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ПЕРШ ИЙ У К РА ЇН С ЬКИ Й  ВІЙСЬКОВИЙ З’ЇЗД  

(5-8 травня)

Одкрив з ’їзд  в 11-й годині іменем Центральної Ради голова Ц. Р. 
проф. М. Грушевський, який від імени Ц. Р. привітав з ’їзд  і побажав йо
му успішної праці. Привітав з ’їзд також п. Оберучев, головний начальник 
Київської військової округи.

Представник Ц. Р. Винниченко запропонував од  імени Ц. Р. обрати  
головою  з ’їзду відомого письменика та діяча С. Петлюру (служащ его 
земського союзу). Але одночасно представниками київських військових бу
ла виставлена на голову з ’їзду кандідатура голови військового клюбу іме
ни гетьмана Полуботка підп. М. Міхновського. Після довгих і гарячих 
дебатів приймається пропозіція обрати презідій, в склад якого входив би 
представник од фльоту, тилу, фронту та Центр. Ради.

О д фронту обрано С. Петлюру, тилу — Міхновського, фльоти — С. 
Письменого (матрос балтійської фльоти) і од  Ц. Р. — Винниченка; далі 
до складу презідії запрошено командира 1-го укр. полка ім. гетьмана Бог
дана Хмельницького, полк. Капкана.

Почесним головою з’їзду обрано М. Грушевського.
По виборах оголошується перерва, після закінчення якої презідія запро

понувала обміркувати спочатку справи національно-політичні в звязку з су
часним ментом, а далі перейти до обміркування військових справ. З’їзд  на 
цьому погоджується. Далі презідія запропонувала такий порядок денний:

1) Відношення до біжучих політичних подій, Тимч. Уряду, ради робітн. 
та салдатьских депутатів,

2) Відношення до війни,
3) Націоналізація війська,
4) Підтримування дісціпліни та боротьба з дезертирством,
5) Земельне питання,
6) Загальна освіта,
7) Майбутній військовий з ’їзд,
8) Вибори до Тимч. Укр. військового Генерального Комітету.
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*  *  *

По 1-му пункту виступив з докладом тов. Селецький, який в своєму 
докладі зазначив, що Тимчасовий Уряд, так само як і рада роб. та салд. 
депутатів не можуть дбати про українські інтереси бо в складі Тимч. Ур. 
зовсім немає, а в раді роб. та салд. деп. дуже слабо представлений укра
їнський елемент.

Тому він пропонує, щоби: 1) при Тимч. Ур. був осібний міністр по 
українських справах а 2) Р. Р. та С. Д. була би поповнена представни
ками української демократії. Після обговорення цього докладу було по
дано кілька проектів резолюції що до цього питання.

Для вироблення остаточної редакції резолю ції обібрано комісію , в 
склад якої увійшли презідія і автори резолюцій. Комісії доручено на по
чаток найблизшого засідання подати готову вже редакцію.

На при кінці зборів зроблено збір грошей на користь галичан-висе- 
ленців.

Продовження зборів призначено на 6-те о 10-й год. ранку.
Закінчилися збори о 10-й год. вечора.
На другий день 6-го квітна збори почалися о 10!^ год. ранку. Після 

одноголосної ухвали резолюції по 1-му пункту пор. ден. що була вироб
лена комісією, оголошується привітання, телеграми і листи. Після приві
тання від кооперативного з ’їзду, було обрано комісію для привітання ко
оперативного з’їду і висловлено побажання про спільну працю.

Після цього тов. Петлюра пропонує привітати Ц. Р., скласти їй подяку 
за неустанну діяльність та висловити їй цілковите довіря. Збори з цим по
годжуються і одноголосно ухвалюють резолюцію подану товаришем.

Далі збори переходять до обговорення 2-го пункту порядку денного  
про «відношення до війни».

Записалося дуже багато промовців (більше 30), тому збори ухвалюють 
припинити запис речників. Резолю ції які надійшли що до цього питання 
вирішено передати до комісії, яка подала би на вечірнє засідання готовий 
текст резолюції.

Після закінчення 2-го пункту порядку денного вирішено вести збори  
закритими.

З докладом про «націоналізацію війська» виступає С. Петлюра. Після 
довгих та жвавих дебатів була прийнята резолюція та ухвалено утворити 
Тимчасовий Укр. військовий Генеральний Комітет при Ц. Р., який має ві
дати військовими справами і працювати в тісному контакті з російським 
генеральним штабом.

*  *  *

Третього дня 7 травня, засіданнє почалось о 10-й год. ранку. Ухвалено 
було замісць пункту 4-го підтримання дісціпліни та боротьбу з дезертир
ством розглянути спочатку пункт 6 та 5-ий про «загальну освіту» та «зе
мельне питання».

Доклад по першому питанню читав С. Петлюра, який зазначив необ
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хідність освіти рідною мовою , як засоб культурного розвитку народа. Це 
питання дебатів не викликало, бо всі погодились з думками докладчика і 
була прийнята зразу резолюція, запропонована докладчиком. Далі надхо
дять кооператори і починається спільне засідання для обмірковування зе
мельної та продовольчої справи.

З докладом виступає кооператор Степаненко.
Докладчик зазнайомивши присутніх з поглядами та резолюціями, які 

ухвалювались селянськими з’їздами Київської, Черниговської та Полтавсь
кої губернії, підкреслює, що всі вони сходяться в тому, що вся земля 
повинна бути в руках тих, хто її оброблю є. Далі докладчик торкнувся 
погляду селянства на продовольчу справу і на територіяльну автономію  
України, як на засіб економічного розвитку народу. Після дебатів вияви
лося, що погляди селянства та військових цілком сходяться. Було ухва
лено спільну резолюцію, після якої прочитано телеграму одержану на імя 
з ’їзду від петроградської ради роб. та салд. депутатів такого змісту: во
прос о созданіи особых національньїх войск обсуждается петроградским  
советом  и будет поставлен, на разріш еніе всероссійскаго съезда, который 
состоится 1-го іюня. В частности вопрос обсуждается особой Комісіей с 
участіем представителей національньїх организацій, а так же Генеральнаго 
Штаба. Обсуждается вопрос о возможности перереформированія запасных 
частей для образованія національньїх войск Исполнит. Комитет просит 
Укр. войсковой с ь із д  а так же в с і войсковыя политическія Укр. органи- 
заціи издать обращеніе ко в с ім  солдатам украинцам с призывом воздер
жаться до  розріш енія вопроса всероссійским сь ізд о м  от самовольных 
явочных начинаній. Исполнительный Комитет».

Заслухавши сю телеграму з ’їзд після довгих та горячих дебатів поста
новив послати таку відповідь: «На днях от Укр. Ц. Р. и войскового 
сь ізд а , с их постановленіями, высылается делегація к правительству и 
сов іту  раб. и салд. деп. от результатов переговоров делегацій с прави
тельством и вами будетъ зависить способ и порядок формированія укра
инских частей».

Потім прибула делегація, яка в складі полк. Павленка, прап. Полозова  
та прап. Потішка їздила до начальника Київської військової округи Обе- 
ручева в справі помешкання для Центр. Ради. Пан Оберучев в розмові з 
комісією сказав, ідучи на зустріч бажанням Ц. Р. мати помешкання педа
гогічного музея, яке відповідає широті її праці, я буду дбати про те, що
би вона його одержала. Питання про увільнення частини помешкання, яка 
зайнята «школою авіаціонних наблюдателей» може вирішитись після без
посереднього ознайомлення з бойовим значінням цієї школи, а також в 
залежности від того, чи можна буде знайти для школи відповідне помеш
кання. Остаточне ж вирішення цього питання належить Виконавчому Ко
мітетові. На цю відповідь п. Оберучева з ’їзд  ухвалив таку резолюцію: 
«Позаяк ця справа начальником воєнної округи не вирішується відразу 
сьогодні, через невідомість його про техничні умови що до переведення 
авіаційної школи наблюдателів, яка нині займає більшу частину помеш
кання музею і вважаючи, що Ц. Р. має для краю більшу вагу ніж школа 
наблюдателів і що помешкання музею для неї безумовно необхідне, з ’їзд
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постановляє: підтримувати свою вимогу і домагатись, щоб вона неодмін
но була задоволена в як найблизшім часі».

Останнє засідання з ’їзду 8-го квітня було присвячено пункту порядку 
денного про «вибори тим. Укр. Генерального Комітету».

Підчас обговорювання сієї справи проф. М. Грушевський по за чергою  
склав від Ц. Р. подяку з ’їздові за висловлене довіря і за його пильну і 
успішну працю.

Обміркувавши завдання Генер. Комітету і ухваливши відповідні резо
люції з ’їзд, після перерви обрав 18 членів до Генер. Ком.

Після оголошення результатів виборів т. Петлюра висловив з’їздові по
дяку за продуктивну працю і оголосив з’їзд закінченим.

ПОСТАНОВИ ПЕРШ ОГО УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО З’ЇЗДУ
5, б, 7 і 8 травня (м ая) 1917 р . у  Київ і

Про автономію України

Перший Український Військовий З’їзд делегатів од фронтів, тилу і фло
тів, — представників від 900,000 організованного озброєного українського 
народу, постановляє: «В інтересах притишення національних конфліктів на 
Україні і на фронті, які можуть принести велику шкоду загальній справі 
революції, в інтересах як найбільшого поєднання і згоди всіх демократич
них мас на Україні, Український Військовий З’їзд  вважає необхідним ви
магати від Тимчасового Правительства та Ради Салдатських і Робітничих 
Депутатів негайного оголошення особливим актом принціпу національно- 
теріториальної автономії України, як найкращого забезпечення національно 
політичних прав Українського Народу і всього краю. Першим кроком до  
реального здійснення сього акту З’їзд вважає необхідним негайне призна- 
ченнє при Тимчасовому Урядові міністра по справам України.

Про краєвий Правительственний Орган та про Комісара для України

Підтримуючи вимогу Українського Національного з ’їзду від 7-8 квітня, 
представлену Українською Центральною Радою  Тимчасовому Урядові, на 
яку ще не одержано до сього часу відповіді, Український Військовий З’їзд  
в цій справі вважає необхідним на Україні негайне заснування областного 
органу, який має працювати разом з представником Центрального Уряду 
на Україні — Комісаром на всі губернії, що обхоплю ю ть усю українську 
людність.

Про відношення до Української Центральної Ради

Український Військовий З’їзд вважає своїм обов’язком вітати Українську 
Центральну Раду і складає їй велику подяку за її старання та заходи в 
історичний мент: 1) об ’єднати сили українства, 2) підняти його національ
ну і політичну свідомість, 3) організувати його національну волю. З’їзд
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вважає, що свою працю проводить відповідним і вірним шляхом. З’їзд  
уважає її єдиним компетентним органом, призваним рішати всі справи, 
що стосуються цілої України і її відносин до Тимчасового Правительства.

Про відношення до війни

Перший Український Військовий З’їзд всесердно прилучається до декля- 
рації Ради Робітничих і Салдатських Депутатів, виданої до народів всього 
світу та до позіції, занятої Тимчасовим Урядом в справі війни, заявляє, 
що підтримуватиме всіма силами мир без анексій та контрибуцій на під
ставі самовизначення націй.

Для найшвидчого наближення такого миру З’їзд вважає необхідним до
биватись від Тимчасового Центрального Російського Уряду точного ви
разного, негайного визначення відношення як союзників Росії, так і про
тивників до миру без анексій і контрибуцій. Тільки по такому виясненню 
в той чи инший бік може визначитися в усій повноті воля народів Росії 
в справі ведення війни.

Д о того ж часу оборона свободи Всеросійської на фронті повинна про
вадитись твердо і непохитно і не тільки пасивно, але і активно.

Згідно з прінціпом самовизначення націй, Військовий Український З’їзд  
визнає необхідним, щоб на мирній міжнародній конференції була пред
ставлена Україна в лиці своїх делегатів від організованного Українського 
народу в усій його суцільности.

Про Українське народне військо і Український Військовий 
Генеральний Комітет

Перший Український Військовий З’їзд постановляє: зважаючи з одного 
боку а) що принята при старім деспотичнім режимі сістема формуння 
війська з ріжних національностей заснованна на прінціпах анти-демокра- 
тичних і звязана з цілком зайвим витрачанням народних грошей і розбит
тям моральних сил національностей, з другого боку — б) з огляду на 
те, що потомлені трьома роками війни армії на фронті не мають уже ко
лишньої бойової моці, що падає дісціпліна і дух відпорности, що через 
те справі оборони загрожує велика небезпека, — Український Військовий 
З’їзд визнає потрібним яко мога швидче взятись до боротьби з тим піду
падом духовної і реальної сили армії. Одним з дійсних могутніх засобів 
до піднесення духа, для зміцнення військових частей в одне суцільне м о
гутнє тіло — З’їзд  визнає негайною націоналізацію армії на національно- 
теріторіальнім прінціпі. З окрема З’їзд оголош ує потребу української армії. 
В цій справі З’їзд  визнає: а) що в істнуючих військових одиницях в ти
лових частях всі українські вояки, як офіцери, так і салдати повинні бути 
негайно виділені в окремі часті, б) в військових одиницях на фронті ви
ділення повинно проводитись поволі, — в залежности від тактичних і 
инших військових обставин, постільки, поскільки це виділення не буде 
вносити дезорганізації на фронті.

Що ж до флоту, то З’їзд  вважає по тим самим мотивам можливим і
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необхідним: а) в Балтійському флоті укомлєктувати де-котрі з кораблів 
виключно командами української національности; б) що ж до флоту Чор
номорського, то зважаючи на те, що він і зараз складається з переважній 
більшости з Українців. — З’їзд визнає необхідним надал^ поповнювати йо
го виключно Українцями.

Для практичного переведення виголошених постанов Український Вій
ськовий З’їзд ухвалив: утворити Тимчасовий Український Військоий Гене
ральний К омітет при Українській Центральній Раді, який має відати 
Українськими військовими справами і працювати в тісному контакті з ро
сійським Генеральним штабом.

Про Українські Клейноди та про перший Український Козацький імени 
Богдана Хмельницького полк

Перший Український Військовий З’їзд ухвалює: а) всі стародавні укра
їнські прапори, які переховуються по ріжних державних сховах (музеях) 
Петрограду, Москви та инших міст, повинно негайно віддати у Київ до  
Українського Н аціонального М узею ; б) «П олож еніе обь Украинском  
ОтрядЬ» доручене 4 квітня ц. р. Верховному Головнокомандуючому і 6 
квітня Військовому Міністрові повинно бути затвержено без проволоки;
в) Першому Українському Полкові, який формується в Київі, затвердити 
назву: «Перший Український Козацький імени Богдана Хмельницького 
Полк» і всіх салдатів і офіцерів, вписанних до цього полку кількістю 3400 
вважати прийнятими в цей полк.

Про українську народню міліцію

Визнаючи, що всяка війна є справою не народів а імперіалістичної по
літики пануючих класів що ці класи в своїх інтересах втягають народи в 
кріваву, братоубийчу сварку, визнаючи, що постійне регулярне військо, як 
засіб панування буржуазних класів не відповідає змаганням народу і ро
бочого класу та служить тільки для зміцнення такого панування, — Укра
їнський військовий З’їзд  закладаючи перші підвалини організованої зброй
ної сили української демократії, ставить собі найпершим завданням, щоб 
українська армія після війни стала армією народу (народньою міліцією), 
щоб єдиною  метою  її істнування і формування була охорона інтересів і 
прав народу, а не пануючих класів, до якої б нації ці класи не належали.

Про підтримання десціпліни та боротьбу з дезертирством

За найкращий засоб підтримання свідомої дісціпліни, яка одна тепер 
можлива в народній армії, яка повинна опіратись не на страх а на до- 
вірря і взаємне розуміння салдатів і офіцерів, а також на високий дух, 
який в свою  чергу може бути піднесений тілько якоюсь великою, загаль
ною о б ’єдную чою  ідеєю , а одною  з таких ідей для українців є ідея на
ціонального відродження, — з ’їзд вважає потрібним негайне зпочулення
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всіх Українців в війську в одну національну армію. Разом з піднесенням 
дісціпліни зникне дезертирство.

З’їзд висловлює певність, що під своїм національним прапором, під 
проводом своїх рідних по крови і по духу офіцерів, за свої народні ідеали 
українські салдати підуть в бій всі, як один, а хто не піде — проти таких 
зрадників народу ми вживемо всіх засобів боротьби і д о б ’ємось що, де
зертирів в народній українській армії не буде.

Одночасно з тим, як другорядні засобими вважаєм необхідним: 1) щоб 
само село боролося з дезертирами та не покривало їх, 2) щ об салдати з 
фронту писали в цій справі листи до дому, 3) полкові Ради, а також вій
ськові з ’їзди повинні видавати відповідні відозви і 4) тягти до суду тих, 
хто покриває дезертирів.

Про земельну справу

Право власности на землю та підземні богацтва в автономній Україні 
повинно належати виключно народові, умови ж розпреділення цеї землі 
між працюючим на ній лю дом  впробить і визначить Український Сойм, 
на підставах справедливости та рівности всіх людей, що живуть на тері- 
торії України. Разом з тим повинні бути вироблені закони користування 
лісами, визискування водяних та мінеральних богацтв на громадських за
садах. Д о остаточного розвязання цього питання Тимчасовий Уряд пови
нен негайно припинити всякі акти купівлі та продажу, взагалі передачі 
землі і лісу з рук до рук і в першу чергу закордонним товариствам та 
окремим особам, а також урегулювати арендні відносини.

Про харчову (продовольчу) справу

Зважаючи на те, що справа продовольча на Україні найкраще, найпов
ніше і найсистематичніше може бути полагоджена самим організованним  
в кооперативи і спілки українським селянством, з ’їзд ухвалює — передати 
продовольчу справу в руки організованного селянства і його органа Цен
трального Кооперативного Комітету.

Про освіту на Україні та про українізацію військової освіти

Беручи на увагу, що денаціоналізація народніх мас стоїть на перешкоді 
всякому поступовому рухові, що трує і деморалізує душу українського на
роду і спиняє розвиток, як духовних так і продукційних сил на Україні
— український військовий з ’їзд постановляє:

1) з осени сього 1917 року повинно бути переведено Тимчасовим Уря
дом  навчання по школах України на українській мові — з забезпеченням  
прав меншостей инших національностей.

2) Українська народня початкова школа повинна бути обовязковою, за
гальною, утриманою на державні кошти.

3) ті українські гімназії та инші середні школи що будуть одчинені вже 
з осени сього року, повинні бути утримувані на державні кошти.
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4) справу практичного переведення в життя української середньої та ви
щої освіти (гімназії, універсітети, спеціяльні інстітути), яку з ’їзд уважає 
обовязковою, з ’їзд  залишає компетенції Центр. Укр. Ради (теж з забезпе
ченням прав меншостей).

5) що до освіти для українського війська, то відповідно ухваленої з ’їз
дом  резолюції військова освіта повинна переводитись в життя в україн
ському напрямку а) на українській мові б) шляхом одкриття військових 
шкіл од вайнизчих до  вищих, — як от академія генерального штабу.

6) при сучасних умовах, як у армії так і флотах з ’їзд вважає необхід
ним 1) щ об в учебних командах, де є змога, можна було навчати україн
ців на їх мові.

2) статути військові і ріжні підручники, щоб було перекладено на укра
їнську мову з відповідним пристосованням.

3) щоб для українських військових громад і гуртків виписувалась літе
ратура (газети, журнали, книжки і агітаційна література) з коштів держав
них на таких самих умовах, як виписується література в мові російській
а) щоб було открито просвітні курси у війську.

4) що до перетворення істнуючих уже на Україні шкіл військових (як 
от юнкерські прапорщицькі, морські та авіаційні і инші школи), то прак
тичне переведення справи з’їзд доручає Центральній Українській Раді з 
обібранним з ’їздом  українським військовим комітетом.

5) щоб була одна вільна народня школа.

Про державні кошти для Української Центральної Ради

З огляду на те, що Українська Центральна Рада робить велике дер
жавне діло З’їзд  вимагає, щоб Центральній Українській Раді були асігно- 
вані кошти з казни на українські національні потреби.

Про адміністрацію на Україні

Перший Український Військовий З’їзд постановляє вимагати, щоб вся 
адміністрація на Україні була негайно переведена по прінціпу пропорції 
всіма націями, котрі проживають на Україні.

Про державні кошти для Українського Військового 
Генерального Комітету

Перший Військовий український З’їзд, визнаючи Український Військовий 
Генеральний Комітет державною інстітуцією, вимагає на її утримування 
державних коштів.

Про другий Військовий Український З’їзд

Скликання Другого Військового Українського З’їзду доручається обра
ному на Першому з’їзді Тимчасовому Українському Військовому Генераль
ному Комітетові.
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Члени Українського Військового Генерального Комітету

1. Симон Петлюра (Уповноважений Головного Всеросійського Земсько
го З’їзду Голова К онтрольної Колегії Земського С ою зу на Західному  
фронті).

2. Іван Луценко (військовий лікар).
3. Володимир Винниченко (письменник, салдат запаса).
4. Віктор Павленко (підполковник).
5. Олександр Пилькевич (підполковник).
6. Михайло Полозів (прапорщик).
7. Степан Письмений (матрос).
8. Михайло Іванів (генерал-маіор).
9. Іван Горемика Крупчинський (військовий урядовець).

10. Арсен Чернявський (підпоручник).
11. Дмитро Ровинський (салдат).
12. Аполон Певний (прапорщик).
13. Капкан (підполковник) командір 1-го Українського полку ім. Гетьм. 

Богдана Хмельницького.
14. Микола Михновський (підпоручник).
15. Федір Селецький (прапорщик).
16. Степан Граждан (салдат).
17. Віктор Ноплавко (підполковник).
18. Василь Потішко (прапорщик).

Адреса: Київ, Український Військовий Генеральний Комітет (Педагогічний Му
зей) Володимирська вул.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ З’ЇЗД

Український Військовий Генеральний Комітет оповіщає, що з 4-го по 
9-те червня (іюня) в Київі скликається Всеукраїнський Військовий З’їзд.

Делегатами мають право бути тілько особи української народности.
Делегатів вибірають тілько українці, що входить в склад відповідної 

військової части чи організації.
Від українців кожного полку піхоти чи кінниці, гарматної бригади чи 

дівізіона, кожного окремого батальона всякого гатунку зброї, від кожного 
управління чи Штабу, кожної окремої части фльоту і взагалі від кожної 
військової одиниці, яка має права окремої військової части — посилається 
на З’їзд по одному делегатові, а коли така частина має більше пятьсот 
українців — то двох делегатів.

Військові українські клюби, громади, товариства і инші організації, які 
гуртують більше одної окремої військової части і мають не менше 500 
членів, посилають теж по одному представнику.

Українці вояки посилають делегатами салдат, обер і штаб офіцерів, 
генералів, лікарів і всяких військових урядовців, без ріжниці чину і звання.

Кожний делегат має представити на З’їзд свого мандата, в якому по
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винно бути зазначено, що він командіруеться на сей З’їзд і скільки укра
їнців в тій військовій часті, чи організації, яка його командірує, а також 
представити посвідчення від начальства.

Делегати повинні одержати від своєї части кормові і суточні гроші на 
весь час командіровки і дорожні документи.

Короткий програм З’їзду

1. Доклад Військового Генерального Комітету.
2. Справа організації українського війська.
3. Про новобранців української народности.
4. Справа українізації тилових військових органів на Україні.
5. Питання про сучасне політичне життя.
6. Положення про український Військовий Генеральний Комітет, його 

склад, права і обовязки.
7. Вибори членів постійного Військового Генерального Комітету.
8. Біжучі справи.

У країнський В ійськовий Г енеральний К о м іт ет

УКРА ЇН С ЬКИ Й  ВІЙСЬКОВИЙ ГЕНЕРАЛЬНИ Й КОМІТЕТ  
ПРИ Ц ЕН ТРАЛЬНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ РАДІ

Ц и р к ул яр н о

Український Військовий Генеральний Комітет до всіх українських війсь
кових громад, як на фронті, так і в тилу, а також до гуртків, клюбів та 
инших українських військових організацій звертається з проханням негайно 
прислати до Генерального Комітету такі відомости:

1) Становище організації (число членів, серед них скілько салдат і скіль- 
ко офіцерів, призвіща членів президіуму, статут, як можно то і всі про
токоли в копіях).

Увага. Надалі відомости про життя організації треба висилати що 
тижня. Надсилати через фронтовий або окружний комітети. Як що такі, 
комітети ще не засновано, то пересилати через армейські, корпусні, диві
зіонні, бригадні та полкові чи гарнизонні українські комітети.

2) Взаємні стосунки українських військових организацій і полкових та 
инших комітетів.

3) Які часописі, відозви та книжки (українські) виписуються для громад  
і на які кошти — власні чи полкові.

4) Чи є серед організації думка утворити в тій військовій одиниці, де 
склалася українська організація, певну частину з українців і як що думка 
така вже здійснилась, то яким шляхом вона проводилась та які труднощі 
вона зустріча.

5) Яке відношення українські військові організації зустрічають з боку 
командного состава полкових та инших комітетів, з боку салдат инших 
національностей.

6) Чи дають організації своїм делегатам, як посилають їх на загально-
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російські якісь з ’їзди, доручення створювати разом з другими делегатами 
українцями спеціяльні українські секції і домагатись від з ’їздів певних пос
танов до признання національних військових домагань українських. Як що 
доручення такі вже давались то як ставились до їх з їзди.

7) Що робиться організацією в справі поширення і зміцнення українсь
ких домагань (як вимога од уряду державного акту про автономію Укра
їни українізації війська то що).

Ставлячи згадані питання військовим українським організаціям, Україн
ський Генеральний Комітет жде негайної відповіді, пропонуючи разом з 
тим організаціям взятись до  активної праці в напрямку позітивного роз- 
вязання сих питань. Всякі вказівки в відповідних випадках Генеральний 
Комітет подасть організаціям негайно.

Член П резидіуму Українського Військового Генерального Комітету  
Петлюра.

Секретар Потішко.
Адреса почт.: Київ, Педагогічний Музей, 

телегр.: Київ, Украгенеркомітет.

ПРИ ВІТАНН Я УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАДІ

7 АРМ ІЯ. Вітаємо Українську Центральну Раду, яко єдину виразитель- 
ку стремлінь і домогань всього українського народу. Вітаємо Український 
Генеральний Комітет, яко єдиного виразителя стремлінь і домагань всьо
го озброєного українського народу.

З ’їзд представників Українських Військових Гром ад 7 арм ії

*  *  *

Українці солдати і офіцери 230 піхотного запасного полку, зібравшись 
на вічу 21 травня року 1917 в числі коло 700, найщирше вітають Цен
тральну Українську Раду, як справдішню заступницю національно політич
них прав Українського народу. Слава борцям за федеративну демократич
ну республику, хай живе національно-територіальна автономія України, 
хай живе братерство народів.

Голова Прапорщ ик Кабальчич, писар підпоручик Новицький

*  *  *

ВОРОПАЄВО. Організаційні збори представників від 7150 українців 9 
дівізії вітають Центральну Раду, яко єдину організацію, котра проведе в 
життя всі насущні бажання вільного Українського народу. Підтримувати 
Вас лічимо своїм святим обовязком, виконати який ми зуміємо.

Голова зборів підпоручик Кійко, писар Пет ренко

* *  *

Офіцери й салдати 164 Сибірського Стрілецького полку, згуртувавшись
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в далеких від рідного краю окопах, шлють щирий привіт Українській 
Центральній Раді, вважають її за представницю й оборонницю прав Укра
їнського народу, котра має обстоювати національну автономію України в 
федеративній демократичній республіці Росії.

Голова, прапорщ ик Сочинський, Писар Д рач

*  *  *

600 українців-салдатів і офіцерів 282 Олександрійського полку в день 
зелених свят на мітингові вітають Раду в боротьбі за автономію України. 
Ми з Вами. На позиції збіраєм копійку на фонд.

Голова м іт інгу капитан М иш енко

*  *  *

ОДЕССА. Ми, українські делегати фронтового обласного з ’їзду в Оде
сі, вітаємо Українську Центральну Раду, вітаємо о б ’єднуючий центр всіх 
українських сил. Ми певні, що Центральна Рада опираючись на зоргані
зовані українські сили здобуде національно-територіяльну автономію Укра
їні у федеративній демократичній республіці російській.

Голова Українських делегатів Туз

*  *  *

Н А К А З

Ми, українці, офіцери і салдати 270 піхотного запасного полку, даємо  
нашим депутатам: прапорщикові Шевчуку і солдатові Курочці на з ’їзд вій
ськових українців на 5-го травня 1917 року такий наказ.

1. Ми жадаємо федеративної республики з автономією всіх національ
ностей, бо се одинока запорука мирного життя народів Росії.

2. В сій федеративній республиці Україна має мати територіально-на- 
ціональну автономію з забезпеченнєм прав національних меншостей.

3. Ми стоїмо на принципі українізації всіх сторін нашого життя, бо се 
наше природне право, на основі ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ДОГОВОРУ, яким 
Україна звязала себе з Росією , се право належиться нам по нинішній ве
личині і силі нашого народу. На сій самій основі невідступно домагаємося  
мати власне військо, яке право належиться нам і по нинішньому стано
вищу других народів і держав; ми не бажаємо сього для піддержки мілі
таризму, котрому ми принціпіяльно противні.

4. Домагаємося негайного формування українських військ в спосіб, який 
не загрожував би боєвій способности армії.

5. Ми стоїмо за тим, щоби доброохочі полки формувалися в Київі в 
дійствуюші части, де більшість українців, щоби поповнялися маршевими 
ротами з своїх українців; для сього нам потрібні запасні полки.

6. Формування українських полків у відповідний спосіб не вважаємо 
загрозою  боєвій способности армії.
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7. Ми жадаємо, щоб у всіх офіціальних організаціях в Київі було як 
можна найбільше представників українців.

8 . Просимо дуже військовий з’їзд переперти сі наші домагання всіма 
доступними способами, а ми, українці, офіцери і салдати, обіцяємо посто
яти за вами до успішного кінця.

Місто Кіцман, 3-го травня 1917 року (м. и.). Предсідатель Українсько
го Комітету підполковник Левицький. Старшина чиновник Леус. Товариш  
старшини А. Торянський. Члени Виконавчого Комітету (17 підписів). Се
кретар Українського Комітету, прапорщик їв. Корж енко.

*  *  *

ЯРОСЛЯВЬ. ПривЪтотвуем свободную Украину. Колонія Литовцев Ро
стова Великого.

* * *

с. ТРЕТЕЛЬН И К, НА ПОДІЛЛЮ . Постанова. 1917 року, Травня 21 
дня. Селяне — громодяне села Третельник, Проскурівського повіту на По
діллю, зібравшись сього числа на сільське віче, вислухали доклади про 
український рух, одноголосно постановили:

1. Домагатись демократичної Російської Федеративної республики з на
ціонально теріторіальною автономією України.

2. Визнати необхідним формування українського національного війська.
3. Домагатись навчання наших дітей українською мовою.
4. Земля повинна даватись тілько тому, хто буде її обробляти. Земля 

повинна перейти в український Національний фонд. Український Сойм по
винен бути в Київі.

5. Довіряєм Українській Центральній Раді і рахуєм її Українським уря
дом. Вона має право говорити за Український Народ.

60 підписів селян села Третельник

*  *  *

с. РУ Я СИ Ч А Н КИ , Постанова. 1917 року 14. Мая. Ми громадяни села 
Руясичанки Проскурівського повіту, вислухавши доклад про автономію, 
республіку, Українське військо, землю і сельскі спілки, постановили:

1) Україна мусить мати національно-територіяльну автономію в складі 
федеративної Російської республики,

2) Зараз мусить сформіруватись з тилових і фронтових солдатів наших 
національне українське військо,

3) Уся земля, — панська, монастирська, казенна, церковна і селянська 
повинна перейти без викупу в Український земельний фонд, з якого укра
їнський Сойм буде давати тілько тим, хто її обробляє своїми руками,

4) Засновуєм селянську земельну спілку і вибираєм її Комітет. Члени 
Комітета: Василь Гуля, Федось Люлькун, М икола М акарів, Олекса Васи
лина, Федь М узика, Іван Кірілюк, Кандідати: Гаврило Малік, Василь Д зю -
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бій, Л укіян  Рудика. Громадяни села Ружичанки довіряють за себе підпи
сатись. Пет ро Гаврилюк.

*  *  *

с. УСЛЕНКИ НА КУБАНІ. Зібрання громадян та громадянок села 
Усленки на Кубані 2 травня одноголосно ухвалило відкрити філію Арма- 
рівської «Просвіти», вітати і підтримувати усіма засобами Українську Цен
тральну Раду, як виразника волі та бажань Українського Народу. Голова 
Зборів.

* * *

З КРЕМ ЕН ЧУ ГА . На першому з’їзді народних учителів Кременчуць
кого повіту 29-го квітня була зроблена загальна постанова: «Вітати від 
учителів Головну Центральну Раду, яка стала на чолі відродження Вели
кого Українського Народу, і разом з сим побажати їй міцно і невтомно 
працювати далі й далі».

Про се презідіум з ’їзду з приємністью повідомляє Шановну Головну 
Центральну Раду.

Голова з ’їзду В. Гариж. Члени презідіуму: Я. Корот кий, С. Колосков.

*  *  *

З ПРИ ЛУК. Другий Прилуцький учительський з ’їзд приєднується до  
постанов першого Київського Військового з ’їзду, щоб Тимчасовий Уряд 
прінціпіально визнав окремим декретом право України на територіальну 
автономію. В міністерстві має бути негайно міністр по справах України. 
Військо в тилу має бути українізовано, а на фронті — коли не зменшить 
боєвої мощи армії.

Голова З’їзду Корнієнко

*  *  *

З ПОЛТАВИ. Полтавське повітове земське зібрання в засіданні свойо
му 25 травня ухвалило одностайно висловити Українській Центральній 
Раді щиру подяку за її велику працю на користь України і підтримує всі 
домагання Ради, яко єдиного в сей час правомочного органу Українського 
народу.

Голова Зборів Стенька

Друкарня В. Бондаренка та П. Гніздовського 
Михайлівська 18, Тел. 17-00


