встанські організації. 
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Поіменниї склад загону Я. Гальчевського 1922 р. (ст.1, 2, 3)  
ГДА СБУ, ф. 13, спр. 1093, арк. 238–240.
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Статистичні данні 
про національно–визвольний рух 

1917–1932 рр.
на Волині

1. Кількість підпільних організацій 
та їх осередків — 76

2. Кількість повстанських загонів — 97
з них: відомих — 45
невідомих — 52

3. Кількість селянських повстань — 9
1918–1924 рр. — 3
1928–1932 рр. — 6

4. Кількість районів, охоплених стихійним 
виступами селян («волинками») 
1928–1932 рр. — 23
з них з фізичною розправою 
над радянським керівництвом — 3

5. Кількість волостей, 
де діяли антибільшовицькі 
загони самооборони 1917–1920 рр. — 27.

200

Народна війна

Шевчук Костянтин, 
повстанець загону

отамана Сірка. 
Емігрував 

у Румунію, в 1929 р.
повернувся, в 1932 р.

заарештований 
і засуджений до 

3–х років. 
Подальша доля 

невідома 

Галюк–
Киріяченко О. Ф.,

повстанець, 
дружина отамана

Галюка, 
заарештована 

в 1930 р., 
подальша доля 

невідома

Українські офіцери й викладачі біля школи ім. Т. Шевченка
1919 р. 
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Найбільш відомі повстанські загони, що діяли на Волині

Список складений за паспортами областей
(ГДА СБУ. Ф.13, спр. № 457, № 462. № 452.)

1. Антонюка
2. Ангела
3. Бабича
4. Авери
5. Балах–Балаховича 
6. Бесараба
7. Богатиренка
8. Валушки
9. Верпаховського

10. Воловського
11. Гальчевського
12. Гарася
13. Глазюка
14. Гончара
15. Гордія

16. Гоцака
17. Віденка
18. Журавського
19. Жмудя   
20. Козловського
21. Заіки
22. Заклинка
23. Закусила
24. Зухи
25. Івасюка
26. Ковалевського
27. Крючковського
28. Кузбаського
29. Куравського 
30. Лисиці

31. Маркова
32. Марусі
33. Махна
34. Мельника
35. Мордалевича
37. Огородника
38. Орлика
39. Орловського
40. Потановського
41. Прейзера
42. Прокопенка
43. Пятенка
44. Редчиці
45. Рудого
46. Сака

47. Солов’я
48. Соколова
49. Соколовського В.
50. Соколовського Д.
51. Соколовського О.
52. Сороки
53. Струка
54. Суботського
55. Творського
56. Тютюнника
57. Філонського П.
58. Чернова
59. Шепеля

Ферфецький Антон,
повстанець, 
зведений брат 
отамана 
Гальчевського, 
схоплений 
при спробі 
перейти кордон. 
У 1931 р. 
засуджений 
до страти 

Вознюк Петро,
повстанець загону
Шепеля, 
амністований 
1921 р., 
засуджений в 1932 р.
до 5 років

Повстанці Волині 
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Паспорт Волинської обл., Ярунський р–н.
ГДА СБУ. Ф.13, спр. № 457, арк. 39. Публікується вперше.



У верхній частині стенду розміщена карта–
схема Одещини, на якій умовними знаками по-
значені селянські повстання з назвою населеного
пункту і року, в якому відбувались повстання, на-
явні в повітах підпільні повстанські організації, по-
встанські загони, райони, охоплені стихійними
виступами (волинками), та райони, де діяли загони
самооборони. В центрі стенду, обведені червоною
рамкою, подаються статистичні дані про кількість
вище описаних утворень, що діяли в губернії.

Одеська область була створена в лютому
1932 р, під час обласного поділу України. Область
змінювала свої кордони і зменшувалась — пер-
ший раз у зв’язку зі створенням Миколаївської
області в жовтні 1937 р., вдруге — у зв’язку зі
створенням Кіровоградської області в січні 1939 р.
і третій раз — у зв’язку зі створенням Херсонської
області в травні 1944 р.

До 1917 р. Одеса була великим торгівельним і
пор товим центром. Особливо був розвинутий екс-
порт хліба та імпорт товарів з країн Близького Сходу.

Українці Одеси із захопленням сприйняли про-
голошення Української Народної Республіки.
Однак налагодженню державного життя завадили
різношерстні, передусім більшовицькі, окупанти.
Для боротьби з українцями Одещини комуністи
широко використовували іноземних найманців.
Ось як виглядала Одеська «Красная Гвардия».

СООБЩЕНИЕ О ПРИБЫТИИ 
В ФЕОДОСИЮ ИЗ ОДЕССЫ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 
КРАСНОЙ ГВАРДИИ

25 марта 1918 года
Петроградское телеграфное агентство

Харьков.
25 марта (ПТА)

В Феодосию прибыла со своим штабом Одес-
ская Красная Гвардия. Город принял интернацио-
нальный характер.

Расхаживают вооруженные китайцы–больше-
вики из отряда международной гвардии. Масса
румын, сербов и других народностей. Прибыли ру-
мынские части, ушедшие из Одессы ввиду прибли-
жения неприятеля.
(Надруковано у збірнику: Гражданская война на Украине
(1918–1920). Сборник документов и материалов в трех томах,
четырех книгах. Т.1. Кн.1. — К., Изд–во «Наукова думка»,
1967, с. 75.)

А в іншому документы сказано про це ще від-
вертіше:

«Наша социалистическая армия является в
полном смысле слова интернациональной.

Кроме крупных чехословацких сил в наших
рядах сражается также немало германцев, ма -
дьяр, австрийцев».

(Там же, с.63.) 

Крім російських «червоних» та «білих» загонів,
у період 1917–1920 рр. Одесу періодично займали
англійські, французькі, грецькі та інші війська. Така
ж ситуація в цей період була і в інших містах, що на-
лежали до Одеської губернії — Миколаєві, Херсоні,
Єлисаветграді (сучасний Кіровоград). Це не
сприяло утвердженню української влади та усклад-
нювало боротьбу патріотичних сил Одещини за
визволення краю від іноземних окупантів.

Збройні формування Антанти підтримували ро-
сійських чорносотенців. Білогвардійські каральні
загони, як і більшовицькі, придушували селянські
виступи і грабували українське село. Тому селян-
ство Одещини масово вливалося у загони Махна і
Григорьєва і вело збройну боротьбу з інтервентами.

Активізується і діяльність партій та політичних
організацій різних відтінків. Серед російськомовного
населення Одеси, Миколаєва, Херсона і Єлісавет-
града великий вплив мали російські монархічні ор-
ганізації. В Єлісаветграді «Союз Русского Народа»
разом з есерами та меншовиками створює анти-
більшовицькі загони самооборони. У загонах бе-
руть участь робітники єлисаветградських заводів
та повстанський загін отамана Кульчицького. Вони
зупиняють військові ешелони і роззброюють біль-
шовицькі частини. 

На початку травня 1919 р. бійці 6–ї більшо-
вицької дивізії повертають свою зброю проти ко-
муністів. Григор’євці розстрілюють чекістів і своїх
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Григор’єв (ліворуч) і Антонов–Овсієнко Знам’янка
1919 р. 

ОДЕЩИНА
(СТЕНД 27)



дивізійних комісарів і з Єлисаветградщини роз-
починається Григор’євське повстання, яке охоплює
Одещину і весь південь України. Начальником
штабу військ Григор’єва був Ю. Тютюнник.

На Одещині, Херсонщині, Миколаївщині і Ка-
теринославщині відбувається масовий перехід
більшовицьких гарнізонів і полків на бік повстанців.
Повстання поширюється на Полтавщину, південну
частину Катеринославщини, Поділля і Київщини.

11 травня Білоруська більшовицька бригада і
1–й селянський полк (Казакова) підняли повстання
проти більшовиків в передмістях Одеси. До повста-
лих солдатів масово приєднувалось українське се-
лянство. Повстанські загони захопили Ананьїв,
Кодим, Акаржу, Іванівку, Балтський повіт, разгро-
мили більшовицькі частини в Любашівці. До по-
встанців приєднався гарнізон Балти. Григор’єва
підтримала команда бронепоїзда «Черноморець»,
2–й полк Таращанської дивізії. 16 травня повстали
матроси Очакова. У Херсоні владу захопили ліві
есери, на їх сторону перейшов міський гарнізон і
2–й полк імені Дорошенка. 

Найбільш повстанськими на Одещині в 1919 р.
були райони Херсонщини і Миколаївщини. Тут чи-
сельність українських повстанців разом з повста-
лими німецькими колоністами досягла 40 тисяч.
Активно діяв отаман Херсонщини Лихо (Боднарук).
У травні–червні 1919 р. загальна чисельність по-
всталих проти більшовицької влади по всій Україні
становила біля 100 тисяч. У цей час Північну Тав-
рію контролювали загони Махна (20 тис).

Перед більшовиками стояла загроза переходу
військовослужбовців окупаційної армії на бік Гри-
гор’єва. 18 травня «Совет Обороны Советской
Украины» проголосив терор проти партій українсь-
ких лівих есерів і українських соціал–демократів
«незалежників», які надихали та очолювали по-
встання.

На придушення повстання більшовики мобілі-
зували всі військові частини ,що складались з ве-
ликоросів. Додатково з Росії на Південь України
було перекинуто ще 10 тис. війська. На жаль, через
політичні розбіжності та особисті непорозуміння ке-
рівників не відбулось об’єднання повстанських
армій Махна та Григор’єва, і воно зазнало поразки.

З 21 липня по 13 серпня 1919 р. в Одеському
повіті відбувається повстання німецьких колоністів,
викликане продрозверсткою і мобілізацією в Чер-
вону армію. Повстання було підготовлене «Союзом
німців–колоністів Чорномор’я». Центр повстання
був у колонії Грос–Лібенталь. Були створені загони
в колоніях Мангеймі, Бадені, Зельці, Страсбурзі і
Кадені. Одночасно в районах Біляївки, Балти, Ти-
лигуло–Березівського лиману повстали українські
селяни. Повсталих українців і німців підтримали
болгарські колоністи сіл Татарка, Болгарка, Ак-
каржа, Северинівка, Буялик. Повстале село старо-
обрядців Плоске протягом 7–ми днів стримує
наступ 3–х частин Червоної Армії. В кінці липня по-
всталі захоплюють Овідіопіль та підходять на від-
стань 7–ми кілометрів від Одеси.

На Одещині сильні позиції займав і українсь-
кий повстанський рух. Із 10 тис. мешканців с. Хо-
лодоси (Єлисаветградщина) все доросле чоловіче
населення воювало на боці Директорії УНР. З цьо -
го села вийшло 10 відомих українських повстансь-
ких отаманів. 

У формуванні українських повстанських заго-
нів на Одещині брали активну участь організації
«Селян–землевласників».

У період 1918–1919 рр. значна частина молоді
Ананьївського повіту симпатизувала Директорії
УНР на чолі з С. Петлюрою. В Балтському повіті по-
встанські загони діяли в селах Обжила, Лесничів -
ка, Перейма та ін., З мешканців цих сіл формував
свої сотні отаман Заболотний.  
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Махновці
Одещина, 1919 р.  

Нестор Іванович Махно
1922 р. 



В інших селах повіту формувались та діяли чи-
сельні загони Пшеничного, Сороки.. В 1918–1919 рр.
опорним пунктом українських повстанських загонів
було містечко Березівка, тут в 1920 р. з місцевого
селянства був сформований повстанський загін.
У районі Голованіська діяли ряд повстанських за-
гонів, які очолювали Бабій, Притуляк, Чорний Во -
рон. Значна кількість повстанських загонів діяла і
в інших повітах. 

6 квітня 1920 р. розпочалось повстання кінної
бригади ЧУГА і Чорноморського полку в Тирасполі.
Вони визволили від більшовиків Ананьїв і Ананьївсь-
кий повіт. Повстанці Чорноморського партизансько -
го коша отамана Пшоника діяли в районі Ананьєва
до листопада 1920 р, а повсталі частини ЧУГА пе-
рейшли на Поділля, об’єднавшись з військами
УНР — учасниками Першого Зимового походу. 

22–23 квітня 1920 р. повстанці отамана Забо-
лотного і Пшоника разом з учасниками Зимового
походу Армії УНР розгромили більшовицькі ча-
стини і визволили Любашівку, Бірзулу и Балту.
Загін Заболотного виріс до 2 тис. повстанців та
об’єднався з загоном Кощевого (500 бійців) для по-
ходу на Саврань.

З травня 1920 р. проти більшовицьких окупан-
тів почала активні дії Степова повстанська дивізія
отамана Блакитного — К. Пеструшко (5–7 тисяч
бійців, 25 кулеметів, 2 гармати), яка об’єднала
близько 30–ти місцевих повстанських загонів.
Літом 1920 р. вона проводила рейди в районі Кри-
вого Рогу — Александрії — Єлисаветграду. Разом
з Степовою дивізією діє і Александрійська по-
встанська дивізія отамана Хмари (до 2 тисяч по-
встанців, куди входили загони отаманів Хмари,
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Одещина

Отаман Волинець —
діяв на Поділлі й Одещині 

Мачушенко Володимир Сидорович — повстанський отаман, член УЦРади.
Брав участь у боях під Одесою. За фахом банкір. Емігруючи у Польщу, 
вивіз запаси Союзбанку та передав їх на зберігання у польский банк. 
За його голову більшовики встановили винагороду у 10 тис. золотих рублів,
але задовольнились розстрілом дружини 

ДАВО, ф. П–29, оп. 1, спр. 609, арк. 79.

Поручник Чехович (Гуляй–Біда), 
начальник штабу Наддністрянської 

повстанської бригади Південної групи
військ УНР 

1921 р.

Махновці
1920 р.
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Одеські комсомольці вирушають на боротьбу з повстанцями 
1920 р. 

Командир Бессарабської повстанської групи 
генерал–хорунжий Андрій Гулий–Гуленко (в центрі) 

Андрій Гулий–Гуленко
генерал–хорунжий Армії УНР, 

комадувач повстанськими військами  
в Катеринославській губ., емігрував. 

1921 р. — начальник штабу 
Південної групи військ Армії УНР. 

У 1922 р. повертається 
в Україну, де був заарештований 

Одеським відділом ОДПУ, 
25.07.1925 р. Харківським ОДПУ 

засуджений до 10 р., 
подальша доля невідома 

ГДА СБУ в Одеській обл., спр. 12311–П. 



Клепача, Лютого, Гнибіди). Це формування підт-
римувало зв’язок не тільки з штабом Головного
Отамана С. Петлюри, але й з Махном. У травні і
червні 1920 р. відбувається ще два повстання ні-
мецьких колоністів у Менгеймскій волості. Їх підт-
римали українські і болгарські села Одещини. 

У боротьбі з повстанським рухом більшовики
використовували і кримінальних злочинців м. Оде -
си, «…что говорит о тесном духовном родстве
мира профессиональной преступности и мира
строителей «светлого будущего». 

(Бабушкин Л. Жизнь и смерть Миши Япончика. Газета
«Еврейские вести», № 11–12 (103–104), июнь 1996 г., с.14).

Як стверджують чекістські документи, «уго-
ловно–деклассированного» елементу в Одесі
було 40 тисяч. У 1920 р з цих бандитів більшо-
вики створили 54–й Всеукраїнський полк під
командуванням відомого гангстера Міші Япон-
чика (Михайла Вінницького). Незабаром одесь-
ких нальотчиків було посла но у Балтський повіт
для придушення селянського повстання. Однак
після перших пострілів українсь ких повстанців
М. Япончик зі своїми «комунарами» захопили по-
рожній ешелон, що стояв на станції, та паровоз і
втекли назад до Одеси.

На території Одещини діяли українські патріоти -
ч ні організації: СВУ, «Просвіта» та інші. Були та кож
осередки «боротьбистів», «укапістів», «смільчаків». 

Після створення в Києві Цупкому, на Одещині
починають діяти повстанські комітети і штаби.
Херсонський повстанком діє спільно з Катерино-
славським і має у своєму підпорядкуванні 12 тис.
повстанців, якими керує отаман Пастушко.

Після першого Голодомору 1921–1923 рр. та
проголошення політики НЕПу інтенсивність дії по-
встанських загонів знизилась, але осередки ук -
раїнських організацій, повстанських комітетів та
штабів продовжували діяти ,незважаючи на масові
репресії і більшовицький терор.

З міст Одещини починаються масові арешти
українських підпільних повстанських організацій:
арештовано членів УНЦ (Український національ-
ний Центр), основним контингентом якого були
вчительські кадри. У 1931 р. по цій справі було
арештовано 100 осіб у Єлисаветграді і повітах; по
справі «Чорні павуки» (духовенство Української
Автокефальної Церкви, арешти якого розпочалось
у 1929 р.); по справі «Весна» (військово–офі-
церська організація), до якої входили інженерно–
технічні кадри, медичний персонал. Нараховувала
у своєму складі до 1000 осіб, з яких у 1931 р. чекі-
стами було арештовано 75 осіб).

Чекістські документи з початком суцільної ко-
лективізації фіксують масовий активний і пасив-
ний спротив: 1930 р. Балтський район — збройне
повстання ряду сіл; Біляївський район — збройне
повстання всіх сіл Придністров’я; у 1924 р. на пе-
регоні між станціями Мардарівка і Чубівка висад-
жено в повітря московський пасажирський поїзд

ім. Ілліча; 1931 р. — збройне повстання у містечку
Волгуцулове та приміських селах Водотранспорт-
ного району Одеси; 1931 р. в Ульянівському рай-
оні діють місцеві повстанські загони Білецького,
Підкови і Едока; В 1930 р. в селах Миколаївка,
Василівка і Капітанівка Андрієво–Іванівського
району вибухнуло селянське повстання проти ра-
дянської влади; Троцький район — у 1929 р. пі-
дірвано будинок культури під час зборів; 1931 р.
по всіх селах Доманівського району стихійні ви-
ступи селян («волинки») з фізичними розправами
над комуністичним керівництвом, «волинки» при-
душують військами; 1929 р. збройне повстання у
с. Дольник 1 Іллічівського р–ну Одеси, повстання
підтримали робітники одеських заводів. У всіх
районах Одещини, Херсощини, Миколаївщини,
Єлисаветградщини вивчені документи фіксують
в 1918–1932 рр. збройні селянські повстання і
стихійні виступи селян («волинки»). Часто се-
лянські виступи супроводжувались фізичною роз-
правою над комуністами. 

На стенді представлені матеріали справи мо-
лодіжної учнівської підпільної організації, що діяла
на Миколаївщині, зокрема, виготовлена учнями
одна з 7–ми листівок та газета з закликом «запа-
лити полум’я під ногами п’яних комуністів»

Двоє селян Первомайського району Мико -
лаївщини — 64–річний Анастасьєв Спиридон і 
17– річний Данильченко Григорій складали та пе-
реписували листівки і розклеювали по селах. Як
вказано в постанові про арешт: «…они изготов-
ляли и распространяли листовки К.Р. (контррево-
люційного. — Авт.) характера, направленные к
срыву хлебозаготовок и других кампаний, прово-
димых соввластью».

У віршованій формі селяни описують важке
життя селян напередодні Голодомору.

Статистичні дані 
про національно–визвольний рух 

1917–1932 рр.
на Одещині

1. Кількість підпільних організацій 
та їх осередків — 72

2. Кількість повстанських загонів — 188
з них: відомих — 72
невідомих — 116

3. Кількість селянських повстань — 57
1918–1924 рр. — 38
1928–1932 рр. — 19

4. Кількість районів, охоплених стихійним 
виступами селян (волинками) 
1928–1932 рр. — 46
з них з фізичною розправою 
над радянським керівництвом — 13

5. Кількість волостей, 
де діяли антибільшовицькі загони 
самооборони 1917–1920 рр. — 18
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Отаман Боднарук Кирило (Лихо) вбитий при арешті. 
По справі Первомайської повстанської організації заарештовано 278 осіб, 125 з них розстріляно

1922 р.
ГДА СБУ у Миколаївській обл., спр. 4676. Публікується вперше.
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Звернення отамана Лихо (Боднарука) до Первомайського повітового ЧК
1920 р.

ДАМО. ФР. 5859, оп. 2, спр. 6645, арк. 7. Публікується вперше.
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Стихійний виступ (волинка) селян с. Дорожинка Первомайського р–ну. 
Розігнано колгосп, повернуто майно розкуркуленим, фізична розправа над 

керівництвом і міліціонерами. Учасників — 600 чол. Репресовано 14 чол. 
На фото учасники та керівники виступу. 1930 р.
ДАМО, ф. Р–5859, оп. 2, спр. 6392. Публікується вперше.
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Підпільна молодіжна організація учнів 7–го кл. школи с. Бармашове Баштанського р–ну.
Випустили 2 газети, 17 листівок і розробили план убивства 3–х комуністів села. 

На фото одна з учасниць Євгенія Макасеєва 
1932 р. 

ДАМО. Ф. Р–5829, оп. 2, спр. 6398. Публікується вперше.

Одна з 7–ми 
листівок 

підпільної 
організації учнів

1928 р.

ДАМО. ФР. 5859, 
оп. 2, спр. 6398, арк. 45.

Публікується вперше.
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Одещина

Один з віршів селян Первомайського р–ну Миколаївщини Анастасьєва С.Ф. і Данильченка Г. М., 
про голодне життя селян. Цей та інші вірші двоє селян переписували і розклеювали по селах

1928 р.
ДАМО. ФР. 5839, оп. 2, спр. 5881, арк. 89–90. Публікується вперше.

Найбільш відомі повстанські загони, що діяли на Одещині

Список складений за Паспортами областей
ГДА СБУ. Ф. 13, спр.і № 465, № 473, № 476.

1. Ангела
2. Антонова 
3. Бабія
4. Блакитного
5. Білецького
6. Волинця
7. Гончаренка
8. Гнибіди 
9. Григор’єва

10. Гулька
11. Гуляй–Гуленка
12. Дорошенка
13. Едока
14. Железняка
15. Заболотнного

16. Завгороднього
17. Завдери
18.  Завертайла
19. Зубка
20. Ільницького
21. Каменського
22. Козакова
23. Конашенка
24. Кощевого
25. Копровецького
26. Кравціва
27. Кравченка
28. Кульчицького
29. Клепача
30. Коваля

31. Лотія
32. Лохматова
33. Лихо (Боднарука)
34. Лютого
35. Ляшенка
36. Марусі
37. Махна
38. Метелка
39. Мологи
40. Око–Пастушка 
41. Підкови
42. Плесна
43. Полежаєва
44. Поплавського
45. Попова

46. Притуляка
47. Пшеничного
48. Пшоника 
49. Рибака
50. Соколова
51. Сороки
52. Такена
53. Терновського
54. Ткачука
55. Тютюнника
56. Хмари 
57. Чорного Ворона
58. Шкуро
59. Шоки
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Паспорт Одеської обл. Беляєвський р–н.
ГДА СБУ, ф. 13, спр. 465, арк. 4. Публікується вперше.



У верхній частині стенду розміщена карта–
схема Донщини, на якій умовними знаками по-
значені: селянські повстання з назвами населених
пунктів і років, у яких відбувались повстання; на-
явні в повітах підпільні повстанські організації; по-
встанські загони; райони, охоплені стихійними
виступами («волинками»), та райони дій загонів са-
мооборони. У центрі стенду подаються статистичні
дані щодо кількості вищеназваних утворень, які
діяли в губернії (обведені червоною рамкою).

Територія Донщини практично повністю відпо-
відає кордонам сучасних Донецької і Луганської
областей України. Навіть після проведених росій-
ськими радянськими окупантами етнічних чисток
цих земель від автохтонного населення, українці
складають більшість їх населення.

Крах деспотичного самодержавства у Росій-
ській імперії викликав піднесення українського
руху і на Донщині. Вже в березні 1917 року в Лу-
ганському повіті утворюється Українська повітова
рада на чолі з командиром 26–го українського
полку Малашком. У Луганську відновлює роботу
заборонене царатом товариство «Просвіта». Вліт -
ку 1917 року українські патріоти створюють загони
«Вільного козацтва».

У містах Лисичанську, Бахмуті і Слов’яносерб -
ську до влади приходять представники українських
партій соціалістів–революціонерів й соціалістів–
федералістів (УПСР і УПСФ). Виникає українська
преса. Зокрема, у 1918 р. в Бахмуті вийшло перше
число часопису «Вільне слово» з віршами моло-
дого Володимира Сосюри. З Донбасу український
рух поширюється на Дон, передусім у міста Таган-
рог, Ростов й Новочеркаськ, які розташовані на
українській етнічній території і мали тоді численне
українське населення.

До кінця осені 1917 року (а в Маріуполі й Лу-
ганську до грудня 1917) українські партії й війсь -
кові організації «Вільного козацтва» через своїх
представників у радах тримають під контролем,
окрім згадуваних Лисичанська, Слов’яносербська
і Бахмута, міста Юзівку, Єнакієво, Слов’янськ,
Гришине, Констянтинівку, Дружківку, Волноваху,
Ясину вату, Авдіївку, повіти Бахмутський, Слов’я -
но сербський, Ізюмський, Луганський, Маріуполь-
ський і Старобільський. Водночас, у цих повітах
утворені й діють українські повітові ради, а в Ма-
ріуполі окрема міська Українська рада. У шахтар -
ських центрах — Єнакієвому й Горлівці, активно
діють «Просвіти».

На жаль, українським патріотичним організа-
ціям не вдалося охопити своєю роботою головну
масу шахтарів, що призвело до втрати на користь
російських більшовиків районів Юзівка–Бересто -
ве–Горлівка. Стягнувши з усіх прилеглих районів
до Луганська загони Червоної Гвардії, в останні
дні 1917 року комуністи вчинили збройний зако-

лот, захопили Луганськ і встановили в ньому
режим червоного терору.

Важче повелося більшовикам у Бахмуті й Маріу-
полі. Бахмутський повіт за попередні кілька десяти-
літь самовідданної праці бахмутської інтелігенції
перетворився на справжній центр всього українсь-
кого руху півночі Донеччини. Самі більшовики на-
зивали його «кулацькою Вандеєю». Повстанський
рух не припинявся тут й у 1922 році. Ніде укра-
їнська ідея в ті роки не проявлялася так сильно, як
в селах навколо Сіверська, Бахмата і Лисичанська.
Ніде в області нема району, який дав би більше по-
встанських отаманів, українських гайдамаків і пет-
люрівців, ніж дав їх Бахмут. І ніде немає так багато
безіменних могил розстріляних й замордованих
українських героїв часів Визвольних змагань, ніж
на Бахмутщині. На Донбасі Бахмутський повіт
єдиний, де українська влада втрималася до кінця
січня 1918 року — початку першої окупації Украї -
ни більшовиками.

Однак ця окупація була недовгою. Вже в квітні
1918 р. у Бахмут вступили українські й німецькі вій-
ська. На короткий час, до осені 1918 року, тут було
розквартировано 3–й гайдамацький полк під ко -
ман дуванням отамана Волоха. З жовтня по гру-
день 1918 року тут була влада Директорії УНР.
У грудні того ж року місто й повіт захоплюють за-
гони донського отамана Краснова й більше укра-
їнська влада не поновлюється тут вже до часів
проголошення 24 серпня 1991 року Незалежності
України.

Маріуполь, колишній центр запорізької па-
ланки Домаха, єдине з усіх міст Донеччини, де в
1917–1918 роках поруч з Українською повітовою
радою була організована Українська міська рада.

Опорою українства у Маріуполі був українізо-
ваний 24–й полк колишньої царської армії. Ко-
мандний склад полку складався з відданих
українській справі патріотів. Його офіцери стали
першими організаторами «Вільного козацтва» у
повіті, а коли в листопаді–грудні 1917 року скла-
лася загроза більшовицького перевороту, утво-
рили офіцерський «батальйон смерті».

Шляхом підступу комуністам вдалося захопити
Маріуполь 30–31 грудня 1917 року. Розпочався
плановий терор проти всього українського активу.
Та, за словами т.зв. «радянських» істориків, вже
8 квіт ня 1918 року «українські буржуазні націона-
лісти, меншовики та есери... вчинили заколот і за-
хопили владу...» У 1918 р. в Маріуполі відбулося
збройне повстання під керівництвом офіцера армії
УНР Дружиніна і більшовики втекли.

Вступ до Маріуполя 20 квітня 1918 року ук -
раїнських і німецьких військ його мешканці вже
зустріли вільними від терору комісарів та ЧК. Роз-
почався запис в гайдамаки, формування нового
державного апарату.
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ДОНЩИНА
(СТЕНД 28)



Востаннє за часи Визвольних змагань 1917–
1922 рр. українська влада припинила своє існу-
вання у цьому місті в листопаді 1918 року з від -
ходом гетьманських військ. Як і весь Донецький
басейн, Маріуполь захопили російські війська.

Після відступу національних військ українці
Донбасу не припинили збройної боротьби з росій-
ськими окупантами всіх кольорів. Як свідчать доку-
менти більшовицьких каральних органів, тут діють
«националистические повстанкомы и шта бы». До-
нецький повстанком координував свою діяльність з
Харківським повстанкомом. 

29 серпня загони махновців зіткнулись із за-
здалегідь підготовленими до бою Богучарським і
Чаплінським угрупованнями червоних. У цьому
бою Махно був поранений і не зміг до кінця керу-
вати бойовими діями повстанців, але червоні були
розбиті. Махновці увійшли у Північний Донбас, зай-
нявши міста Старобільськ, Біловодськ, Лисичанськ,
Слов’яносербськ. У зайнятих містах махновці роз-
стріляли всіх виявлених комуністів. Армія Махна по-
повнилась трьома тисячами місцевих повстанців.

Плануючи рейд на Донбас, Махно прагнув за-
хопити Луганськ, де були великі запаси зброї і
боєприпасів. Однак, великий гарнізон Луганська
(15 тис.) став цьому на перешкоді.

Більшовики декілька разів намагаються ото-
чити махновців і знищити. Це їм не вдалося. 12 ве-
ресня махновці зайняли станцію Міллерово, де
здобули багаті воєнні трофеї.

Вирвавшись із чергового оточення, махновці
були вимушені 19 вересня перейти в Донську
область. Та донські козаки, на перехід яких у свою
армію розраховував Махно, не хотіли йти в загони
«хохла» й анархіста. Тому 27 вересня махновці по-
вернулись в Україну.

Окрім загонів Махна на території Маріуполь-
ського повіту діють загони Марусі, Солтенка, Щер-
бачевського.

У липні 1921 року в офіційній доповідній за-
писці Каменєва згадується 18 повстанських загонів
на Донбасі, які мали в своєму складі близько 1500
кін нотників з 19 кулеметами. У чекістському зве-
денні по Луганському повіту за листопад 1921 року
читаємо: «В уезде замечена петлюровская агита-
ция... банды разодеты в малороссийские костюмы,
говорят на украинском языке...».

Соціальну базу повстанців складало сільське
населення, на їх боці перебувало понад 70 відсот-
ків козаків і селян–середняків. Їх об'єднувало 
не  задоволення політикою радянської влади,
особливо більшовицький «продналог». Ситуацію
ускладнював спричинений «продрозверсткою»
голод. У повідомленні Донвійськкомату читаємо:
«У Ребрикові (нині Луганська обл.) можливе по-
встання селян через голод». Відомі випадки, коли
на бік повстанців переходили регулярні частини
Червоної армії, зокрема загін під керівництвом
Сичєва, який базувався у долині р. Деркул у
липні–серпні 1921 р.
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Паспорт Донецької обл. Політична характеристика
Ф.13, спр. 468, Т.1, арк. 6. Публікується вперше.



На Луганщині в 1921 р діяли загони отамана
Петренка (відомий за псевдонімом Петро Блис-
кавка), отамана Каменюки, отамана Волоха, от-
амана Блохи. Основним місцем їхньої дислокації
були Мітякінські ліси. У Біловодському районі опе-
рували загони Черепахи та Марусі. Особливо про-
явили себе повстанські загони під керівництвом
Варави, Марусі та Каменюки.

5 березня 1921 р. загін отамана Каменюки за -
йняв місто Старобільск під час з’їзду комнезамів
(комітетів незаможників) — сільського люмпену,
який, за задумом комуністів, мав опанувати село
замість розкуркулених та замордованих заможних
селян. Під час проведення операції майже всі де-
легати з’їзду були знищені разом з керівництвом
радянського активу. Серед вбитих повстанцями
були: секретар районного комітету партії П. Нєхо-
роший та керівник апарату ВЧК Вішнєвскій.

Загін отамана Варави діяв з квітня 1921 р. на
сході сучасної Луганської області, після чого з
боями відійшов до Вороніжчини. 

Частина Вороніжчини, як і Білгородщини, вхо-
дила територіально до складу УНР. Більшість на-
селення складали українці. За опір насильницькій
комунізації значну їх частину в 1921–1923 рр. біль-
шовики депортували вглиб Росії.
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Олександр Лепетченко,
ад’ютант Н. Махна.

Розстріляний червоними у 1920 р.
1919 р. 



У зимові місяці 1920–1921 рр. загони Марусі та
Каменюки таборували у лісних масивах в районі
Слов’янська Донецької області. Перезимувавши,
вони повернулися на Луганщину. Влітку 1921 р.
від бувся спільний рейд загонів Каменюки та Марусі
у напрямку Луганська. Разом з ними діяли загони
Варави. Найбільш великим та боєздатним був
загін Каменюки, основною базою якого було село
Петропавлівка. Його чисельність на весну 1921 р.
становила 600 шабель та 200 багнетів. У червні
1921 р. до загону Каменюки приєднався отаман
Черепаха. Тоді ж було ухвалено рішення щодо
рейду теренами Луганщини до р. Міус. Біля с. Дя-
кове та м. Ровень ки у бою з червоними загін Ка-
менюки зазнав важких втрат. Від всього загону
живими залишилось 150 повстанців. Залишки за-
гону відійшли до місця свого постійного базування
у с. Петропавлівку.

Для придушення повстанського руху на Лу -
ганщи ну були перекинуті з Росії військові части ни,
до складу яких входили: окремий винищувальний
бата льйон (командир О. Ротермель), кавалерій-
ська винищу вальна група та 3–й Заволзький
полк. Більшовики не довіряли частинам, які були
укомплектовані українцями і росіянами. Каральні
функції по придушенню селянських повстань до-
ручались інтернаціоналістам: китайцям, лати-
шам, євреям, полякам. 

Операцію з ліквідації загону отамана Каменюки
розробляв особисто голова Старобільської ЧК Ді-
мітрій Мєдвєдєв. Цей пізніший «сильний духом»
герой радянської пропаганди прибув у Донбас з
Брянщини. Виходець з єврейської сім’ї (за свідчен-
ням Єврейської енциклопедії) Медведєв у 1918 році
служив в Брянській ЧК. У 1920–1935 роках працю-
вав в органах ВЧК–ОГПУ–НКВД УРСР. Зокрема
входив до складу розстрільної «трійки», яка вино-
сила смертні вироки «контрреволюційним елемен-
там» Київщини в роки Голодомору 1933 року. 

Операцію з ліквідації повстанського руху на
Луганщині чекісти здійснили за схемою, яку піз-
ніше застосовували в Західній Україні проти Укра-
їнської Повстанської Армії (УПА). Перший етап
операції — розбудова опорних пунктів, розташу-
вання військових гарнізонів по селах. Другий
етап — вербування чекістами агентури та її впро-
вадження до лав повстанців. Третій етап — лікві-
дація самих повстанських загонів.

Якщо перший етап чекісти провели без особ-
ливих труднощів, то на другому не все вдавалося
одразу. Відомий випадок, коли повстанцям вда-
лося викрити одного з помічників Мєдвєдєва, ком-
сомольця–чонівця, що свідчить про наявність у
повстанців добре організованої контррозвідки.
Крім перемог повстанці знали й поразки. У липні
1921 р. чекістам Мєдвєдєва в районі с.Маслівка
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Учасники повстанського руху під керівництвом Н. Махна
Старобільськ, 1919 р. 



вдалося розбити загін отамана Волоха. Сам от-
аман загинув, коли він разом зі своїм помічником
пішли у останню шабельну атаку на ворога,
що переважав їх кількісно.

8 червня 1921 р. загін Каменюки
почав рейдувати теренами Лу ган -
щи ни. У селах Піски, Закопне,
Колядів ка, Вовкодавово, Ново -
олек  санд рівка були знищені
майже всі радянські праців-
ники та активісти. У селі Нікі-
форово Каменюці вдалося
захопити три гармати.

Мєдвєдєв, згідно з пла-
ном операції, перед вирі-
шальним боєм із загоном
Каменюки, розповсюдив че -
рез свою агентуру чутки, що
він поїхав на нараду до
м. Бахмут. Це повідомлення
приспало пильність отамана,
що дозволило чекістам неспо-
дівано напасти на загін. У бою з
чекістами загинуло 40 повстан-
ців. Самому отаману разом із
28 вершниками вдалося шабельною
атакою прорвати оточення та відійти
на Дон.

19 жовтня 1921 р., завдяки зраді
одного з повстанців, чекістам біля Бог-

данівського хутора вдалося оточити загін та
нав’язати повстанцям нерівний бій. Завдяки особи-

стій хоробрості та вмілому керівництву боєм
отаману знов пощастило вислизнути зі

смертельних лещат та відійти у ліси
Вороніжчини. Останній свій бій от-

аман Каменюка прийняв біля
с. Осикове. Переважаючі сили

карателів оточили загін. У кіль-
кагодинному бою загін по-
встанців майже повністю був
знищений. Загинув і отаман
Каменюка. Тіло отамана,
згідно з чекістською практи-
кою, було перевезено до
м. Старобільск, а потім до
м.Бахмут, де було вистав-
лене на публічний огляд для
залякування українців. Д. Мє -
д вєдєв так характеризував

отамана: «Каменюка знався
на воєнній справі, був рішу-

чим, сміливим, добре знав міс-
цевість, мав своїх людей по всіх

селах, відчував небезпеку, що до -
зволяло йому раз у раз виходити зі

скрутних становищ».
Провокації, терор та розстріли за-

ручників були основними методами
«роботи» чекістів Медведєва. Від
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Загін отамана Щуся (у центрі)
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«внєдрєнія» чекістів та завербованих колишніх
повстанців до діючих загонів, аби ліквідувати ке-
рівництво та деморалізувати повстанські відділи,
вони перейшли до створення і використання
проти українського патріотично налаштованого
населення Донбасу псевдоповстанських загонів.

Найбільш показовою операцією з використан-
ням псевдоповстанських загонів стала ліквідація
повстанського командира Івана Блохи, загін якого
базувався у селі Бараніковка Біловодського рай-
ону. Невелике формування в 50 шабель було ак-
тивним і здійснило менш ніж за місяць десяток
успішних операцій. Про перебіг подій під час че-
кістсько–військової операції збереглись мемуарні
свідчення учасника, командира 14–го стрілецького
полку 2–ї Донської дивізії.

22 червня 1921 року чекісти захопили у полон
одного повстанця із загону Блохи. Під час допиту він
розповів, що штаб загону разом iз командиром Іва-
ном Блохою переховується в очереті біля села Ба-
раніковка. Та, не знаючи місцевості і проходів,
військові самостійно не наважились ліквідовувати

повстанський штаб. У цей час на допомогу військо-
вим прибув окремий загін ВЧК зі Старобільська.
Мешканці села Бараніковка, які підтримували по-
встанців, не знали чекістів в обличчя. Тому «хлопці
Дзержинського» вирішили видати себе за по-
встанський загін. Поширивши між селянами інфор-
мацію, що «новоприбулий повстанський загін»
роззброїв та захопив у полон частину Червоної
армії, чекісти спробували таким чином витягнути з
очерету повстанців.

«24—25 червня загін ВЧК, видавши себе за
бандитів, з’явився у селі Бараніковка та після ко-
роткого бою заарештував на очах у місцевого на-
селення загін контррозвідників мого полку, чим 
викликав велику радість місцевого населення. Від-
разу ж командиру загону псевдобандитів пішли
скарги місцевого населення на контррозвідників.
В одного селянина взяли бика, в іншо го — коней,
у третього — бара на та корову. Скаржились на те,
що комуністи їх зовсім пограбували, відібравши
останній хліб. Вони стали бити заарештованих,
плювати їм в обличчя, кидати каміння, вигукуючи
«Вот вам, сволочи–комунисты, разверстка», —
писав у своїй доповідній командир Червоної армії.
Така–от картина «народної любові» до червоних
визволителів.

Після суду мешканців села над полоненими
червоноармійцями старший загону ВЧК, який
вдавав із себе та своїх людей повстанців, роздяг-
нув червоноармійців, провів їх селом, аби меш-
канці переконались, що діють справжні повстанці.
Червоних вояків закрили у хліві, випустивши
звідти заарештованого полоненого повстанця.
Запевнивши його, що в селі діє невідомий йому
повстанський відділ, перевдягнені чекісти веліли
повстанцеві привести до них на перемовини
щодо спільних дій отамана Блоху разом із по-
встанським штабом. Переконаний в «істинності»
повстанців, Іван Блоха разом зі своїми 20 сорат-
никами прийшов до виконкому, де містився штаб
ВЧК, і відрекомендувався місцевим командиром
повстанських військ. Увечері того ж дня мав від-
бутися суд над полоненими червоноармійцями. У
час, коли для штабу Блохи подали коней, щоб
їхати на псевдосуд, Івана Блоху вбив командир
загону ВЧК, а псевдоповстанці розправилися з
керівниками повстанського штабу. Двом повстан-
цям вдалось утекти. Усе це бачили мешканці
села, які зрозуміли свою помилку, але зарадити
вже нічим не могли.

«Після ліквідації штабу Блохи контррозвідники
мого полку були звільнені з–під варти, після чого
разом iз загоном ВЧК розстріляли кілька десятків
мешканців села, які проявили себе як люди, які
співчувають повстанцям. 26 червня контррозвід-
ники повернулися до свого полку. Начальник за-
гону ВЧК вручив подяку мені, товаришу
Баклушинському та всім червоноармійцям, які
брали участь у проведенні операції», — зазначив
у своїй доповідній командир полку.
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Новобранці повстанського загону
Маріуполь, 1919 р. 

Загін китайських добровольців
вирушає проти військ отамана Григор’єва

1919  р. 



28 листопада 1921 року колегія Донгубчека на-
городила голову Старобільського ЧК Медведєва
золотим годинником «за умелую и усиленную
борьбу с бандитизмом в Старобельском уезде».
Це була перша нагорода на довгому кривавому че-
кістському шляху Дмитра Медведєва. Через 20
років він у лісах Рівненщини знову використовував
досвід провокацій та повстанських псевдозагонів,
який він здобув на Луганщині, але вже у боротьбі
проти УПА.

Могилу отамана Блохи, незва жаючи на 80–
річне комуністичне панування, й досі доглядають
мешканці села Бараніковка.

Окремі повстанські загони ще діяли на теренах
Луганщини до кінця 1923 р., але вони перестали іс-
нувати, як єдиний організований повстанський рух.

У 1920–1922 роках завершується організована
боротьба збройних загонів повстанців у Донецькій
губернії. Донецьке ГПУ, підсумовуючи боротьбу з
некомуністичними групами й антибільшовицькими
повстанцями 1922 року зазначало, що на місцях
ще діють окремі осередки українських патріотів.
Але «...ведется работа по их локализации й ликви-
дации».

Вцілілі в боях повстанці стали переходили на
нові форми боротьби. У 1922 році на Слов'янщині і
Старобільщині утворюються перші парафії Укра-
їнської Автокефальної Церкви, у яких священи-
ками часто ставали колишні військові старшини
Армії УНР. Інші повстанці теж легалізовувалися і
намагалися влитися в радянський та господарсь-
кий апарат з метою розкладу комуністичної си-
стеми зсередини. Патріотичну просвітницьку
справу продовжила українська інтелігенція. Все це
тривожило Москву, яка намагалася будь–що пере-
шкодити новому піднесенню національно–визволь-
ного руху українського народу. 

«Шахтинська справа» 1928 р., судовий процес
по якій проходив у Москві, стала прологом атаки
на українську інтелігенцію, а методи фальсифікації
були пізніше використані при підготовці справи
«Спілки Визволення України» (СВУ). За «Шах-
тинською справою» було знищено українську тех-
нічну інтелігенцію Донбасу. Пізніше у промислових
центрах Донеччини пройшли судові процеси над
членами СВУ.

Під час колективізації в ряді районів Дон-
щини відбувались селянські виступи («волинки»),
які часто супроводжувались фізичною розправою
над радянським керівництвом і партійними пра ців -
 никами. «Волинками» були охоплені Донецький,
Краматорський, Маріупольський, Чистяківський,
Андріївський та ряд інших районів. Значна частина
селян, що тікали від розкуркулення з Правобереж-
ної України осідали в промислових районах та
селах Донщини і вливались в повстанську бо-
ротьбу.

За чекістськими документами в 1928–1932 рр.
із загальної кількості 68–ми районів Донецької і Лу-
ганської областей 42 були охоплені стихійними ви-

ступами селян («волинками»), з них більше, як у
половині, здійснювались фізичні розправи (тер-
акти) над комуністичним керівництвом. Із дослід-
жених архівних документів на Донщині в період
1917– 1932 р. виявлено 23 селянські збройні по-
встання. 10 з них відбулись перед Голодомором
1932–1933 років.

...Бахмутський (Артемівський район). У 1930–
32 роках тут проходять один за одним процеси над
вчителями, звинуваченими в українському націо-
налізмі. Арештовуються й розстрілюються ви-
ключно всі ще живі на той час українські діячі
Визвольних змагань. Розкуркулюються, розстрілю-
ються, висилаються на Північ сім'ї українських по-
встанців 1918–1922 років. Апофеозом розгрому
«українських націоналістів» Бахмутщини стає зни-
щення книгозбірень. За деякими даними, в сере-
дині 30–х тут було спалено 70 відсотків всього
бібліотечного фонду міста Бахмута.

...Перевальський район Луганської області.
У 1930–1932 рр. в селі Олексіївці більшовики па-
лять, як «націоналістичну», бібліотеку «Просвіти»,
засновану навесні 1917 року Христею Алчевською.
У вогні зникає й томик листування Алчевської з
цілою плеядою українських діячів кінця XIX — по-
чатку XX століть.

...Луганськ. У середині 30–х заарештовано й
розстріляно одного з організаторів «Просвіти»
1917 року у цьому місті, члена колегії захисників
Платона Гайворонського.

За архівними даними в 1937–1938 рр в Маріуполі і волостях
було арештовано 2000 чоловік і «вскрыто ряд повстанческих
контрреволюционных организаций» 
(ГДА СБУ ф.13, спр. № 468, т.2, арк. 8.).

Статистичні дані 
про національно–визвольний рух 

1917–1932 рр.
на Донщині

1. Кількість підпільних організацій 
та їх осередків — 54

2. Кількість повстанських загонів — 112
з них: відомих — 58
невідомих — 54

3. Кількість селянських повстань — 23
1918–1924 рр. — 13
1928–1932 рр. — 10

4. Кількість районів охоплених стихійним 
виступами селян («волинками») 
1928–1932 рр. — 42
з них з фізичною розправою 
над радянським керівництвом — 23

5. Кількість волостей, де діяли 
антибільшовицькі загони самооборони 
1917–1920 рр. — 22
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Паспорт Луганської обл. Білолуцький  р–н.
ГДА СБУ. Ф. 13, cпр. № 454, арк. 51. Публікується вперше.

Найактивніші повстанські загони, що діяли на Донщині

Список складений за Паспортами областей
(ГДА СБУ ф-13, спр. № 468 , № 454.)

1. Безуглова
2. Білокобильського
3. Бірюкова
4. Бондаря
5. Блохи
6. Булатова
7. Буната
8. Варламова
9. Варави

10. Винника
11. Вишивки
12. Волоха
13. Гавриша
14. Гайворонського
15. «Гайдамаки»
16. Гоголева

17. Горіхова
18. Дадики
19. Донченка
20. Дроздова
21. Дружинина
22. Ємельянова
23. Зайцева
24. «Золотий зуб»
25. Кузьміна 
26. Кия
27. Каменюки
28. Кобелева
29. Ковальова
30. Колесникова
31. Колодіна
32. Коршунова

33. Котенка
34. Кочубея
35. Краснова
36. Лопатіна
37. Лук’янцева
38. Мамонтова
39. Марусі
40. Махна
41. Молнія
42. Москалевського 
43. Перепелиці
44. Петренка
45. Піменова
46. Режевського
47. Рижого
48. Роговського

49. Роговця
50. Романька
51. Савонова
52. Сайка
53. Сироватського
54. Солодова
55. Соутенка
56. «Степ»
57. Зеленкевича 
58. Терезо
59. Тищенка
60. Турка
61. Черепахи
62. Шаповалова
63. Шкуро
64. Щербачевського



223Київський «Меморіал» та Громадський інститут історичної пам’яті

Донщина

Паспорт Донецької. Краснолиманський р–н. (cт. 1, 2)
ГДА СБУ. Ф. 13, cпр. № 468, арк. 58. Публікується вперше.
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Паспорт Донецької. Краснолиманський р–н. (cт. 3)



Тут представлені дані про національно– виз-
вольний рух на Кубані (сучасний Краснодарський
край Російської Федерації):

Одним із незаперечних доказів того, що Голо-
домор 1933 року був актом геноциду українського
народу, є його поширення на українські етнічні
землі за межами так званої УРСР. Однією з таких
земель є Кубанщина.

Повалення царського самодержавства стало
поштовхом до українського відродження Ку-
банського краю. Створювалися українські школи,
поширювалася україномовна преса. Після утво-
рення на Кубанщині навесні 1917 року представ-
ницького органу краю — Кубанської Військової
Ради почалося налагодження офіційних зв’язків
з Українською Центральною Радою. Один з чіль-
них політичних діячів Кубанщини, який виступав
за якнайтісніше зближення з Україною, Микола
Рябовол, на 2–ій сесії Кубанської Військової Ради
24 вересня 1917 р. так вітав представників
України: «Дорогі гості! Мачуха–доля відірвала
наших дідів–запорожців від матернього лона й
закинула їх на Кубань. Більше ста літ жили ми тут
сиротами по степах, по плавнях, по горах без ма-
тернього догляду. Царі робили все, щоб вибити з
наших голів, із наших душ пам’ять про Україну й
любов до Матері. Царі хотіли зробити з нас душо-
губів, хотіли, щоб ми, коли прийде той слушний
час, час визволення України, своїми руками за-
давили ту волю, щоб ми свої шаблі пополоскали
в крові Матері. Не діждались, бо цього ніколи не
буде. Не діждались, бо хоч наші душі царі поне-
вічили, та не вбили, і ми, діти, руки на Матір не
підняли б».

30 грудня відбувся з’їзд українських громадсь-
ких діячів та представників українського населення
Кубані, резолюція якого вимагала «приєднання Ку-
бані до України». 4 січня 1918 р. на заклик Укра-
їнської Чорноморської Ради 29 політичних партій
та організацій підтримали 3–ій Універсал Цент-
ральної Ради та звернулися до Кубанського Вій-
ськового Уряду про доцільність приєднання Кубані
до України.

16 лютого 1918 р. була проголошена само-
стійна Кубанська Народна Республіка. До її складу
входили Кубанська область, Ставропільщина,
Терек, Дагестан і Чорноморщина. Була прийнята
Конституція незалежної Кубанщини. Делегати За-
конодавчої Ради республіки проголосували за при-
лучення краю на федеративних умовах до України.
Здавалося, що збуваються мрії українських патріо-
тів про соборність України. Однак, на перешкоді
стали «червоні» і «білі» російські шовіністи. Мос-
ковські більшовики не визнали незалежності Ку-
банщини та приєднання її до України і оголосили
війну Кубанській Народній Республіці. На Кубань

кинуто сформовані з росіян та іноземних найманців
численні та добре озброєні частини Червоної Армії.
Кубанці звернулися за допомогою до Гетьмана
П.Скоропадського.

Український Уряд надав кубанцям відповідну
кількість гармат, набоїв, рушниць та обіцяв допо-
могу живою військовою силою (висадку десанту
на Тамані). Члени кубанської делегації Рябовол і
Султан–Шахім–Гірей залишилися у Києві, де бу -
ло вироблено план перекинення української ди-
візії Натієва на Кубань. Та через запеклий опір
російських шовіністів цей план так і не був реалі-
зований.

Більшовицькі загони просувалися вперед, за-
хоплюючи станицю за станицею та встановлюючи
в них свої нелюдські «порядки». Під загрозою зни-
щення Законодавча Рада разом з урядом покидає
Катеринодар. Із звернення, розповсюдженого в
Катеринодарі перед відступом: «Ми пішли з Кате-
ринодару. Але це не означає, що боротьба скін-
чена. Ми вдуховлені ідеєю оборони нашого Краю
від загибелі, котру несуть з собою захватчики
влади, що кличуть себе більшовиками».

На зміну більшовикам на Кубань прийшли
денікінці. «Білі» росіяни виявилися такими ж ве-
ликодержавними україножерами, як і «червоні».
Командування Добровольчої армії почало цьку-
вання прихильних до України членів кубанського
уряду. В кубанських станицях денікінці влашто-
вують погроми українців. У ніч на 8 травня 1919 р.
здійснено замах (невдалий) на члена Ради П.Ма-
каренка. 13 червня 1919 р. у Ростові–на–Дону де-
нікінці підступно вбили М. Рябовола. У перших
числах листопада денікінці заарештували і депор-
тували до Стамбула «без права повернення на
Батьківщину» десятьох найактивніших депутатів–
самостійників Ради.

7 листопада 1919 р. денікінці стратили члена
Кубанської Ради, прихильника українсько–кубан -
ського зближення священика О. Кулабухова.
Його було повішено, а на грудях почеплено таб-
личку з блюзнірським написом: «3а измену Ро-
дине и казачеству». З метою залякування
українців російські шовіністи дві доби не дозво-
ляли знімати тіло покійника з шибениці, а потім
викинули його на смітник. Дізнавшись про цей
злочин, кубанські козаки почали масово кидати
Добровольчу армію, що й спричинило її поразку.
17 березня 1920 р. більшовики знову захопили
Катеринодар. Їх прихід позначився черговою хви-
лею терору.

Тому вже на початку травня 1918 р. на Кубані
почалися антибільшовицькі повстання, в резуль-
таті яких більшовики були вигнані з Старомінської,
Новомінської, Канівської, Рогівської, Васюринської
та інших станиць.
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ВИСНОВОК
(СТЕНД 29)



Нижче подаємо короткий перелік 
повстань кубанців проти 

російських більшовицьких окупантів:

1. Станиця Охтанизівська — повстання 1918 р.;
2. Станиця Полтавська — повстання 1918, 

та 1920–1925 рр.;
3. Станиця Гривенська — повстання 1920–1925 рр.;
4. Станиця Новотитарівська — 

повстання 14 червня 1918 р. та 1920–1925 рр.;
5. Станиця Староджерелівська — 

повстання 1920–1925 рр.;
6. Десант генерал–лейтенанта Сергія Улагая 

в Приморсько–Ахтарськ — 1 серпня 1920 р.

У різні роки на Кубанщині 
діють повстанські загони:

1. Сотника Рябоконя, станиця Гривенська, 
станиця Староджерелівська;

2. Полковника Перетятька, Таманський півострів;
3. Отамана Малька, полковника Скакуна, 

станиця Полтавська;
4. Отамана, полковника Жукова, Єйський відділ;
5. Сотника М. Гулого, станиця Охтанизівська;
6. Сотника Дубини;
7. Осавула Іваненка;
8. Осавула Кравченка;
9. Підхорунжого Василя Чуба;

10. Шпака;
11. Старшини Ляха;
12. Москалева;
13. Лавриненка;
14. Захарченка;
15. Ющенка;
16. Книша;
17. Скиби;
18. Самсоненка;
19. Пилюка;
20. Сича;
21. Капусти.

У 1928 р. відбувається загальне антибільшо-
вицьке повстання на Кубані, жорстоко придушене
карателями. Незважаючи на поразки, активна по-
встанська боротьба української Кубані не припиня-
лась до 1932 р. Щоб остаточно зламати українців
Кубанщини, Москва вдалася до терору голодом.
Підготовчим етапом до акту геноциду стало повне
вилучення в населення краю під виглядом «хлібо-
заготівель» усіх продуктів харчування.

Постановою кубанського крайкому Комуні-
стичної партії від 4 листопада 1932 року перед
парторганізаціями Кубані була поставлена «бо-
йова задача — зламати саботаж хлібозаготівель,
організований куркульським контрреволюційним
елементом...». Для вирішення цієї «бойової задачі»
були запропоновані заходи економічного, адміні-
стративного, судового і політичного тиску й репре-
сій проти колгоспників та одноосібників, населення
станиць і цілих районів краю.

До економічних санкцій належали заборона
колгоспної, кооперативної і державної торгівлі в
станицях і селах, припинення кредитування, до-
строкове стягнення боргів по кредитах та інших фі-
нансових зобов’язаннях колгоспів та одноосібників.
Серед адміністративних заходів пропонувалася пе-
ревірка і чистка органами Робітничо–селянської ін-
спекції колгоспних, кооперативних і державних
установ від «чужих і ворожих елементів», вилу-
чення засобів виробництва у колгоспників, колгос-
пів і одноосібників та виселення у північні області
Росії та інші місцевості з суворим кліматом. Крайо-
вій прокуратурі і крайовому суду доручалось поси-
лити притягнення до кримінальної відповідальності
розкрадачів державного і громадського майна і в
прискореному порядку розглядати їх справи, засто-
совуючи до винних всі міри покарання до розстрілу
включно. Вже цей перелік вказівок, розроблений
прибулою на Кубань московською комісією Кагано-
вича спільно з крайкомом компартії, дозволяє зро-
бити висновок, що керівництво компартії і крайової
організації санкціонувало необмежене насильство
над сільським (у своїй масі переважно українським)
населенням Кубанщини з боку партійних, радянсь-
ких і господарських працівників.

Згаданою постановою в краї була запровад-
жена «чорна дошка», на яку рішеннями крайкому
стали заносити окремі станиці за так званий
«явний зрив планів хлібозаготівлі». Першими «чор-
нодошковими» стали кубанські станиці Ново–Рож-
дественська (Тихорецького району), Медведівська
(Тимошівського району) і Теміргоєвська (Курга-
ненського району). До цих станиць були застосо-
вані в повному обсязі всі передбачені економічні
санкції. Однак ними кати не обмежилися. Поча-
лися розстріли всіх невгодних.

Партійний рупор газета «Молот» повідомляла
8 листопада про розстріл 19 чоловік, 9 листо-
пада — 7, 10 листопада — 13, 11 листопада — 1,
15 листопада — 3 чоловік. Органами ОГПУ було
заарештовано 16 тис. чоловік. Із 36 тис. сільських
жителів Кубані, які перебували на обліку в орга-
нах як контрреволюційні елементи, за ці місяці
було заарештовано чекістами 12 680 человек, з
яких 8 219 розстріляно. 24 січня 1933 р. крайком
телеграфував у ЦК ВКП (б), що, починаючи з ли-
стопада 1932 р., було арештовано близько 100 тис.
чоловік. Із них 26 тис. засуджених було вивезено
з краю, а 70 тис. перебувало в переповнених міс-
цевих тюрмах. Наведені цифри свідчать і про
масштаби опору кубанців комуністичному гра-
бежу хліба, і про розмах застосованого окупан-
тами насильства.

Найжорстокіші каральні заходи були здійснені
проти козаків та селян так званих «чорнодошко-
вих» станиць. Їх населення постраждало най-
більше, а жителів чотирьох станиць примусово
переселили на російську Північ.

14 грудня 1932 р. було ухвалено постанову ЦК
ВКП (б) і РНК СРСР «Про хлібозаготівлі на Україні,
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Північному Кавказі і в Західній області». Постанова
була настільки жорстокою, що її не зважилися
опублікувати у пресі. Поруч з вимогою до місцевих
керівників у будь–який спосіб забезпечити вико-
нання плану хлібозаготівель, у постанові містилося
нелюдське рішення «виселити в найкоротші строки
у північні області СРСР з станиці Полтавської
(Північний Кавказ), як найбільш контрреволюцій-
ної, всіх жителів, за винятком дійсно відданих Ра-
дянській владі...»

Проведення акції виселення ЦК і РНК доручили
Г. Г. Ягоді, Я. Б. Гамарнику, Б. П. Шеболдаєеву і
Е. Г. Євдокимову. ОГПУ, частини внутрішніх військ
і Червоної армії провели операцію з виселення жи-
телів станиці Полтавської протягом 10—12 днів.

Крайком Комуністичної партії 31 грудня 1932 р.
ухвалив рішення про виселення другої «чорнодош-
кової» станиці — Медведівської. 7 січня 1933 р.
крайком ВКП (б) вирішив виселити всіх жителів ста-
ниці Урупської (Армавірського району). 10 січня
було ухвалено рішення про виселення 1200 госпо-
дарств станиці Уманської (Павлівського району).

В цих кубанських станицях (Полтавській,
Медведівській та Урупській) проживало на той
час 47,5 тис. чоловік. З них було вислано в пів-
нічні райони Росії 45,6 тис. чоловік. Також ви-
слано на Північ близько 6 тис. чоловік зі станиці
Уманської. Зі станиць Ново–Рождественської,
Платнірівської, Бейсугської і Пластунівської було
виселено не менше 10 тис. чоловік. Таким чином,
з краю до середини січня 1933 р. було вислано не
менше 63,5 тис. чоловік. Вивозили їх товарними
ешелонами, не обладнаними для перевезення
людей. Вслід засланцям лунали прокляття кому-
ністичної преси, яка називала їх не інакше як
«контрреволюціонерами» і «паразитами».

На початку січня 1933 р. в станицю Полтавську
з районів Уралу, Ленінградської і Московської
областей прибуло 1 185 переселенців — колгосп-
ників і червоноармійців. До кінця січня їх стало
2000 чоловік. Всього ж на місце виселених жителів
«чорнодошкових» станиць вже до середини лю-
того 1933 р. було переселено з Росії приблизно
50 тис. чоловік, зокрема близько 20 тис. червоно-
армійців з сім’ями.

Російські окупанти вирішили стерти з пам’яті
місцевих жителів навіть назви «контрреволюцій-
них» станиць. Незабаром всі вони були перейме-
новані. «Молот» повідомив, що немає «чорних
станиць» Полтавської та Урупської, є «квітуча ста-
ниця Червоноармійська» і «революційна станиця
Радянська». Потім станиця Уманська була перей-
менована в Ленінградську.

Розташування виселених станиць свідчить про
те, що вивезення на Північ їх населення було ак-
ціями залякування козаків і селян прилеглих рай-
онів. Організатори масового переселення жителів
козачих станиць Кубанщини намагалися таким
чином продемонструвати, до чого призводить не-
покора радянській владі.

Однак розстрілів та виселень кубанців здалося
російським окупантам замало. Щоб остаточно
«зламати хребет», за словами Кагановича, будь–
якій опозиції комуністичному режиму, решті насе-
лення влаштовано голодомор.

Його пік припав на січень — квітень 1933 р.
З 75 районів голод охопив 44. Збереглися доку-
менти, які дають уяву про масштаби голодомору.

Так, начальник політвідділу Єйської МТС в од-
ному з донесень повідомив: «Стан людей в січні
1933 р. був жахливим. За січень — квітень у ряді
колгоспів померло від 365 до 290 чоловік. Всього
по 4 колгоспах — понад 1000 чоловік. В Єйську був
ряд випадків трупоїдства і людоїдства своїх близь-
ких, рідних. Трупи розкрадалися з кладовища».

Начальник політвідділу Чорноєриківської МТС
Слов’янського району в одному з виступів так зма-
лював обстановку в станицях: «Поголовне, повне
опухання, щоденна смерть до 150 чоловік в одній
станиці і більше». В зоні діяльності Пластунівської
МТС весною 1933 р. вмерло з голоду 1300 чоловік,
в станиці Старонижньостебліївській за період з
19 січня по 20 квітня померло 873 чоловіки, в зоні
Должанської МТС в січні — травні померло від го-
лоду 435 чоловік, в поселенні Ново–Золотовське в
ці ж місяці померло 140 чоловік.

Рятуючись від голоду, десятки тисяч хліборобів
Північно–Кавказького краю та України виїжджали в
сусідні регіони Росії, де голоду не було. Органи
ОГПУ проінформували Сталіна і Молотова про ма-
сову втечу з районів голоду селян і козаків. Реакція
вождів була негайною. 22 січня 1933 р.— в ЦК КП(б)
України і в Північно–Кавказький крайком ВКП(б) з
Москви надійшла підписана Сталіним і Молотовим
телеграма, в якій партійному і радянському керів-
ництву наказано вжити всіх засобів для зупинення
втікачів. Місцеві партійні органи негайно ухвалили
постанову «Про втечі з колгоспів». Сільрадам і кол-
госпам було заборонено видавати колгоспникам
довідки на виїзд. Партійним організаціям запропо-
новано взяти участь в організованих ОГПУ і міліцією
кордонах і постах для затримання втікачів. Було ви-
рішено з комуністів, комсомольців та особливо вір-
них активістів створити групи для попередження
втеч, виявлення втікачів та повернення їх на місця
проживання або передачі органам ОГПУ.

Після цього розпочалося полювання на лю -
дей — голодуючих селян і козаків — утікачів, яких
насильно повертали на місця проживання, прирі-
каючи їх тим самим на голодну смерть. 

Ще одним доказом того, що Голодомор 1933 ро -
ку на українських етнічних землях в межах УРСР та
поза ними є геноцидом, тобто спланованим і прове-
деним знищенням конкретної етнічної спі льноти, є
одночасна ліквідація на Кубані у 1932–1933 роках
основ української культури краю. У 1923–1931 роках
в Україні та Кубані тривала, щоправда, при вели-
кому опорі росіян і зросійщеного елементу по містах,
організована нечисленними українцями–комуні-
стами так звана «українізація». Вона була скерована
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зокрема на те, щоб російськомовні жителі України
та українських земель поза нею, передусім праців-
ники управлінського апарату, оволоділи мовою укра-
їнського народу, серед якого вони жили і хліб якого
вони їли. Пра вда, окремі громадські діячі в краї та в
діаспорі наголошували, що «не треба українізації ро-
сіян і жидів, бо ми хочемо, щоб до влади йшли не
«українізовані» чужинці, а просто українці, яких не
треба українізовувати» (М. Шаповал). Тим не
менше, завдяки українізації значна частина кубанців
змогла прилучитися до загальноукраїнської куль-
тури. Та ненадовго. 

Одночасно з фізичним знищенням кращих но-
сіїв української мови і традицій на Кубанщині, керів-
ництво Російської Федерації офіційно перевело
понад 240 українських шкіл краю на російську мову
викладання «как более понятную кубанцам.». Тоді
ж примусово зросійщено педагогічні технікуми в
Краснодарі та в станиці Полтавській, а також ліквідо -
вано українські відділи при Краснодарському робіт-
фаці, при педагогічному та сільськогосподарському
інститутах. При цьому розстріляно частину україн-
ців–педагогів. Також знищено україномовну пресу
та літературу. На майданах міст Кубанщини палали
вогнища з українських книг. Все це чітко вказує на
політичний зміст Голодомору 1932–1933 років, а не
на якісь міфічні «посухи», «неврожаї», «перегини
місцевої вла ди», якими намагаються оправдати ко-
муністичних злочинців їх спадкоємці у своїй зооло-
гічній ненависті до українського народу. 

Міфом є також брехливі твердження московсь-
кої пропаганди про «тріумфальний хід радянської
влади» Україною у 1917–1921 роках, про відсут-
ність збройного опору українців «колективізації»,
«індустріалізації» та іншим комуністичним експе-
риментам над українською нацією у 20–30–х роках
ХХ століття. 

Звіт про роботу ВУЧК зафіксував, 
що лише в 1921 р. в Україні повстанцями:

в боях вбито 3785 більшовиків;
поранено — 745;
перейшло на бік повстанців 
військовослужбовців каральних військ — 1475;
здійснено наскоків — 1376 ; 
(з них: на цукрові заводи — 79; 
на лісорозробки — 65; 
на продоргани — 142; 
на промпідприємства — 53.

За цей самий рік більшовиками:

вбиті 444 отамани; 
вбито в боях 9444 повстанців; 
розстріляно за вироком «трійок» — 510; 
арештовано — 10305 повстанців; 
всього вбито рядових повстанців — 29612.

(ГДА СБУ, спр. 437 «Звіт про роботу ВУЧК 1921 р., арк. 22 — 23)

Найактивнішими повстанськими загонами на
кінець 1924 р. були: Трейко і Ващенка, що діяли в
районі Бердичева. У деяких районах Чернігівської
і Полтавської губерній активно діяв загін Герася–
Деркача.

Під час чекістських операцій: 

1) ліквідовано повстанських загонів — 178;
2) вбито і арештовано повстанців — 3149;
3) вбито і арештовано отаманів — 150;
4) повстанцями здійснено наскоків на органи 

радянської влади, підприємства
і організації — 401;

5) наскоків на залізничний і річний 
транспорт — 70;

6) вбито представників окупаційної 
влади — 418;

7) поранено окупантів — 134.

(ГДА СБУ, спр. 420, арк. 87–88.)

Статистичні данні 
про національно–визвольний рух 

1917–1932 рр.
в Україні

1. Кількість підпільних організацій 
та їх осередків — 642;

2. Кількість повстанських загонів — 1435;
з них: відомих — 689;
невідомих — 746;

3. Кількість селянських повстань — 268;
1918–1924 рр. — 155;
1928–1932 рр. — 113;

4. Кількість районів охоплених стихійним 
виступами селян (волинками) 
1928–1932 рр. — 265;
з них з фізичною розправою 
над радянським керівництвом — 108;

5. Кількість волостей, 
де діяли антибільшовицькі 
загони самооборони 1917–1920 рр. — 94.

Із 268 селянських збройних повстань дев’яти
губерній України 113 з них відбувається в період
1928–1933 рр.

За паспортами областей, складеними в 1945–
1950 рр. обласними управліннями КДБ, із 537 рай-
онів України 265 районів в 1928–1932 рр. були
охоплені стихійними виступами селян («волин-
ками»).

Наведені нижче документи засвідчують, що
московське керівництво організувало Голодомор
зі страху перед новим піднесенням українського
національно–визвольного руху, який міг змести з
України окупантів.
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Титульна сторінка папки з листами за підписом Сталіна 
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Доповідна записка Балицького Сталіну від 23 грудня 1932 р. (Ст. 1)
ЦДАГОУ. Ф. 01, оп. 20, спр. 5242, арк. 22–24.
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Доповідна записка Балицького Сталіну від 23 грудня 1932 р. (Ст. 2)
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Доповідна записка Балицького Сталіну від 23 грудня 1932 р. (Ст. 3)
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Доповідна записка Балицького Сталіну від 23 грудня 1932 р. (Ст. 4)
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Телеграма Сталіна від 28 грудня 1932 р. 
«Всем членам ЦК и призидиума ЦКК ВКП(б), всем секретарям обкомов, крайкомов и нац. ЦК, 

всем членам–партийцам коллегий наркомзема и наркомсовхозов, всем ПП ОГПУ»
ЦДАГОУ. Ф. 01, оп. 20, спр. 5242, арк. 01. (екз. № 490).
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Телеграмма Сталина ЦК ВКП(б)У Косіору від 1 січня 1933 р. 
Про посилення репресій при хлібозаготівлях у відповідності до Постанови ЦК і СНК СССР

від 7 серпня 1932 р.
ЦДАГОУ. Ф. 01, оп. 20, спр. 6339, арк. 25
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Постанова ЦК ВКП(б)У Косіору від 2 січня 1933 р 
«Всем Обкомам и Райкомам КП(б)У» на виконання телеграми Сталіна

ЦДАГОУ. Ф. 01, оп. 20, спр. 6336, арк. 53.
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Постанова ЦК ВКП(б)У Косіора від 2 січня 1933 р. 
(зворотня сторона документу) 

Численні архівні документи і свідчення тисяч очевид-
ців доводять, що Голодомор 1932–1933 рр. в Україні
є геноцидом українського народу. Його здійснили
російські окупанти з метою придушити народну
війну, зламати опір українського народу насильниць-
кому включенню України до складу більшовицької
Росії та нав’язуванню українцям комуністичної
влади, ідеології, чужого способу життя.



У нечувано брутальний спосіб московські
«єдинонєдєлімци» та «інтернаціоналісти» знищили
українське національне відродження першої чверті
ХХ століття на українських етнічних землях та ко-
лоніях, які опинилися під їх контролем. Це — най-
страшніший в історії людства злочин, перед яким
бліднуть всі жахи минулих і сучасних збройних та
політичних конфліктів. Цей злочин був здійснений
силами Комуністичного інтернаціоналу за мовчаз-
ної згоди ліберального Заходу, який поставив свої
корисливі інтереси вище за демократію, справед-
ливість і гуманізм. У той час, коли сотні тисяч укра-
їнських дітей вмирало з голоду, біржі Нью–Йорка
і Лондона безсоромно торгували награбованим
російськими окупантами в українських селян хлі-
бом, а продажна преса вихваляла московський
сталінський режим. 

І досі український народ не почув щирих слів
покаяння від Росії, Ізраїлю та провідних країн 
Євро пи і Америки за зумисне цинічне вбивство
голо дом біль ше 10 мільйонів українців у 1932–
1933 ро   ках. Тим біль ше, в цих країнах численні не-
нависники українського народу, зокрема й на
найвищому державному рівні, безкарно запере-
чують здійснення у ХХ столітті окупантами–інтер-
націоналістами геноциду українців та ще й
заохочують до таких брудних дій своїх одноплемін-
ників в Україні. Це ганьба для сучасного цивілізо-

ваного світу. Це кривда пам’яті десятків мільйонів
синів і дочок України, убитих в боях, закатованих
у підземеллях ЧК, заморених голодом тільки за те,
що наважилися скинути з себе чужинецьке рабське
ярмо, що домагалися права бути господарем, а не
наймитом на своїй землі, що прагнули розмовляти
рідною мовою, а не мовою окупантів, що мали за
свій ідеал світочів культури Т. Шевченка та
І. Франка, а не сатаністів К. Маркса і В. Лєніна. 

Ця виставка покликана донести до людей доб-
рої волі правду про героїчну боротьбу українського
народу у 1917–1933 роках ХХ століття за свободу і
незалежність. Вперше введено в науковий обіг
численні, невідомі досі дослідникам, архівні мате-
ріали про тривалий збройний опір українців росій-
ській окупаційній владі. Також оприлюднено
документи, які свідчать про свідоме та цілеспря-
моване знищення голодом українців російськими
окупантами та їх поплічниками — «воїна ми–ін -
тер націоналістами».

Історія свідчить, що непокаране зло може по-
вторитися знову. Тому ми, сучасні українці, повинні
докласти всіх зусиль для найсуворішого покарання
винних у здійсненні геноциду українців у ХХ столітті
та відшкодування українському народу моральних
і матеріальних збитків спадкоємцями міжнародних
злочинців. Це необхідно для того, щоб Голодомор
більше ніколи і ніде не повторився.
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Хрест Симона Петлюри, який надавався всім учасникам визвольних змагань
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Кількість опрацьованих 
архівних справ та фондів

1. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України — 35 фондів, 166 справ.
2. Центральний державний архів громадських об’єднань України — 2 фонди, 15 справ.
3. Центральний державний кінофотоархів України ім. Г.С. Пшеничного — 262 фото.
4. Галузевий Державний Архів Міністерства Оборони України — 7 фондів, 35 справ.
5. Галузевий Державний Архів Служби Безпеки України — 97 справ.
6. Галузевий Державний Архів СБУ Вінницької області — 11 справ.
7. Галузевий Державний Архів СБУ Дніпропетровської області — 7 справ.
8. Галузевий Державний Архів СБУ Житомирської області — 13 справ.
9. Галузевий Державний Архів СБУ Кіровоградської області — 44 справи.

10. Галузевий Державний Архів СБУ Одеської області — 12 справ.
11. Галузевий Державний Архів СБУ Полтавської області — 9 справ.
12. Галузевий Державний Архів СБУ Сумської області — 28 справ.
13. Галузевий Державний Архів СБУ Харківської області — 15 справ.
14. Галузевий Державний Архів СБУ Херсонської області — 14 справ.
15. Галузевий Державний Архів СБУ Хмельницької області — 12 справ.
16. Галузевий Державний Архів СБУ Черкаської області — 28 справ.
17. Державний архів Вінницької області — 21 фонд, 88 справ.
18. Державний архів Дніпропетровської області — 14 фондів, 66 справ.
19. Державний архів Житомирської області — 11 фондів, 50 справ.
20. Державний архів Кіровоградської області — 5 фондів, 27 справ.
21. Державний архів Київської області — 28 фондів, 97 справ.
22. Державний архів Миколаївської області — 13 фондів, 70 справ.
23. Державний архів Одеської області — 29 фондів, 104 справи.
24. Державний архів Полтавської області — 9 фондів, 68 справ.
25. Державний архів Сумської області — 12 фондів, 70 справ.
26. Державний архів Харківської області — 16 фондів, 83 справи.
27. Державний архів Херсонської області — 4 фонди, 16 справ.
28. Державний архів Хмельницької області — 8 фондів, 48 справ.
29. Державний архів Черкаської області — 10 фондів, 13 справ.
30. Державний архів Чернігівської області — 14 фондів, 19 справ.



А
А/с — антирадянський
Аг. — агентурний
АО (АВ) — адміністративний відділ
АХУ (АГУ) — Адміністративно–господарське управління
АОУ — Адміністративно–організаційне управління
АОЧ — Адміністративно–організаційна частина

Б
Бб, б/б — боротьба з бандитизмом
Б/п — безпартійний
Белбалтлаг — Біломоро–Балтійський табір
БУД — Братство української державності

В
В/ч — військова частина
В.и.о. (т.в.о.) — тимчасово виконуючий обов’язки
ВКП(б) — Всеросійська комуністична партія більшовиків
ВМН — вища міра покарання
Врио — тимчасово виконуючий обов’язки
ВО — військовий округ
Военкомат — військовий комісаріат
Военком — військовий комісар
Вол. — волость
ВСНХ (ВДНГ) — Вища рада народного господарства
ВУАН — Всеукраїнська Академія Наук
ВУЦИК (ВУЦВК) — Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет
ВУЧК (ВУНК) — Всеукраїнська надзвичайна комісія
ВЧК (ВНК) — Всеросійська надзвичайна комісія

Г
Г/О, ГО — міський відділ
ГПУ (ДПУ) — Державне політичне управління
Гр–н — громадянин
ГУ — головне управління
Губ. — губернія, губернський
Губпартком — губернський партійний комітет
Губчека, губчрезком — губернська надзвичайна комісія
ГУГБ (ГУДБ) — Головне управління державної безпеки
ГУЛАГ — Головне управління таборів
ГУРКМ (ГУРСМ) — Головне управління робітничо–селянської міліції
ГУПВО — Головне управління прикордонної і внутрішньої оборони

Д
Див. банда — диверсійна банда
Допр — будинок примусових робіт для заручників

Ж
Жел.–дор. — залізничний(на)
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З
Зав. — завідуючий
ЗАГД — закордонні агентурні данні
Заготзерно — Всесоюзне державне об’єднання із заготівлі зерна та збуту
Зак. — закордонний
Зак. агентура — закордонна агентура
ЗО УНР — Західна область Української Народної Республіки
ЗУНР — Західно Українська Народна Республіка

И
И. о. — виконуючий обов’язки
ИНО — іноземний відділ
ИНФАГО (ІНФАГВ) — інформаційно–агентурний відділ
ИНФО (ІНФВ) — інформаційний відділ
Исполком (Виконком) — виконавчий комітет Рад
ИТК — виправно–трудова колонія
ИТЛ — виправно–трудовий табір

К
К — під контролем
КА — Червона Армія
Кавбригада — кавалерійська бригада
Кавдивизия — кавалерійська дивізія
Кавполк — кавалерійський полк 
КВУ — Комітет визволення України 
КГБ (КДБ) — Комітет державної безпеки
КНС — комітети незаможних селян
КО, КОВ, КОВО — Київський особливий військовий округ
Ком. — командир
Комбід (комбід) — комітети бідноти  
Комбриг — командир бригади
Комдив — командир дивізії
Комначсостав — командний начальницький склад
Компартія — Комуністична партія
КОС ГПУ — Київський оперативний сектор Державного політичного управління
Конартдив — кінний артилерійський дивізіон
КП(б)У — Комуністична партія (більшовиків) України
КПЗУ — Комуністична партія Західної України
К.–р. — контрреволюційний
К–р организация — контрреволюційна організація
КРО (КРВ) — контррозвідувальний відділ
Кр–ц — червоноармієць

М
МАССР — Молдавська Автономна Соціалістична Радянська Республіка
МГБ (МДБ) — Міністерство державної безпеки
МІС — Молода Ірдинська Січ
МТС — машинно–тракторна станція

Н
Нарком — народний комісар
Наркомат, НК — Народний комісаріат
Нарсуд — народний суд
Нач. — начальник
Нац. — національний
НКВД (НКВС) — Народний комісаріат внутрішніх справ
НКГБ — Народний комісаріат державної безпеки
НКЮ — Народний комісаріат юстиції
НЭП — Нова економічна політика
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О
Обл. — область
Обком — обласний комітет
Обл. ЗУ — Області Західної України
Облисполком — обласний виконавчий комітет
Обл. УРКМ — Обласне управління Робітничо–селянської міліції
ОГПУ (ОДПУ) — Об’єднане державне політичне управління
ОДТО (ОДТВ) — Окремий дорожньо–транспортний відділ
ОИК — Окружний виконавчий комітет
ОИТК — особлива виправно–трудова колонія
Окр. — округ
Окротдел — окружний відділ
Окружком — окружний комітет комуністичної партії
ОМЗ (ВМУ) — відділ місць ув’язнення
ОО (ОВ) — особливий відділ
Опер. — оперативний
Оперработник — оперативний працівник
Оперуполн. — оперуповноважений
ОПО (ВПО) — відділ прикордонної охорони
ОУН — Організація Українських Націоналістів
ОУР УМ — відділ кримінального розшуку Управління міліції

П
П/ч — прикордонна частина
Парком, партком — партійний комітет
ПБ — політичне бюро (повітове ЧК)
ПВ — прикордонні війська
ПД — піхотна дивізія
Пех. — піхотний
ПОВ — Польська Організація Військова
Пов. — повіт
Полпред (Повпред) — повноважний представник 
ПП — піхотний полк 
Пом. — помічник
Пред. — голова (председатель)
ПУН — Провід українських націоналістів

Р
Р/с — розвідувальні відомості
Райрезидент — районний резидент (секретний співробітник ОДПУ)
РВС (РВР) — Революційна військова рада
РВТ — Революційний військовий трибунал
РИК — Районний виконавчий комітет
Р–он — район
РК — робітничо–селянський
РКИ (РСІ) — Робітничо–селянська інспекція
РККА (КСЧА) — Робітничо–селянська Червоно Армія
РКМ — робітничо–селянська міліція
РКП(б) — Російська комуністична партія (більшовиків)
РПК — районний партійний комітет
РСДРП — Російська соціал–демократична партія
РСФСР (РСФРР) — Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка
Румпогранполоса — румунська прикордонна смуга
Румграница — румунський кордон

С
С/о — секретний інформатор
С/с, сексот — секретний співробітник
СВУ — Спілка визволення України
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СД — стрілецька дивізія
Секр., секр–т — секретаріат
Сион. — сіоністський
СК — стрілецький корпус
СО (СВ) — секретний відділ
СОО — секретно–оперативний відділ
СОУ — секретно–оперативне управління
СОЧ — секретно оперативна частина
СП — стрілецький полк
СПО — секретно–політичний відділ
СНК, Совнарком (РНК, Раднарком) — Рада народних комісарів
СПО (СПВ) — секретно–політичний відділ
Ст. — станція
СУМ — Союз Української Молоді

Т
Т., тов. — товариш
ТУП — Товариство українських поступовців

У
УАПЦ — Українська Автокефальна Православна церква
Убъюст — повітове бюро юстиції
УВО — Українська військова організація
УДК — Український допомоговий комітет
Уездполитбюро — повітове політичне бюро (боротьба з повстанцями)
Уездпродком — повітовий продовольчий комітет
УК (КК) — кримінальний кодекс
УКП — Українська комуністична партія
УКРЮЗ — молодіжна підпільна організація
УНДО — Українське національно–демократичне об’єднання
УНКВД — Управління НКВС
УНР — Українська Народна Республіка
УНСП — Українська Націоналістична Спілка Молоді
УНЦ — Український національний центр
УПК (КПК) — кримінально–процесуальний кодекс
УПСР — Українська партія соціалістів–революціонерів
УПСФ –Українська партія соціалістів–федералістів
УРКМ (УРСМ) — Управління робітничо–селянської міліції
УРСР — Українська Радянська Соціалістична Республіка
УСД — Українські соціал–демократи 
УСДРП — Українська соціал–демократична робітнича партія
УСРР — Українська Соціалістична Радянська Республіка
УСФ — Українські соціал–федералісти
УЦР — Українська Центральна Рада
УЧОСО — обліково–вивідувальний відділ

Х
ХВО — Харківський військовий округ

Ц
ЦВК — Центральний Виконавчий Комітет
ЦК — Центральний Комітет
ЦУПКОМ — Центральний український повстанський комітет
ЦУПЧРЕЗКОМ — Центральне управління надзвичайних комісій

Ю
ЮЖД — Південна залізниця
ЮЖЗД — Південно–західна залізниця
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ЗМІСТ



Товариством «Меморіал» створено першу в Україні діючу музейну експозицію 
«ЗАБУТТЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ — ХРОНІКА КОМУНІСТИЧНОЇ ІНКВІЗИЦІЇ», 

яка в хронологічному порядку від 1917 до 1991 рр. 
відображає події тоталітарного періоду історії України.

30 листопада 2001 р. постійно діючу експозицію відкрив Прем’єр–міністр України
В. Ющенко. Експозиція зареєстрована Міністерством освіти і науки України, сві-
доцтво № 8148, та отримала позитивну оцінку Інституту історії НАН України.

У 70–ту річницю трагедії Голодомору 1932–1933 рр. зусиллями Товариства та
української діаспори США і Канади виготовлено плакатний варіант експозиції,
один комплект якого складає 54 плакати і книжки довідника–путівника українсь-
кою, російською та англійською мовами для викладачів та екскурсоводів. Видано
750 комплектів українською та 150 — англійською мовами. Україномовні ком-
плекти експозиції безкоштовно розповсюджені по містах України для музеїв, на-
вчальних закладів та публічних бібліотек. 70 комплектів експозиції передано
Міністерству закордонних справ України для дипломатичних представництв.
Англо мовні комплекти розповсюджені по різних державах світу, де демонструва-
лися в парламентах цих країн при визнанні Голодомору геноцидом.

Для планування та проведення лекцій, відкритих уроків і екскурсій 
матеріали в експозиції подаються за періодами:

– Система концентраційних таборів в СРСР.
– (1917 – 1920 рр.) Большевицький переворот і початок терору.
– (1921 – 1923 рр.) СРСР народжувався з голоду і насильства.
– (1924 – 1931 рр.) Ціна індустріалізації та насильницька колективізація.
– (1932 – 1933 рр.) Український голокост.
– (1934 – 1938 рр.) Крах українізації та «великий терор».
– (1939 – 1941 рр.) Змова двох диктатур та її наслідки.
– (1942 – 1952 рр.) Останнє десятиліття сталінської диктатури.
– (1953 – 1964 рр.) «Морозна відлига».
– (1965 – 1985 рр.) «Безкровний тоталітаризм».
– (1986 – 1991 рр.) «Колапс»

У приміщенні товариства постійно функціонують експозиції «Забуттю не під-
лягає — хроніка комуністичної інквізиції» на 54–ми музейних стендах, «Київський
мартиролог» на 20–ти музейних стендах, «Українські Соловки» на 15–ти музейних
стендах, «Рідна мова» на 6–ти музейних стендах та «Зламані долі» на 24–х музей-
них стендах. Виготовлено експозицію «Народна війна» на 29–ти стендах, де ви-
світлено визвольну боротьбу українського народу періоду 1917–1933 рр.

Товариством зібрано бібліотеку із понад 3 000 унікальних видань, система-
тично ведеться збір архівних документів та сформовано відеотеку із 750 науково–
популярних фільмів.



У 2007 р. Конференція товариства «Меморіал» надала музеєві назву 

«МУЗЕЙ СОВЄТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ».

За період свого функціонування з 2001 р. експозиції набули популярності, особ-
ливо серед навчальних закладів оскільки тематика, що відображена в них, відпові-
дає напрямку вивчання історії за шкільними і вузівськими навчальними програмами.
Щорічно музей відвідують понад 15 тисяч осіб організованих груп шкільної і сту-
дентської молоді столиці, різних міст України та зарубіжних делегацій.

При музеї функціонує електронна база розсекречених за останні роки архівних до-
кументів.

Проведення екскурсій, обслуговування зібраної товариством бібліотеки, архіву
та показ відеофільмів організованим групам освітніх закладів здійснюється без-
коштовно.

Проведення екскурсій замовляти заздалегідь або в переддень відвідин 
за телефоном: 044. 258–00–71

Музей працює з 10 год. до 18 год.
Вихідні дні — неділя і понеділок.

Сайт товариства «Меморіал»: http://www.memorial.kiev.ua
Сайт експозиції «Народна війна» http://www.narodnaviyna.org.ua

Рахунок для благодійних внесків:
Р/Р № 260073010990 ПАТ «Старокиївський Банк» МФО 321477. код 25745344

Наша адреса:
03040, м. Київ, вул. М. Стельмаха, 6–А. 

Іхати до ст. метро «Голосіївська», далі тролейбусами №№ 2, 4, 11 
(одна зупинка від метро) до зупинки «вул. Михайла Стельмаха».
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