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(ЛЮДИ 3 ЛЕГЕНДИ))
Передмова

lз сивоТ давнини до наших днiв народи творять свою iсторiю, flля
украТнського народу - i на Сходi, i на 3аходi - двадцятi, тридцятi,
copoKoBi, ще й п'ятдесятi роки нiби цивiлiзованого ХХ столiтrя - це
епоха нечуваного в нових часах геноциду. Окупанти рiзного
походження намагалися стерти гордий народ iз лиця землi,
залишивши замiсть 1-1ього заляканого, зацькованого, нездатного на
вiльну думку раба.

УкраТнська нацiя, починаючи ще з XVl ст., була серед европейських
народiв найреволюцiйнiшою, здатною на найгероiчнiшi paTHi подвиги
та найбiльшу самопожертву в iм'я свободи i волi. В европi не було
краТни, яка пережила б протягом ocтaнHix п'яти столiть стiльки
повстань та воен, як ii вiдбулося в YKpaTHi. Не було землi, народ якоТ
так вперто i, незважаючи на велетенськi жертви, гiдно пiднiмав би
прапор змагань за незалежнiсть, як украТнцi.

Ось лише один з епiзодiв цiеТ вiковiчноi героiко-трагiчноi боротьби.
3окрема, у 1921 р. офiцiйне бiльшовицьке джерело повiдомляло:
<Протягом 1919-20 року зi зброею в руках проти нас виступило на
YKpaTHi, в рiзний час i рiзних MicTax, понад мiльйон повстанцiв. 3а
цей час повстанцями i партизанами вбито сто сорок тисяч
червоноармiйцiв, чекiстiв, KoMyHicTiB i працiвникiв продовольчих
установ та загонiв, 3а цей самий час органами ЧК iособливо вiддiлами
вiйськових частин, лише за офiцiйними даними, розстрiляно понад
чотириста тисяч повстанцiв та 'ti посiбникiв, i все-таки з весною 1921
рOку ми маемо нову хвилю повстань> (l-{ит. за: Ю. Кульчицький. Шаблi
з плугiв. - Львiв, 2000. - С, 208).

Боротьбу за життя нацiТ, саме за життя та гiдне iснування, яку
вели yKpaTHcbKi нацiонально-визвольнi повстанськi загони,
вiдображено в низцi бiльших та менших за обсягом праць, однiею з
яких е також грунтовна документальна книга К. 3авальнюка. KpiM
цього, в нашого народу споконвiку й донинi були легенди, -легенди
героТчнi, легенди зворущливi й урочистi, якi возвеличували cBoii
заступникiв - нащадкiв давньоТ варни кшатрiТв, княжих воТв -
богатирiв, лицарiв-козакiв, мужнiх i незламних повстанцiв ХХ ст. -
до рiвня непереможних, усемогрнiх, невмирущих, як сама земля,
як сам народ...

Трагiчнi обставини життя дiячiв 
лповстанського руху складалися
J
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таким чином, шо чи не основна маса Тх- особливо з верхоtsного,

командногО складУ :,;;;';;на полi бою, В казематах, у пеклi

таборiв чи серед снiгiв заслайня, не маючи змоги передати нашадкам

те, що вони бачили, що Тм довелося пережити: чоl: 
::::,.були

учасниками- не можна'забувати й про те, tцо пiд комунiстичним

режимом писати подiО*i 
"погuд"_," 

ttayKoBi працi було вельми

небезпечно: затакl свiдчення давали HoBt термiни ув'я3нення, а ca*l

матерiали, HaBiTb коли i'x використовували як <доказовий матерiал>,

ниЩили' "{не минуле бурхливих днiв
Тому кожне правдиве слово про героl,

i ночей нацiонально-визвольних змагань ми зустрiчаомо як

дорогоцiнне no"n""*,iuJ",aB,"Toi боротьби за незалежну YKpaiHy,

Тим бiльШе, tцО д"""i*' poKiB, якi минули вiд самих подiй до

сьогодення, моrли не одне витерти в пам'ятi, змiнити погляд на те

або iнше . пчр"*",Ъiо, "д*u 
i iх учасники та свiдки вже давно

перебувають у cBiTi Нави",
Роки бороr"О" 

"БЙ"Бсили 
з собою багато свiтлого, багато

жертовного, баrато iероТчного, - HaBiTb тодi, коли довкола були

звичайнi, .o"""no"i Ё, ЬБiд"i. А бУЛИ й ДНi, ЩО ТРИВаЛИ НеМОВ ВiКИ'

Роки звитяги приносили з собою також чимало темного, гiркого,

ос!р]Dкного, 
"rp"*noio,,р"дп,"ого, 

Обов'язок того, хто пише п равду

про минуле, non"гu, 
" 

ioMy, щоб писати i про свiтле:.i "р1.,,,,I1iлТ
простi, звичайнi, aдu,"по"" б, люди ставали героями - i як не простl

i , здавалося б, не звичайнi люди ставали 3радниками. l величезний

,ЬрБЙ*"П i гiркиЙ rрur-i*""И досвiд чт|Y|о,о 
мусить стати доступним

сучасним i маИОугlЙ no*oni*n"", На мою думку, досить успiшно iз

цим завданням справилась пропонована увазi читача книга, яку

можна по праву "J;;,;ййьпелсю 
повстанського руху на подiллi

20-х poKiB ХХ ст. Гадаю також, що_пiсля прочитання цiеТ так потрiбноТ

нинi книги 
""""роfrлЙи 

пБд""i iT персонажi",.'1 *:":.У::"Y.?"i
Коваля, uщ" порБлить украТнських героТв, l вони, цi хлопцt, з

о"чп"дц""й чи без, заявлять cBiToBi про свое пришестя)),

Тетяна стецюк,
член НацiональноТ Спiлки

журналiстiв УкраТни,
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ПЕРЕДНе СЛОВО АВТОРА

Всmал4 всmала mа з моаuлч
YKpaihcbKa сuла,
У розкуmоео нароОа
Вuрослч знов крчла.

як кмчсь сmавалч - сmанем.
3а свобоdу знову -
Тай розвiем врах(у сlrлу,
Як mой лчсm з diбровч
(В. П. Тарноераdськuй).

lсторiя украТнського народу знае чимало героТчних cTopiHoK
боротьби за волю, за державнiсть Украiни. Одна з них -
безприкладний спротив могугньому та грiзному вороry В 20-х роках
ХХ ст., намагання у HepiBHoMy герцi будь-що вiдстояти та зберепи
свое право на iснування. l-|e про них, ocтaнHix захисникiв молодоi
YKpaiHcbKoT flержави, яка постала на уламках колиtлньоi царськоТ
iмперiТ, з почупям неприхованоТ гордостi колись писав Головний
Отаман ВiйськУНР С. В. Петлюра, вiдзначаючи ii неоцiненний вшад
у вряryвання захiдноТ цивiлiзацГi: <<Ми висryпили на арену iсторiIтодi,
коли весь cBiT не знав, що таке УкраТна. HixTo не xoTiB iT визнати, як
самостiйнудержаву, HixTo не вва)|(ав нашого народу за окрему нацiю.
едино боротьбою, упертою й безкомпромiсовою, ми показали cBiToBi,

що YKpaiHa е, що iT народ живе й бореться за свое право, за свою
свободу й державну незалежнiсть. Ti, що легковажили наш рух, тепер
побачили, що ми така сила, якоТ не можна не брати на уваry. CaMi
росiйськi большевики словами Ленiна заявляють, що тiльки через
боротьбу з Украiною большевизм не дiйшов до 3ахiдньо[ бвропи.
Признаймося без гордощiв i без зайвоТ скромности, що за час
двохлiтньоI нашоТ боротьби ми створили yKpaiHcbKy нацiю, яка й
надалi активно боротиметься за своТ права, за право самостiйно й Hi l

вiд кого незалежно порядцувати на своТй землi>.
Сказанi слова однаковою мiрою стосуються як воякiв та старшин

flieBoT АрмiI УНР, так i безстрашних (польових командирiв>
повсталого населення УкраТни, яке не змогло примиритися з
московсько-бiльшовицькою окупацiею своеТ Батькiвщини. Не
сподiваючись на допомоry з-за кордону, не маючи iнших джерел

6



постачаннЯ, oкpiM пiдтримки знедоленого людУ, yкpaiЪcbкi партизани,
немов козаки lBaHa Боryна i flанила Нечая, гайдамаки lBaHa iонти та
максима 3алiзняка, чи народнi месники Устима Кармалюl€, впродовж
багатьох poKiB вели вперry, виснажливу боротьЬу iз ворогом, який
значно переважав ii у силах. Квiнтесенцiею потаемних та явних
слодiвань i душевних настротв учасникiв нацiонально-визвольнот
боротьби на Подiллi стали cnoba вiдомого отамана, полковника
yKpaiHcbKoT apMiT Якова Гальчевського-Орла: кНас може i не стати,
але залишИмо пО собi пам'ять, легенду для нових борцiв>.

Такими вони i залишились у пам'яii нащадкiв, якi HaBiTb i в рокилихолiть не забуваtrи про своIх героТв: людьми iз легенди, вiчно
молодими та небайдужими до людського горя, з гострою шаблею та
наrаноМ на баскомУ KoHi, iз любОв'ю до УкраТни у незрадливому серцi
та ненавистЮ до iT поневолювачiв. ось вони yci проходять перед
внутрiшнiм зором а_втора, немов щойно зiйщли зi старих кадрiв
кiнохронiки: смiливий та рiшучий, ще безвусий юнак Якiв Шепель,
про якогО С.В. ПетлЮра колисЬ сказав: <ябЙ у мене було три-чотири
таких отамани, як Якiв Шепель, я би давно сидiв у Киевi>; спокiйний,
розсудливий i, водночас, енергiйний та рiшучий отаман Ананiй
Волинець, один iз перших повстанцiв на ПодiлЙ; лихийдо ворогiв та
справедлиВий i щириЙ щодо украТнських селян отаман Лихо, щемолодий, добре вихований парубок; украТнська Жанна д'Арк, чарiвна
полiщучка Олександра СоколовсJка; доброз""л"""й Ьо людеЯ
отаман-характерник Матв]й L{имбалюк; професiйний вiйськовий,

. Добрий органiзатор та справедливий повстанський керiвник отаман' lполит Гадзикiвський; iнтелirент, виходець iз селян Володимир
Мачушенко, який пройшов добру школу кульryрно-господарськоТ та
АержавотворчоТ дiяльностi; народний учитель Якiв Гальчевський,
м'якиЙ у поводженнiз товаришами та нещадний до ворогiв; цирий
украТнський патрiот полковник Сергiй Яворський ," d"raTo iнших
вiдомих та невiдомих героiЪ, якiсвоею Фов'ю оФопили прихiд t*аданоТ
волi. Схилiмо ж голови на знак пошани перед цими людьми, якi за
волю свого краю вiддали найдорожче, якi своею затяжною боротьбою
недали можлlивостi остаточно асимiлювати наш народ та розпорошити
його по зацrrках cBiToBoT icTopii. Гадаю, що нащадlи ще гiдно оцiнять
мiсце та роль повстанського руху на Украiнi'перiоду 26-х poKiB узагальнiЙ картинi iсторичногО процесу, руху, який Mo)lнa порiвняти
хiба щО iз феномеНом запорiЗького козацтва. Напевно, не був
далекиМ вiд iстинИ i сучасник - росiйський поет Едуард Багрицький,
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коли (по гарячих слiдах) писав:

Украина - мать родная,
Молодое жито.

Шли мы раньше в запорожцы,

Атеперь-вбандиты.
попри'вiрну оцiнr<у поточного моменту, поет-чужинець усе ж не

втримуоться вiд того, щоб не назвати повстанцiв <бандитами>, l в

цьому факгi зовсiм немае нiчого дивного, адже i для iсторикiв кедiной

i неделiглой>>, i для офiцiозiв <велiкого i моryчего>, i для сучасних

поборникiв iдеТ ксобiранiя земель>, yci, хто боровся за свободу рiдного

краю, офiцiйно iменувалися кбандитами)), Зрештою, таку сиryацiю

передбачав ще велйкий Тарас, який гнiвно та пророче затаврував

прихильникiв iмперськот iдеологiт та Тх поплiчникiв:

Брешеш, людоморе!
3а свяryю правду-волю
розбойник не стане,
Не розкуе закований
У вашi кайдани
Народl-емний, не зарiже
Лукавого сина,
Не розiб'е живе серце
3а свою краТну. _ а:.*_ _ _;лlrлlл

Зрештою, дивнi це були кбандити>>, якi йшли у бiй з пiснею <Ще ,

не вмерла Украiна>, й opun" MicTa i села i проти яких Советська

Росiя кидала в бiй вiдбiрнi частини - будьоннiвцiв, котовцiв,;

примаковцiв, добровопьцiв iз числа китайцiв, тощо, Про розмах iý;

запешtий характер по""iJп""*оiборотьби ""iдu"r" 
сtсупi та уривчастi Ё

офiцiйнi данi, якi все Ж доносять до нас "j|ууjт:iхбойовищ, 
,

Особливо активним на збройнi висryпи проти ворожоi *,":п1,:f 
ý

1919 piK, зокрема травень, червень та лиленц_l_о.1|l":.l?,.О'"""i

палало в полум'Т селянських повста1,1ь, БоТ точилися HaBiTb_Haý

центральних вулицях ryбернського центру, а що вже казати про великý

повстаl{ня на Немирiвщинi, ольгопiльщинi, Тростянеччинi, Пикiвч_lинi!

та iнш., якiохоплюВали десяткИ сiл та сотнiлюдеИ. Саме пiд час uихl

боiЪ irарryвали свою вiдваryта вiйськовийталант майбрнi uпольовi!

командириD 20-х poKiB. , _ л._. _л., i
не менш акrивними на кривавi ужинки були i наступнi роки,_l ak,l

лише за офiцiйними даними, в 1920 роцi на Подiллi бупо ::1:J
730 бiльшовикiв. lз 1 по 15 червня 1921 ро}ry тут було зареестрованоi
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46 повстанських загонiв, iз яких 22 дiяли в ольгопiльському повiтi.
За перiоД iз 15 серпнЯ по 21 грудн я 1921р. в загонах oTaMaHiB Лиха,
пушкаря, 3аболотного, Шевчука, Ходака та iнш. оперувало понад
2000 учасникiв, якими було здiйснено ,l07 нападiв на бiльшовицькi
залоги в селах, радянськi устанOви та поrЗди, а також знищено .1220
бiльшовикiв. Аналогiчнi данi за час з .t5 по 31 грудня 1921 р.засвiдчуютЬ iснуваннЯ на Подiллi 20 великих повстанських загонiв, уяких нараховувалось 1400-.l600 бiйцiв.

незважаючи на широко розрекпамовану амнiстiю, а також на
репресивнi Заходи, акгивнi дiТ проти московсько-бiльшовицькоi влади
не припиняються i в наступнi роки. Так, лицlе у 1924 р. на Подiллi
було вбито 23 голови комнезамiв та 7'l ii члена, пiдпалено 47 хат
голiв комнезамiв та 421 хаry членiв комнезамiв. У тому ж роцi було
здiйснено 173 напади, з яких 21 - нарадянськi уста"о"й i промисловi
пiдприсмстВа, 7 - на залiзничнi станцiТ, 9 - на населенi пункrи, 24 -на працiвнИкiв радянських i партiЙних органiв. Пiд час цих нападiв
загинулО 2 спiвробiтники flПУ, 4 мiлiцiонери, 15 партiйних та
державних працiвникiв, бВ громадян. У .1927 

роцi лише в Могилiв-
подiльськiй окрузi було зареестровано 81 напад ria радянськi
установи, а в наступному роцi таких нападiв було 78. Боротьба
тривала i далi, набуВаючи новиХ форм, пристосовуючись до обставин,
що весЬ час змiнювались. Однак це вже тема iншого спецiального
дослiдження.

АвтоР свiдомиЙ того, що за порiвняно короткий строк йому все х<
не вдалося створити цiлiсну галерею образiв дiячiв, якiбрали участь
у повстансЬкiй боротьбi на Подiллi в 20-i роки ХХ ст. МохсlивiЬщемi
неточностiу назвах та бiографiчних подробицях, оскiльки це перша
спроба узагальнеНня та систематизацiТ наявного iстоiичного
матерiалу, що стосуеться участi та ролi тих чи iнших дiячiв упOвстанському pyci на Подiллi вицезазначеного перiоду.
ffороговказом на цьому напрямi слу)t(ила книга письменника,
громадськоГо дiяча та президента lсторичного Клубу <Холодний Яр>
Р. М. Коваля <<отамани Гайдамацького краю. 33 бiографi[> (КиТв,
1998 р.), у якiЙ у документально-публiцистичнiй формi подано рядбiографiЙ отаманiв-уРодженцiв Подiльського краю. Вiриться, що
спiльнимИ зусиллямИ Bcix небайДу]ких до своеТ icTopiT людеЙ жоден
укратнський патрiот не буде забуrий, а дане дослiдження стане
пOштовхоМ до вивченНя геро'tчних cTopiHoK минулого свого краю.
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ЧленИ ГайсинськоТ coTHi УкраТнськоrо Козацтва, автор

представник lсторичноrо Клубу сХолодний Яр>, на бат

отамана Ананiя Волинця.

другий злiва - племiнник отамана олексiй lлькович

iз дочкою Клlавдiсю.



чАстинА l

ПEPCOHAJIlI
Амброзевич Станiслав lванович - повстанський отаман.

уродженець с. Кальник теп. lллiнецького району ВiнницькоТ областi,
поляк за нацiональнiстю. Старший унтер-офiцер царськоi apMiT.
Ватажок повстанського загону, що дiяв на територiТ сучасних
lллiнецького та Немирiвського районiв. Власник крамницi. flеякиЙ
час був у загонi А. Волинця, а згодом Лиха, де виконував обов'язки
завгоспа, В серпнi ,1921 

р. загiн А. налiчував 20 багнетiв, Пiдтримував
зв'язок iз заГонамИ oTaMaHiB Лиха та Нечая. Амltiсryвався 27.08. 1 921 р.
3годом був арештований червоними, але по дррозi BTiK. Остання
згадка про А. - 19,08.,t922 р. (налiт на с. Неменцу lллiнецького
раЙону).

Ангел евген - ватажок повстанцiв Чернiгiвщини. Син заможного
селянина iз Чернiгова. Бл. 1893 р. н.Поручик царськоТ apMiT. Пiд час
антигетьманського повстання сформував KypiHb cмepтi. Оперував у
Чернiгiвськiй, КиТвськiй та Полтавськiй ryбернiях. 03.05.1919 р. iз
рештками загону перейшов на Правобережжяl, до отамана 3еленого.
В 1919 р. в м. Козятин уклав угоду з бiльшовиками про спiльнi дiТ
лроти денiкiнцiв (разом з отаманами П'ятенком, Бугаем, Шумським,
Спiваком, Осадчим та iнш.). У цей час загiн А. нараховував понад 5
тисяч бiйцiв. У листопадi 1919 р. пiдсryпно схоплений бiльшовиками
i вивезений у штаб 58-Т apMiT, де був розстрiляний. Не плутати з
отаманом Ангелом iз Херсонщини.

Андрусь Пилип Максимович (<CipKo>, с3оля>) - отаман
партизанiв Пiвдня Бр_qцл9вщини, поручик ApMiT УНР. Уродlr<енець
с. Кита й город теп. ФЬЪiffЩl6'ко[9,, Ьа йону В i н н и цькоТ обл acTi.
flруя<ина lрина. В 1920 р. мобiлiiЙаний до ЧервоноТ ApMir, але
дезертируе звiдти i органiзовуе повстанський загill, який дiяв на
територiТ Тростянецького, Крижопiльського, Тульчинського та iнш.
районiв, Спiвдiяв iз загонами oTaMaHiB Бурди та Левченка.
Численнiсть загонуА. на березень 1922р. - 12 пiших. Y't920 р. -
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налiт на Савинецький волревком, ociHb 1921 р. - на Соколiвський
цукровий завод, де забрано фураж та 200 пудiв цукру. 18.05-1921 р.
отаманом А. на еврейську громаду м-ка Крижопiль накладено
контрибуцiю в розмiрi 

,l50000 крб, миколаiвськими грiшми. В нiч з 1

на 02.0В.1921 р.- в с. Китайгород загоном А. вбито сiльського
акивiста, члена КП(б)У, волвоенкома Остапа Покритана.

В сiчнi 1922 р. загiн А, переходить румунський кордон у районi
с. Велика Кiсниця. Разом з отаманом в Румунiю перейшли повстанцi

- мешканцi с. Куниче Крижопiльського району: Васьковський
Станiслав, Херсун Мирон, Щербатий Филимон, Ганущак Якiв,
с. Чоботарка (3аболотне) - Гуйван Гнат, Яковенко lBaH, с. Соколiвка
- Медвiдь Тимофiй, l-{BipiHbKo Василь, Андрiй (прiзвище невiдоме),
с. Китайгород Тростянецькоrо району - Антошко Кузьма (сiльський
вчитель), Шевчук Костянтин i Барбарський Федiр. Того ж мiсяця А.
повертаеться назад для органiзацiТ повстанського руху. В
iнформацiйних донесеннях червоних за цей перiод зазначалось, що
<банда розпускаеться по домiвках i збираеться лише за особливим
наказом oTaMaHaD (ДАВО, ф. Р - 925, оп. 8, спр. В4, арк. 6).

09.03.1922 р. вiдбувся бiй загону А. з роз'lЪдом 3 черкозполку пд.
с. ОдаТ (10 в. пд. Тульчина). В бою отаман був поранений, а його
помiчник Стегненко Василь (родом з с. lлляшiвка Тростянецького
району) убитий.2 повстанцiв було захоплено в полон. 18.06,1922 р.
повстанцями численнiстю 8 вершникiв в Кирнасiвському лiсi убито 3
делегатiв з м. Тростянця, якi Тхали у справах в полiтвиконком.
09.06.'1922 р. - мiлiцiею спiймано i передано в особливий вiддiл
учасника загону А, - Христинського Андрiя.

Андрущенко Сидiр Григорович (<Gидiр>, <<Куций>) -
повстанський отаман, народився 1В98 р. в с. Спасiв теп. Сокальського
районуЛьвiвськоТобластi в ciM"j селянина-бiдняка. Брав участь у 

,1-й

свiтовiй вiйнi. Пiсля виникнення 3УНР - командир вiддiлення 13 полку
7 бригади УГА. Воював проти полякiв та денiкiнцiв. ffвiчi
поранений. Пiсля останньоrо поранення у BepecHi 1919 р. наймиryвав
у селах Немирiвського району, згодом - у с. Соколинцях Тиврiвського
раЙону. В жовтнi 1920 р. знайомиться в цьому ж селi з (отаманом
Брацлавщини> Артемом Онищуком i невдовзi стае його ад'ютантом.
Пiслlя лiквiдацiТ загону А. Онищука в груднi 1921 р. переховуеться,
перебиваючись випадковими заробiтками. На початку травня 1922р.
з сiльських музикантiв, мешканцiв Клiщева, Пиляви, Сутисок,
Соколинцiв, органiзовуе свiй перший загiн (Касьянов Петро, 3алуцький
lBaH, Кислtяков lBaH, Твардовський Петро, Шеванюк lBaH, Кабанчук
Володимир, Луценко Афанасiй, Левчук Оксенiй). 3азначений загiн
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15 травня 1922 р. здiйснив безкровний напад на склад Сриського
кооперативного TexHiKyMy. Пiсля цього повстанцi розходяться по
домiвках. На початку жовтня 1922 р, А. в Михайлiвському лiсi знову
формуо загiн. На початку листопада того ж року BiH у спiлцi з отаманом
Микитою ,Щзюбанчуком здiйснюе напад на Сутиський винзавод
(об'еднаний загiн налiчував 12 чоловiк). Пiсля цьсго кожен з oTaMaHiB
дiе самостiйно.

В нiч на 21 грудня 1922 р. спiвробiтниками каральних органiв А.
був вистежений i схоплений в колишнiй eKoHoMiT помiщика
Ярошинського кПольовий ,гiк> (поблизу с. Потуш). 2 серпняr 1923 р.
Подiльським ryбернським судом А. засуджено до смертноТ кари.
Вироквиконано 20 вересня 1923 р. |]осить цiкавi спогади проостаннi
часи життя отамана залишив автор <<Холодного яру> Ю.Горлiс-
Горський (<Спогади>. - Н.-Йорк, 1977,с.114-115): кПригадую собi
струнцу постать Сидора, у подертому селянському вбраннi, босого,
без шапки, з якимсь занадто iдеалiстичним поглядом карих очей.
Пригадую хвилююче прощання через тюремне BiKHo, коли його
забирали сюди.., на смерть. (...)

Коли зачала судити його <надзвичайна сесiя> Губсуду Й

головуючий, начальник Губвiддiлу ГПУ, Лiплевскiй почав: KlMeHeM
УкраТнськоТ СоцiялiстичноТ РадянськоТ Республiки об'являю засИання
...), - Андрущук перервав: * кЯке маеш право ти, Лiплевскiй, - жид,
ти Петерс - латиш, ти Вiленскiй - москаль, яке ви Bci маете право
судити мене iMeHeM УкраТнського Народу, за який я вiддаю житгя?!>.
Назапитання чи признао себе виновним, вiдповiв:

- кПеред вами * так. Перед украТнським трудовим народом - Hi.

А взагалi не маемо чого з вами довго розмовляти... Я робив свое
дiло - ви робiть свое)).

Бiльше не сказав Hi слова. Привезений до в'язницi, смертником,
вiдмовився пiдписати прохання про помилува|-lня,))

Антон - повстанський отаман, колишнiй корнет. Його загiн, що
налiчував до 5 чоловiк (демобiлiзованi червоноармiйцi), дiяв у
пiвденнiй частинi Моrилiвського повiry (данiза KBiTeHb 1923 р.) (МВО,
ф. Р - 925, оп. В, спр. 48, арк. ,l7).

Антонюк Якiв Gафронович - учасник загону А. Волинця.
Народився '1898 р. в с. Семирiчка теп. Гайсинського району ВiнницькоТ
областi,,Щруокина Марина Василiвна. flочки Ольга, Юлiя. Син Ернест.

. Пiсля амнiстii працював агрономом в колгоспi <Бiльшовик>
с, Краснопiлка Гайсинського району, Арештований 19,03.1938 р. за ст.
544, И-11 КК УРСР. Розстрiляний 27.04.1938 р. за постановою трiйю4
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УНКВС по Вiнничькiй областi вiд 11.04.1938 р. Реабiлiтований
06.05.1959 р. (МВО, ф. Р - 6023, оп.4, спр. 8909).

Антоtцко Кузьма Давидович _ учасник загону отамана
партизанiв Пiвдня Брацлавщини <CipKa>, учитель за професiею.
родом iз с. китайгород теп. тростянецького району вiнницькот областi.
Брат Михайло, 1901 р. н. Закiнчив Чукiвсьtсу 2-шасну учительсьlry
школу. Пiсля кiлькох poKiB учителювання поступив у юнкерське

училище, отримав звання прапорщика. СотникАрмiТУНР. На початку
1922 р. у сtсlадiзагону кС.> вiдсryпив на територiю PyMyHiT (МВО,
ф. Р - 6023, оп. 4, спр. 28373, арк. 16).

Апостол Герман -помiчникотамана П. Козака. Родом iз с..Юркiqцi
теп. Могилiв-Подiльського району ВiнницькоТ областi. Пiсля розгрому
загону в ,1920 р. пiшов у Польщу, звiдки у 1923 р. повернувся на
УкраТну за завданням начальника петлюрiвськоТ контррозвiдки
М.Чеботарьова. Працював шляховим сторожем на станцiях
Котюжани, Вендичани та lзраlhiвка (нинi - Грабарiвка)- В сiчнi ,1929 

р,
був убитий органами [ПУ пiд час лiквiдацГi пiдпiльноТ групи. 9 головних

учасникiв цiеТ групи було розстрiляно, а решта -ув'язнено в концтабiр

або висгlано (ДАВО, ф. Р - 6023, оп. 4, спр. 2462В, арк. 4647).
Артемчук Мусiй lванович - повстанський отаман, полковникАрмiТ

УНР. Народився в с_-ЩlэЕ_тJн теп. Козятинського району ВiнницькоТ
областi. 3акiнчив залiзничЙlу Школу. Сестри Марiя, евдокiя, Ганна
(МВО, ф. Р - 6023, оп.4, спр. 5144, арк. 13-14). В 1919 р. - сотник
Бердичiвського lryреня 2-Т 3апорiзькоТ дивiзiТ ApMiT УНР. В 1920 р.
працював табельником на Ново-Гребельському цукровому заводi.
Член повстанкому <Гуляй-ВоляD, очолюваного отаманом
Кравченком-Пугачем. Акгивний учасник повстання,l921 р.,
орвнiзованого повсганкомом в с. Вiвсяним теп. Козятинського району
ВiнницькоТобласгi. Пiслlя його поразки переховувався у селах 3бараж
КозятинсЬкоrо та Овечаче (нинi - с. .Щружне) i Нова Гребля
Калинiвського районiв (Там же, спр. 15162, арк.3-3 зв.,6,9).
Розстрiляний 1928 р.(Гам же, спр. 1010,1, арк. 12 зв.).
, Атаманчук Парфен ltl|акарович - помiчник отамана Осадчого.

Родом'iз м-ка Турбj*:еп, Липовецького району ВiнницькоТ областi.
Брат Трохим, бб р. н. Розстрiляний у 1932 р. (МВО, ф. Р-6023, оп.
4, спр. 24732, арк.23).

Бабенко Олександр Харитонович - повстанський отаман, один
з керiвникiв Тростянецького повстання 05.1919 р. Народився 1894 р.
в м-цr Тростянець ВiнницькоТ областi (МВО, ф. Р-1930, оп. 4, спр.
15, арк. 26 зв.). В 1931-1932 рр. висланий в Архангельськ (Там же, ф.
Р-6023, оп.4, спр. 10216, арк.76).
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Бабiенко -сотникзагону Орла-Гальчевського. Родом iз м. Летичiв
, теп. ХмельницькоТ областi. flружина Марiя. Офiцер царськоТ apмiT
(був ад'ютантом командира полку). Хорунжий ApMiTYHP. В 1922 р. -
комендант польовоТ жандармерiТ штабу ПодiльськоТ повстанськоТ 7
групи, командант штабовоТ coTHi 4-Т ПодiльськоТ KiHHoT повстанськоТ ,,/
бригади отамана Хмари-Харченка. На 07.09.1922 р. очолював
залишки загону О.- Г. (30 пiших), якi оперували в Летичiвських
лiсах.Того ж polry вiдступив у Польщу (МВО, ф. Р-925, оп. В, спр.
85, арк. 87).

Бабiй Тихiн - повстанський отаман. У нiч на 1 9.04.1 922 р. разом
з 4 чол. з с. Левкiвцi теп. Тульчинського району був спiйманиЙ у
Вiйтiвецькому лiсi (5 в. пд. Тульчина) козаками особпункту 3
черкоздивiзiТ. 26.06.1922 р. BiH BTiK з-пiд варти у 3-й радлiкарнi.
04.07.1922 р. був помiчений на чолi загону з 5 чоловiк в
Тростянецькому районi. 14.07.1922 р. спiйманий у с. Олександрiвцi
СавинецькоТ волостi Брацлавсько'го повiry. Вбитий при спробiвтечi.

Бабярж Гещель Войцехович - учасник загону А. Волинця (1 9 1 9 р.).
Брат Иосипа Б. Покiнчив життя самоryбством у 1919 р. в с. Мiтлинцi
теп. Гайсинського району ВiнницькоТ областi (МВО, ф. Р-6023, оп.
4, спр. ,l862З, арк. 25 зв.).

Бабярж Иосип Войцехови ч - учасник загону А. Волинця ( 1 9 1 9 р.).
Народився 'l893 р. в м. Люблiн (Польща). Поляк за нацiональнiстю.
'Батько був управляючим лiсами в графа Потоцького в
с. Криштопiвка. Мати Ядвiга, Брати Ян, Петро, Гешель, Олесь.Три
сестри. ,Щрул<ина Мотрона Степанiвна Квасневська, 1898 р. н, Сини
Микита, 1919 р. н., Василь,1924 р.н., Олександр, 1926 р. н.,
Володимир, 1936 р. н. Учасник 1-Т cBiToBoT вiйни. В 1915-'l918 рр.
перебував у нiмецькому полонi. Брав участь у взятгi м. Гайсин (1919 р).
3 1930 р. - член колгоспу кЧервоний Луганець> с. Мiтлинцi теп.
Гайсинського району ВiнницькоТ областi , працював слюсарем у
колгоспнiй майстернi.3аарештований 04.01.1938 р. за ст. 54-10 КК
УРСР. Розстрiляний 08.03.19З8 р. у м. Вiнницi за рiшенням Наркома
внутрiшнiх справ СРСР вiд 09.02.1938 р. Реабiлiтований
'l7.05.,1989 р. (ДАВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 18623).

Байбак lBaH Хомич - учасник загону Я. Шепеля. Народився
1900 р. в с. lвча теп. Лiтинського району ВiнницькоТ областi. flруlкина
Марта Григорiвна. Син Максим. flочка Любов. Сестра Ксенiя. В 1919 р. l/
вступив до загону Я. Шепеля. Брав учаGть у боях пiд Лiтином,/l
Вонячином, Людавкою та iнш. З 1920 по 1921 р. перебував у Польщi.'
Амнiстувався у ,l921 

р. Працював у мiсцевому колгоспi (ДАВО,
ф. Р-6023, оп.4, спр. 4893).

Бакало (Бакалов, Бокалов} Петро Gтанiславович (<Нечай>) -
пOвстанський отаман,Народився в с. Ковалiвка теп. Немирiвського
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району ВiнницькоТ областi. 4 брати. Поручик царськоТ армГf. <Мав банду
;за Подiллiдо 1000 чол., петлюрiвського забарвлення. В 1920 р. разом
з Петлюрою вiдсryпив за кордон. 20 грудня 1920 р. з загоном в 300
чол. повернувся у Радянсьr<у Республiку, працював у Липовецькому
та Уманському повiтах до червня 1921 р.> (t{ДАВО, ф. 3204, оп. 1, спр.
8,t, арк.23). На 27.08.1921р. загiн Н. у 20 шабельдiяв на територiТ
Немирiвського та Вороновицького районiв. Спiвдiяв iз загонами
oTaMaHiB Лиха та Амброзевича, 23.07 .1921р. пiддався на проголошену
бiльшовиками амнiстiю. Використовувався останнiми для переговорiв
про здачу отамана Лиха (безрезультатно). Подальша доля невiдома.

Балlаtький lGрпо Михайловйч -осбисгий цдер отамана А. Волинця.
Народився ,t899 

р. в м. Гайсин ВiнницькоТ обласri.
ffpyotиHa Iйотрона Андрiiвна.,Щсrrм Олеrсагцр, Лiдlя,
еqдокiя, Дуся, Bip, 1951 р. н., Людмила, 1954 р, н. Сини
Дмигро, Микола, 1948 р. н. Пiсля aMHicT[ працював
lФнюхом у Гайсинському держмпинi. Заареuлований
1209.,1937 р. за сг. 54-10 КК УРСР. Постановою трiйм
УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 07.10.1937 р.
засуджений до 8 poKiB виправно-трудових таборiв.
Звiльнений в 1945 р. Реабiлiтований

молодший офiцер кулеметнбт команд'r i 7 Архангелогородського пол-

Бартощук - учасник загону Я. Гальчевського.
_Бlсенк9 Кiндрат Пилипович - повстанський отаман. Родом iз

:. БаФинцi теп. Чернiвецькоrо району ВiнницькоТ областi. Брати' Клим,
Васrаль. Сесгра Тодосtа. Учасник Бабчинецьrого повстання 1921 р., а
зmдом -активний уrаоrикзагону М. Кушнiра. Пiсля загибелi осганнюго в
1 925 р. оlолив заriн. Вбатий 1 9. 1 2. 1 926 р, в с. Бабчинцi п[ц час перестрiлrи
з прrюрдонl-им загоном ffпу шдво, ф. P4s9, оп. 4, сгlр. 16, арк. 522).

Бахiн Василь Степанович - учасник повстанiя 0S.1'9.t9 р. на
lt_"ylpjgц!"i, в, о. коменданта Немирова 09-12.19.19 р. Народився
05.02.1892 р. в с. Нова елатомського повiry ТамбовiькоТ fuObpHiT.
,Щррr<ина_Ольrа Францiвна. Син Георгiй, 192ti р. н. Брати ОедР, tbaH,(,тепан. Сестри Олександра, Пелагея. Батько працював в обiднiй
майсrернiв с. Шабельня теп. lллiнецького району Ьiнiицькотобластi.
Бл. 't9't3/f 9.,t4 р. закiнчив Немирiвську гiмназiю. Продовх<ував
навчання в iнституri цивiльних iнженерiв у Петроградi. В 19iб р.мобiлiзований в царську армiю, де дбслркився до прапорчика.
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ку, зrодоМ - начальнИк команди KiHHt,,lx розвiдникiв того ж полцу, 3

1918 р. проживаВ у м. Немирiв, до 05-19,19 р. працював у
культосвiтньому вiддiлi при мiсцевому peвkoMi. Пiд час зайнятrя

йемирова 05.1919 р. повстанцями Мачушенка, Богуttа та

БистрицькОго - заступник командира мiсцевого загону самооборони

(командир - капiтан Фiлiпов). 09.,1 9 1 9 р. вступив до новоформованого

lryренЯ iM. ПолубоТка, очолюваного отаманом Голубом. Пiсля приходу

lдЪнiкiнцiв - дiловод немирiвськоТ комендатури та в.о, коменданта, 3

',о4.1922 р. працював статистиком у Немирiвському райвиконкомi,
lзаарештований 08.01. 1926 р. за ст. 54_13 кк усрр. Постановою

iОсоОливоТ Наради при КолегiТ одпУ вiд 25.,1 1 .1927 р. засуджений до

iЗ р. *о"цruбору. Звiльнений 0з.Oз.l9з0 р. з висланням в Пiвнiчний

i край на i роки. Реабiлiтований 30.0В.1993 р. (МВО, ф, Р-6023, оп, 4,

l спр. 28069). Баштанний юхим микитович _ керiвник

повстання весни - лiта ,1 919 р, в с. Каленiвка
теп. Оратiвського району Вiнницькот областi,
Народився 1891 р. в с. Каленiвка, Батько
Микита Павлович. Мати Митродора.
flружина flомнiкiя. Сини 3ахар, Андрй,
Василь, Олексiй. Дочки Ганна, РаТса. ,Що

арешту працював завгоспом колгоспу
с. Каленiвка. Заарештований 15.03.1933 р,

за ст. 54-1 1 ККУСРР. Постановою особливоi
Наради при Колепf flПУУСРР вiд06-05.1933 р,

засуджений до 3 poKiB концтабору (умоry,о),

Реiбiлiтований ,| 4.11.1989 р. (ДАВО,

a:. :,
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ф, Р-6023, оп.4, спр.,12240).
БезносюК ВолодимИ'р Якимович - учасник загону А, Волинця,

НародивсЯ 15.(28).07.1900 р. в с. Кисляк теп. Гайсинського раиону
ВiнницькоТ областi. Батько Яким Кирилович, Мати елизавета
ФеодоёiТвна. БраТ lBaH, 1В98 р. н-,Щрркина Меланiя, 1908 р, н, flочки
Франя, Галина. Пiсля aMHicTiT працював у колгоспi iM_,Шевченка

с. Кисляк.3аарештований 0,1.03.'l938 р. за ст,544,54-11 ккурср,
Розстрiлянии o+.os.l gз8 р. у м. Вiнницi за постановою трiйrм унквс
по Вiнницькiй областi вiд l0.0+.lg38 р. Реабiлiтований 20.05.1959 р.

(ИВО, ф. Р-6023, оп.4, спр.9555).- ' 
БезносЮк lBaH Якимович * учасник загону Д. Волинця. l]ародився.

09.(21). 03.1898 р. в с- Кисляк iеп. Гайсинського району Вiнницькоi

йriай. Батько Яtмм Кирилович. Мати елизавета Феодосifвн_а Брат

йподйrrр, 1900 р. н. Постановою Тульчинського окрвiддiлу !ПУ вiд



06.04.'t9З0 р. засуджений до вислання на Пiвнiч, Реабiлiтований
12.04.1995 р,(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 116В0).3а iншими
джерелами, в часи нiмецькоТокупацiТбув старостою села. В березнi
'1944 р. розстрiляний червоними вiйськами. (Там же, спр_ 12834, арк.
90).

Безпалько Серriй Федорович - народився 10 липня 1В92 року в

селянськiй ciM'T Федора Кириловича та евдокiТ lванiвни Безпалько в

с. Медвеже Вушко теп. Вiнницького району ВiнницькоТ областi.
Керiвник антирадянського повстання мiсцевих селян в 1919 р.
Прапорщик царськоТ apMii. Слуrкив також молодшим офiцером в

украТнському Biticbtcy (9 та 55 полки). В складi останнього як командир
6 роти брав участь у бою проти червоних пiд с. ХарлiТвкою. В лютому
192f р. заарештований Подryбчека i згодом розстрiляний.

Бельдiй Костянтин Павлович - учасник загону Я. Шепеля.
Народився 1В98 р. в с. Вонячин (нинi-с. Городище) теп. Лiтинськоrо
району Вiнницькоi областi. ,Щружина Анастасiя lBaHiBHa. Син Пилип.
,Щочки евдокiя, Олена. Пiсля aMHicTiT працював у мiсцевому колгоспi
i:и. Шевченка. 3аарештований 14.12.1937 р. за ст. 54-10 КК УРСР.
Постановою ОсобливоТ Наради при HapKoMi внррiшнiх справ СРСР
вiд 16.01.,1938 р. засуджений до 10 poKiB виправно-трудових таборiв.
3вiльнений,l947 р, Реабiлiтований22.09.1965 р. (ДАВО, ф. Р-6023,
оп.4, спр. 15498).

Березiнський (Березницький) * козак отамана Хмари-Харченка,
учасник !ругого 3имового походу, помiчник отамана lBaHa
Бернадського. Пiсля його загибелi 24.09.'t 921 р. очолив рештки загону,
29.09.,192,1 р, загiн Б. був у с. Поцдгинцях (5 в.пд.зх.3iнькова), де побив
мiсцевого голову. 27.10-1921 р. в 23 год. заriн Б. (30 пiших, 5 кiнних)
учинив налiт на м. Вiнькiвцi, де вбито 2 червоноармiйцiв. 9.12.1921 р.-
напад на с. Фiлянiвка (7 в. пн. - зх. м. Ялтушкiв), вбито агента
особливого вiддiлу й одного акrивiста (числ. повстанцiв - 35 вершникiв}
26.12.192l p. загiн Б. (15 кiнних) перебував у с. Курники (20 в. пн" - сх
Ушицi), де розшукував збирачiв продподатку, 20.02.1922 р. бiля
с. Капустяни (6 в. пн. - зх. НовоТ Ушицi) 3 вершниками Б. захоплен0
пhводу з продподатком. У перiод з 27 .02 по 1 2.03. 1922 р.загiн Б. було
лiквiдовано, сам отаман Б. убитий в бою (район НовоТ Ушицi).

Березняк Федот Овсiйович - учасник загону А. Волинця (1919.
1920), Народився 04.09.189В р. в с. Кисляктеп. Гайсинського району'
ВiнницькоТ областi. flрркина Валентина. син lBaH, 1924 р. н. Дочка.
Катерина, 1927 р. н. Пiсля aMHicTiT працював iздовим у колгоспi il*-
Шевченка с. Кисляк. 3аарештований 07.02.1938 р. за ст.54-4,54-11,
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'кк усрр. розстрiляний 04.05.1938 р. у м, Вiнницiза постановою трiЙКИ

Й;й ;;;;;;ц;*iй обпu"ri ви 
-10.04.19зв 

р, реабiлiтований

20.05.,l959 р. (ДАВо, ф. Р-6023, оп.4, спр,9555),

[" ;;;йi"'Ы""Б' - просвiтянин, керiвник пiдпiльноТ органiзацii

, 
"-,.У 

Япrушкiв теп. Барського району ВiнницькоТ областi,- 
ЬЬрнадСький lBaH - повс."rс,кий отаман, родом iз с, Женишкiвцi

lтеп. Вiньковецького району ХмельницькоТ областi, 3агiн Б, дiяв на

;;;;;; ii'ii;й r"о*оrо, Л iTi н сько го, П pocr<ypi вського та iнш их повiтiв

lпiдiпоЪо*Оi ryбернiТ. <В останнiй час, - читаемо в iнформацiйному

донесеннi червониХ за вересень 1921 р,.- в ЛетиЧв.ському,

ioocKvpiBcbкoMy й Ольгопiльському районах з'явилась органiзоваНа

,;;r;-;Б;;Оiпд"пlд*о"""дооij"j:""_Трlт1,1"jl,.З.,""оп*'
i О""д"'ця рядом зухвалих операцiй привернула особливу уваry
,ооганiв. ведучих боротьбу з бандитизмом, Встановлено, що

ЬЪр*"д"о*Ий iв'язаний iз закордонними повстанськими центрами,

звiдкИ BiH, очевиДно, маючИ реryлярний зв'язок, отримус дирекгиви,

За внуrрir.чНьою стру}сУрою банда Бернадсько|_о 1редста:ля.о 
точну

копiю З реryлярниХ-"аЬr"п петлюрiвськоТ apMii, Бернадський веде

дiяльну'агiiацiю, поширюючи друкованi вiдозви, головним чином

протИ продподаТку. Так, в середнiХ.числах вересня в районi

ПЪо.*урЬчu'банда Бернадсо*Ого розшеihа декiлька вiдозв, В однiй

iз них BiH закликае nai"nur"" до боротьби за самостiйну YKpa]Hcbt<y

й.JБд"У РеспублiКу, радитЬ не виконувати продподаток i

перешкодЖати органаМ влади в справi провЬдення пр_одподатковоТ

кампанiТ. Пiдписана ця вiдозва Головним отаманом УНР Петлюрою,

й"*uпо""*ом Штабу'Юрком Тютюнником, ВсеукраТнською Gпiлкою

Хлiборобiв i Союзом Визволення УкраIни,

Друга вiдозва закликае червоноармiйцiв i робiтникiв_ вступати в

ополченнЯ днтонова для визволення Москви й Украiни вiд

бiльшовикiв.L{явiдозвапiдписанаоб'еднанимКомiтетомокрУrкного
Пролетарiаry, командуЮчим Всенародним ополченням Антоновим,

головою ГромадськБiо Об'еднаного KoMiTeTy при Командуваннi

всенародним ополченням - Турiним i членами - Воскресенським i

К-уlкиновЙмо (дАво, ф. р_925, оп. 8, спр,5В, арк, 195),

В липнi 1921 р. загiн ь. *ani"yr"B 63 чол, (з них 10 кавалеристiв)

прй,.уп"rеrа*, uд'юrант Б. - Яким Балда (кКоршун>), У нiч з22на
z|з.от.lgzl р. загоном Б. побито головуженишкiвського волвиконкому

а;;;;; ;й;" залишили в жичи*, осфщчне бувкомУ"i"':*
12.08.1921 р. - налiт на продгрупу в ихi10
кiнних повстанцiв при 2 цулеметах
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- в с. Гармакlх теп. Барського району спiймано i розстрiляно мiсцевим
комзагоном повстанця загону Б. !имитрищенка. В нiч з 8 на 09.09,
1921 р. загоном Б. в 30 кiнних, 15 пiших, при 3 щулеметах, вчинено
налiт на м. Ялтушкiв (теп. Барський район), де розгромлено Bci,
установи, захоплено обоз поввоенпродпостачу з сiллю, цукром,:
хлiбом, вбито iнспектора кримiнального розшуку та дiловода.l
21.09.1921 р. 8 бiйцiв Б. прибули на концерт на користь голодуючихi
Поволжя в с. Женишкiвцях i змусили присрнiх спiвати yKpaTHcbr<yi
пiсню кРевугь, стогнуть невiльники!u При цьому були присрнi caMi
Б. iЙого помiчники Откашенiн та Напiчняк. 14.09.'l921 р. - налiт наi
м. SiHbKiB (30-40 верчrникiв), розгромлено канцелярiю мiлiцiТ, вбито 1.,

мiлiцiонера та б мiсцевих мешканцiв. 15.09.1921 р. в районi с. Майдан-J
Вовковинський вбито льотчика i спалено лiтака, що знизився черезi
неполадки удвиryнi. 18.09.1921 р. 7 вершниками Б. в м. Михалпiль}
вбито 2 iнструкrорiв по збиранню продподатку, поранено засryпникаii
голови волвиконкому, забрано печатцу та документи волвиконкому,:
розклеено вiдозви савiнковського та петлюрiвського харакгеру. Того
ж дня подiбнi вiдозви були розклеенi в с, Королiвка (33 в. пд. -]
зх.Летичева). В нiч на 24.09.1921 р. в районi м. Вiнькiвцi пiд час бою з]
кiнною розвiдкою 208 полlсу 24 дивiзiТ червоних отаман Б. загинув.'
Було вбито також 5 повстанцiв, захоплено в полон - В, взято 2i
кулемети.

Бернадський Клим - помiчник отамана lBaHa Бернадського,
iMoBipHo, його брат. Учасник,Щругого 3имового походу. Пiсля загибелi ,

lBaHa Б. зiбрав iз селян с. Олександрiвки (бл. ,tб в. пд, - сх. Вiнькiвцiв),
новий загiн, iз яким 24.09.1921 р. здiйснив налiт на с. flашкiвцi (5 в.

сх. Вiнькiвцiв). У нiч з 07 на 08.,l0.1921 р. загоном Клима Б. вчиненоi
налiт на с. Бебехи (9 в. пн. - сх. м. 3iHbKiB), де вбито l i поранено 2 i
апивiстiв, Щей же загiн (дата не вказана) дорогою iз с. Шелехове на
с. Женишкiвцiзарубав 3 червоноармiйцiв 208 пiшого полку, обеззброiЪ
3 червоноармiйцiв КиТвськоТ бригади i захопив у полон ад'ютанта
вказаноТ бриrади. 05.12.1921 р. Клим Б. був убитий у с. Пилипах
(15 в. пн. -зх. Ушицi).

Бессарабенко Марiя - сподвижниця отамана l. .Щ.Трейка, контр-
розвiдниця, член L{енгральною Повстанкому. Спiймана в червнi 1924 р,

у м. Вiнницi пiсля повернення з-за кордону.
Бессарабенко Тихiн l. - командуючий збройними силами

повстанцiв пiвнiчно-схiдноТ частини Правобере>юкя (з 09.1921 р.).
Бистрицький Михайло Никифорович - учасник загону

В.Складаного (1919 р.). Народився25.О7,1В84 р. в с. Левкiвцiтеп.
20



Тульчинського району ВiнницькоТ областi, Дружина евлокiя

сiЬпанiвна. ýочкИ ганйа, Лiдiя. Сини Григорiй, Володимир, Брати

Василь, Якiв, КостЯнтин. !о арешту учителював у своему селi,

iu.рЬriо"uний 12.03.19ЗВ р. за cr,*-Z,M-11 ккурср, Розстрiляний

14.05.1938 р. у м. Вiнницi за постановою трiйки УНКВС.по В_iнницькiй

областi вiд'ZЗ.О+. t gЗВ р. ГеаОiлiтований 1 7, 1 0, 1 956 р, (Р-6023, оп, 4,

СПР' 5047)' - 
'асник 

загону А, Онищука,Бiryн ПетрО Семенович - активнии учаG1,1ик Jdluпу ^__y]]
родом iз с. Соколинцi теп. Тиврiвського району Вiнницькоi'областi,

CelTpa Василина. Розётрiляний особвiддiлом 60-Т черкоздивiз[[ в 1921 р,

, ц-щу Тиврiв (дАво, ф. р-6023, оп, 4, спр, 140в9, арк, 22),

БiлашенкО - поrriu""ький отаман. Родом iз с. Ярмолинцi теп,

гайсинського району Вiнницькотобластi, Спiвдiяв iз загоном отамана

ЛЙха ЕАВО, ф. е-оЬzз, оп. 4, спр, В013, арк, 27,80, 137),

БiлкiвськИй ВолодиМир Якович - член об'еднаного штабу

загонiв Лиха i Ю. Яцубенка. Родом iз м-ка Брацлав теп, Немирiвського

району ВiнницькоТ областi.
БiлозiР - ватажоК повстансьКого загону (,10 пiших), який дiяв у

районiс. Бирлiвки r"п- Ь"рr"дського району Вiнницькоrобластi, Мав

зв'язоК iз загоноМ отамана Левченка, о7,о7,1922 р, Б, iз рядовим

ЬiИц"' Янчуком (колишнiй агент ольгопiльського кримiнального

розшуку) були захопленi 5 козаками 3 полt<у червоних, При спробi

Ьте"iЪ. Ьув уОитиИ, а Б., важко поранений, доставлений у Бершадь

(дАво, q. в-эzь, оп. 8, спр. 84, арк, 265, 293),

БлонськиЙ Максив,л - Просвiтянrrн, керiвниК пiдпiльноТ орlан1чiт

в с. Женишкiвцi теп. Вiньковецького району Хмельницькоl ооластl,

БлохiН Ананiй Сергiйович -рtасникзагону С, lльницького в 1920 р,

Народився l+.lo.rgбl р. в с. Вольфанiвка теп, Ямпiльського району

ЬЙЙо*оi ооластi. Дру*""u Феодосiя Кiндратiвна, 
,t9_03 

р, н, Дочки

лЙir, iszs р. н., ДоЙ*а, 
,192В 

р. н., олена, 1930 р, н,, 3оя,1935 р, н,

ЁрЪт'ВасиЛь. flo арешry працював бригадиром пол99в.11Олригади в

колгоспi кКомунар> в с.-Пороги, 3аарештований 13,02,1938 р, за ст,

54-1 <а> кк урср. Розстрiляний 4 жовтня 193В р. у м, Вiнницi за

постаНовоютрiЙкиУНкВСпоВiнницькiйобластiвiд.1.10.1938р'
Реабiлiтовании zz.ob.tg61 р- (!,АВо, ф, р_6023, оп, 4, спр, 11643),

Бобик Михайло олексiйович - учасник Журавл.iвського

повстання 1920 р. Народився 12,1890 р, в с,Журавлiвка теп,

iiп.rй""о*"rо рuйо"у Вiнницькоi областi, ýрркина ольга Кирилiвна,

ДЪчкЙ Марiя,' Олена. Ьраiи Сергiй, Феодосiй, С_е_стра Гафiя,

ТiuJЬ*rоruний 10.0з.,19ЗВ р. за ст. 54-4, 54-11 кК урср, flo арешry

21



працював tllляховим бригадиром у Журавлiвському__ кол.госпi,

ВЬзсiрiляний 25.04.19зв Ь. у м. Вiнницi за постановою трiйки унквс
по вiнницькiй областi вiд ов.оа.tg38 р. реабiлiтований 27.01.1960 р,

(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 10042),-' 
Богун Василь - порученець штабУ 145 Гайсинського

повстанського пiшо-кiнного полку отамана П iдкови,-БодрякУльянФедорович-УчасникПикiвськогопостання1919р.'

а rакоi загонiв t. крайiренка Ti я. шепеля, Брав участь в бою пiд

Хмiльником. Родом iз с.'Пикiв теп. Калинiвського раЙону ВiнницькоТ

областi. РозстрiлянИй за постановою Подryбчека вiд.2ВrОВ"J_ЭZ0 п 
,

Божко Юхим - повстанський отаман. Народився 1885 р. Родом tз

ЧернiгiвщИни. МежоВий iнженер за освiтою, Прагнув вiдродити

запорозьiу Сiч та козацькiтрадицiту своемувiйську,до 1917 р, служив

у 31-Йу ОлЬксIiвському Полrсу. Пhполковник 3а Гетьманаry - начальник

Ьiойr ЗапорiзькоТЪалiзЙицi у Катеринославi. Восени 'l918 р. на

ocTpoBi Хортиця разом iз однодумцями розпочав втiлювати свiй план

ЙЪi"ЪИрод*Ёння ЗапорозькоiСiчi. Козаки i старшини Ь, (б1, 3 тис,

чЬл.1 сувЬро дотр"му"ались давнiх козацьких звичаТв, як у побрi, так

i в сiiiлirцувЪНнiз насЬленням. У груднi 1918 р, сiчовики Б, обороняли

кiтерийослав вiд бiльшовицьких повстанцiв та махн.олвцiв, згодом

бралиучасгьу походiна КиТв. Ь o+.lgtg р. -командир 2-ТСiчовоТдивiзГf

3апорозькОгокорпусу. Пiд натиском ворожих сил загiн Б, переходить

на тЁриторiю PyMyHiT. B'TpaBHi 1919 р. сiчовики Б,, перейшовши з

iiп"i"н",'р"туйd Надднiпрянсьr<у армiю вiд розгрому, Иого загони

звiльняють' Волочиськ, Проскурi в, Жмеринlry, Козятин, осъ як, зокрема,

оцiнювали norcraHo,.y пЙцюБ. у Жмеринцi бiльшовики: <В липнi 1 919 р.

в Жмеринцу вторгся irа'З днi украiнський корпус отамана Божка, Три

днi тiльlм BiH був у Жмеринцi, але залишив пiсля себе пам'ять - велика

Бp"iJi* Mo*irajlB чоловiк закатованих i розтерзаних петлюрiвцями

"Ь 
,Фадовищiжеýтв революцit)> (ддво, ф, р_6023, оп, 4, спр, 4657, т,

,l, арк. 75). Пiдсryпно вбитий на початку грудня 19€ р_ ординарцем
Чайкiвським з намови отамана о. Волоха. Похований в с. Красносiлка

теп. Чуднiвського району Житомирськот областi,
Бойко Дфанасiй hенисович - учасник загону Лисоrора.

НародивсЯ ttiоз р. в 
". 

iа"щипа (1ин] - в сlсtадi смт, Вороновиця)

теп. Ьiнницького району ВiнницькоТ областi, flру,lr<ина Пелагi.я, Син,

Брати lпатй, 1907 р. н., lBa", 1906 р. н. Сестри Анастасiя, Наталiя,

ii"р"rrо"аний 1а.о3 1933 р. за cI:!1-10 кк усрр, Постановою

осоъливоТНаради при колегiiДпуусрР вiд 06,04,1933 р, звiльнений

з-пiд варти (дАво, ф. р-6023, оп. 4, спр, 141в7),
ЁоИiсо-Гуlенний Микола Павлович - учасник Пикiвського

повстання jлiтцу 1919 р. Народився 1896 р, в с, Колибабинцi теп,
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ХмiльницьКого районУ ВiнницькоТ областi, Др}лкина Марiя ЛавренriiЪна,

1902р. н.,ЩочмЛюбов, 1922р. н., Ганна,1924 р. н. СиниАttатолiй, 1932р, н,,

Василь, 1937 р. н. Разом з односельчанином Бартковим Андрiем
матвiйовичем (колишнiй рлотський офiцер) пiдняв на повсгання бл,

200 чол.,з яtмми вiдпраВивсяУ м-ко Пикiв. [о аршry працювавзавмаюм

у колгоспi кШляхом Ленiна>. 3аарештований 25.12.1937 р. за ст, ц-2,
и-11 кК урср. Розстрiляний 14.01.1938 р.у м. Вiнницi за посгановою
трiйки унквс по Вiнницькiй областi вiд 2B.,12.'l937 р. Реабiлiтований
16.03.1957 р. ЩflВО, ф. Р-602З, оп.4, спр.6030).

Бойченко Федiр (<<,Щробик>) - повсгансьtмй отаман_ Родом iз м-ка

тростянець Вiнницькот обласгi. Один iз найбликlих помiчникiв отамана
Лиха. ПiслЯ загибелi останньогО 04.10-1921 р. оперував у районi
шабельнянського лiсу (загiн з 30 чол. пiхоти i декiлькох r,авалеристiв)

ЩАВО, ф. Р-925, оп. В, спр. 81, арк. 365).'' 
Бойчук Матвiй оксентiйович - учасник загонiв Пугача (Х,

Кравченка) i О. Бойчука. Народився в хут. Морозiвка (нинi - в складi

с. BaxHiBKa) теп. Липовецького району ВiнницькоТ областi. Батько

Оксентiй (повстанський отаман). Ма,ги евдокiя АндрiТвна,]_8JЦ р 
",(репресована в 19З0 р.). Брати Михайло, lBaH, Петро, олексiй, Сестра

Анастасiя. Амнiсryвався 2В.06.1921 р. Проживав у с. BaxHiBKa теп,

Липовецького району (МВО, ф. Р-6023, оп- 4, спр. 23909),
БойчуК оксентiЙ * повстанський отаман. Родом iз хутора

МорозiвкЬ поблизу с. BaxHiBKa теп. Липовецького району Вiнницькоt

областi. Дружина ёвдокiя ДндрГfвна, 1874 р. н. Сини Михайло, Матвiй,

lBaH, Петро, олексiй. !очка Анастасiя (дАво, ф. р_60211оп,4, спр,

239о9, арк. 70). УчасникИ загону Б. - Матвiй Б., Тимофiй Григорович

Зозуля, iЛарr"" Петрович Карпович, Юзеф Карбiвський-га iнш. (Там

же, спр. 18922,арк. В). 3агинув у сутичцi з червоноармiйцями,'Бойчук 
Gемен [орофiйович - повстанський отаман, кВище

середнього зросry, блондин, велике обличчя, в poTi великi перднi зуби, з

якйх'2-З золотi, l...1 одягнений в шкiряну Tplryp*y i хромовi_чоботи,
озброениЙ новим карабiном та револьвером сиg"rеми <Наган>, бiля боt<у

пла"шетО (ддво, ф. р-мв, оп. 8, спр. 17, арк 10В), Родом з с, Уяринцi

теп, Тиврiвсiкого районУ ВiнницькоТОбластi. Сесrра Ган11 1894 р. н. 3агiн

Б. впрдовх< 1924-192ерр. дiяв на територii ВiнницькоТ, ТульчинськоТта

момлiвськот округ. Ядро загону складапо 14 чол., разом з активом i

пасивом - 180 чол. 3а час свого iснування загоном Б. здiйсrrено 75 нападiв

на кооперативи, сiльради, грошовi каси, вбито i поранено понад 10

вiдповiдальних i рядових спiвробiтникiв мiлiцrf та представникiв вiйсьtових

частин, убито понад 25 акгивiстiв. <Банда Бойчука, - зазначалося в

сеФетному донесеннi начальника ВiнницькоТ оrружноТ мiлiцГt президif

Вiнницького оФвиконкомУ вlд 23.1 0.192В р., - як це встановлено остан-
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нiми i] проявами, мала майже виключно полiтичний характер), lнше
тоrочасне джерело (дирекгива ДПУ УСРР вiд 27.03.1928 р.),
вiдзначало роль i мiсце загону Б. в заrальнiй картинi повстанського
руху на YKpaTHi: <Оперуюча в Тульчинськiй, Вiнницькiй, а за останнiй
час i в Могилiв-Подiльськiй окрузi банда Бойчука за ступенем
апивностi i вираженими нею полiтичними тенденцiями е найбiльшою
| найнебезпечнiшою зi Bcix банд, iснуючих на територiТУСРР), (ДАВО,
ф. Р-595, оп.11, спр.16, арк,142).19липня 1928 р. ударною Фупою
ВiнокрмiлiцiТ Б. i його сподвижник Куrrуруза Оксентiй були пiдступно
вбитi в будинку лiсника Вороновицького дiльничного лiсництва
Самойлова, якиЙ за свою зрадницьку поведiнку отримав З00 крб. Усе
ж пiсля загибелi отамана залишки його загону продовжували ще
деякий час свою дiяльнiсть.

Бондаренко Антон - голова вiддiлення ВсеукраТнського
Повстанського KoMiTery з осiдком на Брацлавщинi.

Бондаренко Микола - помiчник отамана А. Онищука.
Бондаренко Хома - учасник загону Я. Шепеля, а5 р. (1920 р.).

Родом з м. Лiтин ВiнницькоТ областi. Розстрiляний за вироком
Подiльського ryбревтрибуналу вiд 07.03.1920 р.

Бондарець (Бондарчук) Карпо Устимович - командир загону у
повстанському формуваннi отамана Кравченка. Уродженець
с. Чупринiвка теп. Липовецького району ВiнницькоТ областi. Брав
участь у захопленнi м-ка Нова Прилука в 1919 р. Амнiстований
22.07.1921р. (tJflýBO, ф. 3204, оп. 'l, спр. 81, арк. 24 зв.). Розстрiляний
червоними (ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 1В568, арк. В-9).

Боровський Омелян Олексiйович (<Тополя>) - народився 1 896 р.
в с. Попова Гребля (нинi - Червона Гребля) теп. Чечельницького
району ВiнницькоТ областi. Батько Олексiй ,Щенисович. Мати Марiя
Прокопiвна. Брати Степан, Павло, flементiй, Сергiй. Сестра Теклlя.
Слркив у царськiй apMiT молодшим писарем. У ,l919 

р. працював
секретарем сiльради в своому селi. В кiнцi 1920 р. пiд впливом
С. 3аболотного створюе повстанський загiн в ,15-20 чол., переважно
з односельчан. 3агiн носив назву <,t-й повстанський цурiнь чорних
rайдамакiв отамана Тополi>. В оперативному планi загiн
пiдпорядковувався отману С. 3аболотному. кПоблизу с. Попова
Гребля, - пише красзнавець l. l. Барвiнський, * дiяв порiвняно
невеликий, але досить акгивний повстанський загiн пiд проводом
мiсцевого жителя Омеляна Борiвського. Його загiн займав зру-,.lнiдля
огляду околицi мiсцевостi i контролював шляхи через село. L{e дало
tM змоry зниulити загiн червоноармiйцiв> (l. l. Барвiнський. lсторiя
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Чечельниччини з найдавнiших часiв до кiнця ХХ ст. - Одеса, 1998,
с.47). Однак насправдi отаман Б. виявився агентом ЧК пИ кличкою
<Ткаченко>, засланим до 3аболотного з шпиryнсько-диверсiйною
метою. На coBicTi Б. - вбивство влiтку 1922р. oTaMaHiB С, 3аболотного
та К. СолтуGа, знищення в ,1924 

р. диверсiйноТ групи полковника
,Щiденка, шпигунська мiсiя в БолгарiТ та PyMyHiT тощо. 3агалом,
працював секретним спiвробiтником радянських спецслужб до
1936 р. В 1937 р. заарештований в с. Новоселiвка Тугуло-
Березанського району МиколаТвськоТ областi за розкрадання
зерна з елеватора (працював завскладом). 3годом Б.
iнкримiнують i полiтичнi мотиви - органiзацiя <полiтбанди
кiлькiстю 150 чол.> в 1920 р. 29.03.1941 р. його виправдовують з
огляду на пiдтвердження його показань про службу в органах ЧК.
Подальша доля невiдома (!АВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 4958).

Боронецька lполита |[ем'янlвна - колишня вчителька, зв'язкова
украrhського пiдпiлля. Родом iз м. Балтатеп. ОдеськоТобластi. Чоловiк
- повстанський ватажок !ерев'яга. В 1920 р. 2 мiсяцi служила в
Балтському повiтЧК. HaBecHi 1920 р., перед походом польсько-
украТнського вiйська на УкраТну, побувала у Вiнницi, зайнятiй
частинами УГА. <Прикидаючись юродивою, в брудному лахмiтгi,
досвiдчена лазутчиця, вивчаючи настроТ галицьких сiчовикiв, з
доlryчливою фразою на устах: <<Любка, купи спiдницю> -цiлимиднями
вешталась по базарах i перонi воюалу. Незабаром вона, встановивши
зв'язок з генералом Микиткою, вела з ним переговори про перехiд
частин УГА на бiк Петлюри i полякiв. Пiдла зрада сjчовикiв, яка
вiдкрила шлях iHTepBeHTaM на КиtЪ, сталася 1 травня 1920 роцу> (И.
В. Дубинский, Трубачи трубят тревоry.-М., 196,1, с. 69). В сiчнi ,1921 

р.
на КиТвщинi вела переговори про спiльнi дiТ з ватажком aHapxicTiB
Нестором Махном. 3годом завербувала на бiк повстанцiв червоного
комбрига Л. Ф. Крючковського. Влiтку 1921 р. схоплена в м-ку
Ольгопiль теп. Чечельницького району ВiнницькоТ областi. 3а
рiшенням колегiТ Особливого вiддiлу Киiвського вiйськового окруry
вh ,1 

5. 
,l 0.1 921 р. засуджена до розстрiлу.

Брежесiнський (Бжесiнський) Антон - повстанський отаман,
родом iз с. Пустовiйти теп. Хмiльницького району ВiнницькоТ
областi. Пiдпорядковувався отаману Я. Шепелю. 3агiн Б. в 10-14
чол. при 3 кулеметах кШоша> (на 9.06.,l921 р.) дiяв здебiльшого
в районi с. Курилiвка, Соломiрка, Кожухiв, Пустовiйти та iнцl.
сучасного Хмiльницького району. В iнформацiйному донесеннi
червоних за 7.05.1921 р. повiдомлялося, що загiн Б. двiчi розiгнав
трудармiйцiв, якi працювали на лiсових розробках в
Соломiрському лiсi. (ДАВО, ф. Р-925, оп.8,спр.5, арк. 121). Числ.
загону Б. на 8.09.,|921 р. - 60 чоловiк при 4-5 кулеметах.
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Бржезицький Тимофiй Савелiйович - учасник загонlв

Ю. frсубенката А. Чуприни, Народився.06,03,1895 р, в с, Жорнище

теп. lллiнецького району ВiнницькоТ областi, ffружина Юлiя

АмбросiТвНа, 1897 р. н. Дочки Анеля, 1923 р, н,, Марiя, 1а26 р, н, кВ

час перебування банди Неrпюр" - останнiй перебував добровiльцем

у ПетлюрЙ, а по лiквiдацiТ Петлюри - перейшов у банду Чуприни *

hrqyOeHKa - Лиха, був особливо довiреним в oTaMaHiB банд i завх(ди

",*о*У"u,найважливiшiоперацiТ-рiжнiнаскокиНачервоноармiЙцiв-.ра6"", убивав червонi загони, Брав акгивну участь у погромi

". 
Ьр"цп"йа, де зробив багато жертв червоноармiйцiв, мiлiцiТ та ев,

населення. В м. lплiнцях повiшав iнспекгора карного розLlJуку, спалив

хату бувшоrо упо""Ьчаженого г. п, у, Флейшмана та зарубав

мiлЩiонера> (j довiдки-характеристики ЖорницькоТ сiльради вiд

27.1o.1g37 p.)t. У 1922 р. був амнiстоваt-lий, !о арешту працював

машинiстом молотарки у мiсцевому колгоспi, 3аарештований

27..l0.19з7р.заст.54-10ККУРСР.РозстрiляниЙ14.11..t937р.за
постановою трiйки унквс по Вiнницькiй областi вiд 05,11,1937 р,

Реабiлiтований 20.'t2.1989 р. (ДАВо, ф, р-6023, оп,4, спр, 24736),

Бровченко Корнiй Пилипович - керiвник повстанського загону

змешканцiвс.КрУшинiвкапiдчасСУмiвсЬкогоповстання1920р.
НародивсЯ 19.05.i880 р. в с. Крушинiвка теп, Бершадського району

ВiнницькоТ областi. !ру;кина оксана, 1В91 р, н, Сини Павло, lBaH,

дндрiй. fiочки днастасЬ, Марiя. Батько був еiльським старостою. В

lgb)-rgbZ рр. Корнiй Б- слtужив у ryсарському полцу в L{apcbKoMy Селi,

якиЙохоронявцаря.з1907по19.10р.слУживкiнно.полiцейсЬкИм
стражникоМ, 

"-ЫПiщанка 
ПодiльськоТry_бернiТ,а з 1910 по.19'lЗ р. -

старшим стражником (BaxMicTpoM) в м, Скопiн РязанськоТ ryбернii,

.йо" -у MicTax Марiуполь, Нiкополь (до 1917 р,), В 1920 р,, коли у

сусiдньоЙу с. CyMiBKa iпапа*нуло антибiльшовицьке повстання, Б. з

cbn"" КрушинiJки органiзував загiн числ. бл. 150 чол. i повiв його на

допомоry поrсrап"й. Пiд час бою було вбито бл. 20 червоноармiйцiв

i Z *о""пд"ри. Згодом, за участь у повстаннi с, CyMiBKa було спалене

чер"он"""ъiйськами. в 19з0 р. -один з органiзаторiв антиколгоспноi

(волинки).,Qо арешry працював у колгоспi iM, Крова, 3аарештований

1в.02.1 93s р, за ст. 54-4, il-1 1 кк урср. Розстрiляний 04.05. 1 938 р.

у м. вiнницi за постановою трiйки унквс по вiнницькiй областi вiд

il.о+.lgзв'р. Реабiлiтований 03.09.1958 р. (ffДВО, ф, Р-6023, оп. 4,

спр.8228).
Буденко - сотник загону Я. Гальчевського,
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Будзило Василь Гаврилович - старшина загону А. Волинця.
Народився 10.02.1894 р. в с. Мазепинцi (нинi - с. Лисогiрка) теп.
Хмiльницького району ВiнницькоТ областi. Батько Гаврило Лук'янович.
Мати Одарка. 1-а дрркина Полiна (1912 р. н.). Вдруге одруrкився в
1922 р, на MapiT Францiвнi Федосевич iз м. Коломия. Син олексiй,
1915 р. н. !очки евгенiя, 1913 р. н.,,Щарiя, 1922р. н., lрина, 1925 р, н.
3акjнчиВ Майдан-ТрепiвськУ 2 -класнУ учительську школу (191i р.)та Житомирську учительську семiнарiю. Працював учителем
церковно-ПарафiяльнОТ школи поблизу м. Хмiльник у с. Вугринiвка.
Керував церковним хором. у 1.91 5 р. мобiлiзований до царсLкоi apMiT.
ffослркився до poTMicTpa. Пiсля 't920 р. емiгрував до Польщi, де разомiз сiм'ею проживав у 5-кiмнатнiй приватнiй квартирi в
м. Вроцлав. Служив у Польськiй apMiT (мав статус вiйськовоrо
пенсiонера Польськот apMiT у званнi майора). 15.10.1942 р.визволив iз нiмецького концтабору N9 1 1 <С> поблизу
м. Гамбург свого сина олексiя (радянського вiйськовополоненого). У
BepecHi ,l944 р. родина Б. виТхала до Нiмеччини. Подальша
доля невiдома (за матерiалами Р.М. Коваля).

Бурда (Бурдо) lBaH flавидович - повстанський отаман, якиЙ
дiяв на територiт Тульчинського та iнш. районiв. Спiвдiяв iз заrонами
oTaMaHiB Левченка та CipKa. На 25.09.1921 р. загiн Б. налiчував 4
кiнних i 4 пiших, на 23.03.1922 р. - 15 пiших (базувався у
Кирнасiвському лiсi). 23.03.1922 р. в с. Бiлоусiвка Тульчинського
районУ вiйськовоЮ розвiдкою червоних було схоплено друlкин Б,
та Левченка, голову мiсцевого КНС Попiвського, сотника загону Б.
(кол, сотнИка отамана Хмари) Крижанiвського, а також мiсцевого
лiсника. 3а даними Клебанського волревкому вiд 18.06..lg21 р. <в
районi волостi е один добровiльно з'явлений бандит lван.Щавидович
Бурдоu (ДАВО, ф.Р-l't39, оп. ,t, спр. 140, арк.40).

Бурлака lVlихайло - повстанський ватажок. <<Чоловiк зросту
середньогО, брюнет, з довгим волоссям чорного кольору, rолений,
poKiB 25-26) (/ЦАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 28914, арк. 4). Родом iз
с. Слобода-Бушанська теп. Ямпiльського району ВiнницькоТ областi.
В доповiднiЙ записцi начальника Могилiв-Подiльського окрвiддiлу flПУ
на iм'я голови оФвиконкому вiд 04.'t929 р. зазначалось: <Бандойбьли
проrcведены слlедующие налеты: на Пилиповский сельсовет, на по&rry
в Ямполе, на сельсовет в flзыговке и на Боровскую экономию
Моевского сахарного завода, где были забраны лошади. Банда
целикоМ ликвидироВана, при чем Высоцкий и Бурлака, открыв оrонь
из пулеметов, не желая здаваться живыми, были тут_же убиты
(13.01.1928 р.в с.Писарiвrе теп. Ямпiльського району ВiнницькоТ
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областi. -Авт.), остальные взяты живыми, При этой банде изъято
пособников и явок 69 человек> (Там же, ф. Р-489, оп.4, спр. 40, арк.

146).
Бурлака Якiв Карпович - учасник загонiв Пронюка та Коваленка.

Народився 1900 р. в с. KypeHiBKa теп. Чечельнtlцького району
ВiнницькоТ областi. .Щружина Марiя TepeHTiTBHa, 1905 р. н, [очка
Федора, 1929 р. н. Учасникнападу на Чечельницький цукровий завод
восени 1920 р. Амнiстований у 1922 р. З 1925 р. - член колгоспу
<Червоне поле) с. KypeHiBKa, працював теслею. 3аарештований
23.12.1937 р. за ст.54-10 КК УРСР. Розстрiпяний 14.01.193В р. у
м. Вiнницi за постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй областi вiд
3'1.'l2.1937 р. Реабiлiтований 19.07.1989 р. (МВО, ф. Р-6023, оп. 4,

спр. 19250).
Бучацький Захар Сергiйович - повстанський отаман. Родом

iз с. Липецьке (нинi - в складi смт Чечельник) Чечельницькоrо
району ВiнницькоТобластi. Оперував у 1919-1920 рр. на територiТ
Чечельницького, Ольгопiльського, Бершадського та iH. районiв
(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 16437, арк.26). Розстрiляний у
1923 р. (Там же, арк. 55).

Бялковський Теофiль lванович - учасник загону Я, Шепеля,
Народився 1898 р. в с. Мар'янiвка теп. Хмiльницького району
Вiнницькоi областi. !рух<ина Бронiслава CeMeHiBHa, ,1903 

р. н, Брат
Владислав, 1903 р.н. 3 1935 р. -член колгоспу iM. lллiча с. Мар'янiвка,

де працював ковалем у цузнi. 3аарештований 28.1 1.1937 р. за ст. 54-
10 КК УРСР. Розстрiляний 24.01.1938 р.у м. Вiнницi за рiшенням
Наркома'внугрiшнiх справ СРСР вiд 18.12.1937 р. Реабiлiтований
04.04.'1959 р. (flABO, ф. Р-6023, оп.4, спр. В742).

Валенто Борис Антонович - учасник загону
Я. Шепеля (1919-1920). Народився 1901 р. в

с. Широка Гребля теп. Хмiльницького району
ВiнницькоТ областi.,Щружина iрина Омелянiвна
(померла в 1957 р.).flочка Олена, 1928 р. н. Брати
lBaH, 1893 р. н, (репресований), Петро. В ,t920-

192't рр. перебував у Польщi. Пiсля амнiстii
працював у Kap'epi в своему селi.
3аарештований 21.01.19З0 р. за ст, 54-4, 54-11
КК УСРР. Постановою СудовоТ Трiйки при Колегii

ДПУ УСРР вiд 05.0З.1930 р. засуджений до розстрiлу.
Реабiлiтований 25.10.1989 р. (ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр.21206).
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i Валенто]ванАнтонович-учасникзагонуЯ.Шепеля.Народився
't893 р. в с. Широка Гребля теп. Хмiльницького району Вiнницькоi

, областi. Брати Петро, Борис. Дочки Галина, Марiя. 1908 р.закiнчив
' Лiтинське MicbKe училище. З 1914 по 1916 р. - служба в царськiй

apMiT. Служив у 'l33 Сiмферопольському полку в кiннiй розвiдцi.
, Нагороджений двома ГеоргiТвськими хрестами. В 1919 р. вступив до

загону Я. Шепеля, з яким у 1920 р. вiдсryпив на територiю Польщi. В
1921 р. повертаеться на УкраТну, амнiстовуеться. Працював
мельником на паровому млинi. 3аарештований22.О1 1930 р. за ст,

' S+-C, 54-,1,1 КК УСРР. Розстрiляний 15.03.1930 р.у м. Вiнницl за
l вироком судовоТ трiйки при Колегii ДПУ УСРР вiд 5.03.1930 р.

Реабiлiтований 3.,11.19В9 р. (flАВО,ф. Р-6023, оп. 4, спр.21068).
Василевський Кирило Леотiйович - один з керiвникiв

Бабчинецького (iнакше * Ямпiльського) повстання 3 - 10.02-'192'| р.
23 роки на 't6.02.,t921 р. <Агiryвав серед населення, що потрiбно
знищити KoMyHicTiB i пiдбурював iнших для агiтацiТ, причому BiH же
знаходився надзвiницi iпiдтримувавдзвiн набаry> ШАВО, ф. Р-6023,
оп.4, спр. 11,t6'l, арк. 27). Розстрiляний за вироком виТздноi cecli
Реввiйськтрибуналу при 'l2 стрiлецькiй дивiзiТ Петросовету вiд
16,02.1921 р. (Там же).

Василиtлин Gтепан Оникiйович - сотник загону А. Волинця.

Народився 1В94 р. в с. Глибочок теп. Тростянецького району
ВiнницькоТ областi. flрркина Ксенiя lBaHiBHa. !очки HiHa, Днастасiя.
Син !митро. Слуrкив начальником кулеметноТ команди у вiйську УНР,
06.04.1930 р, постановою Тульчинського окрвiддiлу ffПУ висланий
на Пiвнiч (ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 16057).

Вдовцов АндрiЙ Титович - старшина загону А- Волинця.
Народився 30.11.1892 р. в с. Карбiвка теп. Гайсинського раЙону
ВiнницькоТ обласгi. flруэкина Палажlе CeMeHiBHa. Син Павло, 1927 р. н.

flочки Анастасiя, 1925 р. н., Любов, 1929 р. н-, Тетяна, 1936 р. н.

Поручик царськоТ apMiT. СотникАрмiТ УНР. Пiсля aMHicTii працював у
колгоспi iM. Мiчурiна. 3аарештований 01.03 1938 р. за ст- 544, 54-1 1

ккурср. розстрiляний 04,05.193s р. у м. вiнницiза посгановою трiйки

УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 10.04.1938 р- Реабiлiтований
20.05.1959 р.(МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр.9555).

Вдовцов Григорiй Митрофанович - учасник загону А. Волинця,

Народився 1 В93 р. в с. Карбiвка теп. Гайсинського району Вiнницькоi

областi. !воюрiдний брат отамана А. Волинця та члена ЩентральноТ
Ради l. Миколайчука. !рркинаТекля CeMeHiBHa Чорноволик,1893 р. н,
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Сини Якiв, 1920 р. н., lBaH, 1926 р. н. flочки lрина, HiHa, 192В р. н,

Учасник 1-Т cBiToBoT вiйни (слркив у гренадерському
полку). .Що 03.1918 р. перебував у нiмецькому
полонi. В 1922-1925 рр. був членом Кисляцького
кооперативного товариства, яке орендувало млин
та лiсопилку. 3 1930 р. -член Карбiвського колгоспу.
3аарештований 1 9. 1 1 .1 932 р. за ст. 54-1 0, 54-1 3 КК
УСРР, Постановою ОсобливоТ Наради при КолегiТ

ДПУ УСРР вiд 11.03.,1933 р. засуджений до 3 р.
концтабору (звiльнений достроково 22.07.1 933 р.).
Вдруге засуджений 20.06.1946 р. вiйськовим

,i,l
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i
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трибуналом 27 apMiT за ст. 54-,| <а> КК УРСР на '15 р.
позбавлення волi. 3вiльнений 19.04.1955 р. з Сибтабу

(Кемеровська обл.) за хворобою. Реабiлiтований 23,08.'|989 р. (!flBO,
ф. Р-6023, оп.4, спр. 20500).

ВергелiС ТрифоН МихайловИч* повстанський отаман, один iз
керiвникiв Журавлiвського повстання 1920 р. 3гадувався у 1927-1929 рр.
як особа, позбавлена виборчих прав по Вапнярському району
(ДАВО, ф. Р-93, оп. 3, спр, 1В, арк. 1091).

Веремилов (сотник <<3еленого Гаю> Панов) - згадуеться
01.06.1921 р. у с. Баражiвка (22 в. зх. Бершадi), де було забрано декiлька

фунтiв тютюну i паперу, а також залишено розписку (ДАВО, ф. Р-925,
оп. 8, спр. 5, арк. 186).

Верещака М. - завiдуючий полiтико-агiтацiйним вiддiлом
Балтсько-Ольгопiльського повстанського загону С. Заболотного.
Колишнiй ад'ютант вiйськового MiHicTpa УНР генерала О. Грекова
(ЦДАВО, ф.3204, оп.1, спр.11, арк.20).

Висоцький Платон - учасник загону М. Бурлаки. Родом iз
с. ýзигiвка теп. Ямпiльського району ВiнницькоТ областi. .Щружина
Оляна ефремiвна Блажевська. <Чоловiк зросту вище середнього,
блондин, з довгим волоссям на головi, кольору рудуватого, голений,
poKiB 27-28D (ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр.28914, арк.4). Вбитий
13.01.1928 р. в с. Писарiвка теп. Ямпiльського району ВiнницькоТ
областi пiд час перестрiлки з прикордонниками та ударгрупою ДПУ.

Вихор - повстанський отаман, загiн якого (за деякими даними -
до 300 шабель) влiтку 1921 р. орудував у Могилiв-Подiльському
повiтi(flАВО, ф. Р-925, оп. 2, спр. 276, арк. 34).

Вишнюк Пилип -учасникзагонуА, Волинця. Родом iз с. Чечелiвка
теп. Гайсинського району ВiнницькоТ областi. За вбивство стражника
в 1905 р. був засуджений до довiчноТ каторги. Вбитий в 192,t р.

Вiльчинський Костянтин Федорович - учасник загону ýманського.
Вчутель за професiею. Нардився ,t 901 р. в Ml<y Жванчик (нинi- с. Велимй
Жванчик) теп. Дунаевецького району ХмельницькоТ областi. [ружина
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Юлiя ФеодосiiЪна. Дочки Наталiя, 1923 р. н., Марiя, 1928 р. н. В'1921 р.
амнiсryвався. В ,l928 

р. переiхав у с. !еребчин теп. Шаргородського
району ВiнницькоТ областi, де учителював у мiсцевiй школi.
3аарештований 19.07.,i928 р. за ст. 54-,10, 54-13 ККУСРР. Постановою
ОсобливоТ Наради при КолегiТ ОДПУ вiд 22.09.192В р. засудtкений до
3 poKiB вислання в Сибiр. Реабiлiтований 14.12.1995 р. (ДДВО, ф. Р-
6023, оп.4, спр. 271В7).

BiHToHeHKo Петро Тихонович - повстансьмй отаман, народився
в липнi 1891 р. в с. Хвостiвцi (нинi - в складi с. Ковалiвка) теп.
Немирiвськоrо району ВiнницькоТ областi в селянськiй ciM'i. Батько -
Тихiн Сакович, мати -Явдокiя AMBpociTBHa, брат - ГригорiЙ, сестра -
Параска. В 1912 р. призваний в царську армiю, crl}DlMB на флотi. В
19'l9 р. органiзовуе повстанський загiн. Був помiчником (отамана
Брацлавщини> Артема Онищука. В нiч на 9 грудня 1920 р. в с. Ярах
загiн В. знищуе 16 червоноармiйцiв 216 полr<у 24 Самаро-УльянiвськоТ
дивiзiТ. В нiч на 01.05.1921 р. загiн В. чис. 20 чол. здiйснюе напад на
Ковалiвський цукровий завод. Пiд час перестрiлки з охороною В. гине.
3а деякими даними, В. застрелив Борисюк Павло ]ллiч, який згодом
працював агрономом в Немирiвському районi.

Вiнярський lBaH - сотник загону С. 3аболотного. Родом iз
с, Голдашiвка теп. Бершадського району ВiнницькоТ областi.

Вiнярськtай lBaH Григорович - учасник загону С. Заболотного.
Народився 1В97 р. в с. Любашiвка теп. Чечельницького району
ВiнницькоТ областi. .Qружина lрина Микитiвна. Був амнiстований.
Працював у домаlлньому господарствi. 3аарештований 21.03.1930 р,
(ст. не вказана). 3а постановою трiйки Тульчинського окрвiддiлуДПУ
вiд 24.03.1930 р. висланий на Пiвнjч. Подальша доля невiдома.
Реабiлiтований 26.09.1995 р. (ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 13229).

BiTKoBcbKa Фаihа Кирилiвна - др)Dкина отамана Я. Щепеля.
Дочка начальника ЛiтинськоТ пошти. 3 1920 р. - на емirрацГi в Польщi.
Пiсля вбивства Я. Шепеля, в 1923 р. вийшла замiж за еfiонського
офiцера, який слул<ив при американськiй MiciT Союзу християнських
молодих людей в Щолково (МВО, ф. Р_6023, оп.4, спр.28,143, арк.
26 зв.).

Владика Костянтин _ завiдуючий вiддiлом протирадянськоТ
пропаг?lнди штабу Я. Шепеля. Родом iз с. Порубинцi (нинi- в складi
м. Хмiльник) ВiнницькоТ областi, Розстрiляний в 1920 р. червоними.

Власенко - повстанський отаман. 3а даними на 19.05.1921 р.,
загiн В. чис-27 шабель при 2 цlлеметах кМаксим> базувався в лiсi
на пд. сх.вiд ст. Рахни-Лiсовi (ДАВО, ф. Р-925, оп. 8, спр. 80, арк. 3'1).
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ВласенкО ОлександР (Вiкгор) Архипович (BiH же -Сосницький,
ГайдукевиЧ, ВiлiмбовсЬкий) - сподвижник отамана Овчарука, пiсля

його загибелi очолив загiн, бл.29 р.(на 1929 р.). Уродженець
с. КарантИн (МолдоВа). ТкаЧ за професiею. В 1922 р, разом з

дрркиноЮ у пошукаХ заробiткУ перебрався у Румунiю (в 1924 р,

дружи"а вийшла замiж за петлюрiвського хорунжого lларiона

дрЬоiта). З 1927 р. спiвпрацював з iнформбюро 8-Т румунськоТдивiзiТ
в'м. ЧернiВцi (очолюВав бюрО резидент УНР Василь Кочубей),

3аймавсЯ переправлЯнням агентури, що приходила до Кочубея з

УкраТни i вiдвiдувала з PyMyHiT УкраТну. Восени 1928 р, очолив групу

(М. Григулець та Г, Бачинський), яка з пропагандистсько-

розвiдувальною метою нелегально проникла на радянсьlry територiю
(р-н M-na Лучинець). 2о.06.1929 р. знову нелегально перейшов

румунсько-РадянськиЙ кордон, але 27.06. того ж року був затриманий

в p-Hi м-ка Копайгород. При ньому було знайдено револьвер системи

<Стеер> з 44 патронами та 22 листiвки <УкраТнського Революцiйного

КомiтетУ>(ТхзразкивмiщеноУроздiлill).3.07.1929р.покiнчивЖИття
самоryбсr"ом у KaMepi Могилiв-Подiльського тюрподу дпу (мво,
ф, Р-6023, оп.4, спр, 29233, apK. ,l6-16 зв., 53-54),

Власюк Сава Андрiйович - учасник загону А, Волинця,
Народився 189З р. в с. Карбiвка теп. Гайсинського району ВiнницькоТ

областi. ýружина Ювгина Володимирiвна. !очки Марiя, Килина,

онися. Син lBaH. Пiсля aMHicTiT працював у колгоспi iM, Мiчурiна.

заарештова""6 9э,03,193в р. за ст. 54_4, 54_,l1 ккурср. розстрiляний

04.d5.19з8 р. у м. Ьiнницiза постановою трiйки унквС по Вiнницькiй

областiвiд 10.04.1938 р. Реабiлiтований 20.05.,l959 р, (ДАВО, ф, Р-

6023, оп.4, спр. 9555),
Вовк Остап Парфентiйович активний учасник

антибiльшовицького Бабчинецького повстанняя з - 10.02.1921 р.,

командир загону повстаНцiв з с. Гальжбiiвка теп. Ямпiльсьrого району
Вiнницькот областi. Народився 20.09.1888 р. Дружина Варвара

Михайлiвна, 1896 р. н. Син Андрiй, 1919 р. н..Щочка Марiя, 1926 р, н,

Унтер-офiцер царськоi apMiT. Пiд час повстання в с. ГальжбiТвка було

розстрiляно червоl.tого партизана Терентiя Урсола. Згодом загiн В.

мав бiй з червоноармiйською частиною бiля с. Миронiвка
Ямпiльського району, внаслiдок якого BiH розсiявся. Дрештований

09.04.193s р. за ст. 54-10 ч. 1 кк урср. Розстрiляний 4.10,1938 р, за

постановою трiйки унквС по Вiнницькiй областi вiд 01,10.,l938 р.

Реабiлiтований 26 Фудня 
,t988 

р. (мво, ф. р-6023, оп.4, спр. 16444),
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Вовк Федiр Пилипович - повстанський ватажок, родом iз
с. TapaciBKa теп. Жмеринського району ВiнницькоТ областi. ВИомий
своТм нападом на управлiння СтанiславчицькоТ раймiлiцiТ, пiд час
якого було звiльнено арештованих в'язнiв (МВО, ф. Р-6023, оп. 4,
спр. 11255, арк.6).

Вовченко Гнат 3ахарович - чотовий (взводний) загону
А. Волинця. Народився в с. Оляниця теп. Тростянецького району
ВiнницькоТ областi. Батько 3ахар Максимович. Мати Юстина. Брати
Лук'ян, lBaH, Кирило, Олександр, 1898 р. н. Сестри Параска, Юхимiя,
Марфа, HiHa, Олена. Пiсля ,l920 

р. - в Польщi. Проживав у м. Калitll.
Вовчук flмитро Тимофiйович - командир кулеметноrо шводу у

загонi Пакетика. Народився 11.02.1900 р.в с. Китайгород теп.
Тростянецького району ВiнницькоТ областi. flружина елизавета
Самiйлiвна,'l902 р. н.,Щочки HiHa, 1922 р. н., евгенiя, 1925 р.н.До
арешту працював учителем CyMiBcbKoT НСШ в Бершадському районi-
3аарештований 04.04.1938 р. за ст. 54-4,54-11 ККУРСР. РозстрiляниЙ
28.04.1938 р.у м. Вiнницi за постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй
областi вiд 23.04.1938 р. Реабiлiтований 02.07.1958 р. (ДАВО, ф.
Р-6023, оп.4, спр. 7862).

Вознюк Дорофiй Овсiйович - учасник загону Я, Шепеля (1919-
1920 рр.). Народився 1В9З р. в с. Сосни теп. Лiтинського району
ВiнницькоТ областi. !ружина Текля Власiвна. Сини Омелян, Федiр,
Мефодiй, Михайло. Брати Петро, 1896 р, н., Герасим. У 1920-1921 рр.
перебував на емiграцiТу Польщi. 3аарештований 11.01.1931 р. за ст.
54-2, 54-11, 54-'t3 КК УСРР. Постановою СудовоТ Трiйки при КолегiТ

ДПУ УСРР вiд 10.03.'1931 р. засуджений до 7 р. концтабору. Вдруге
заарештований 21,08.1937 р. за ст. 54-10, 54-17 КК УРСР.
Розстрiляний 25.09.1937 р. у м. Вiнницi за постановою трiйки УНКВС
по Вiнницькiй областiвiд 18.09.,l937 р. Реабiлiтований 09.06.1989 р.
(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 19797, 23933).

Вознюк Павло Якович - сотник загону Я. Шепеля. Родом iз
с. Сидориха (нинi в складi м. Хмiльник) ВiнницькоТ областi.
Семiнарист. Пiсля 1920 р. проживав у Польщi.

Вознюк Петро Овсiйович - учасник загону Я. Шепеля. Народився
1В96 р. в. с. Сосни теп. Лiтинського району ВiнницькоТ областi.
flрркина Мотря Петрiвна.,Щочки Федора, Анасгасiя. Син Леонтiй. Мати
Марiя Якiвна. Брати ýорофiй, Герасим. З 1920 по 1921 р. перебував
у Польщi. Амнiсryвався у 1921 р. 3аарештований 28.10.1931 р. за
ст. 16-80 КК УСРР. 3а постановою судовоТ трiйки при КолеriТ flПУ
УСРР вiд 3.02.1932 р. засуджений до 5 poKiB концтаборiв.
Реабiлiтований 3.1 1.1989 р.

Войнарський - старшина кiнноти (командир ескадрону) загону
А. Волинця. Син колишнього лiсового об'iя(цчика з м-ка Гранiв. Офiцер
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Волинець Ананiй Гаврилович - органiзатор повстанського руху
на Подiллi в 1918-1920 рр., член УкраТнськоТ партiТ соцiалiстiв-
революцiонерiв(1917) та УкраТнськоТ народноТ партiТ (1923-1927).
Народився 01.10.1894 р. (заданимидочки 14.10.1894 р.) в селянськiй
ciM'i в с.Карбiвка теп. Гайсинського району ВiнницькоТ областi. Батько
Гаврило. Мати Мотря. Мав трое братiв (?, lлько, 1В87р. н.,Олексiй) та
четверо сестер (?,?, Ганна, 1897 р. н., Гафiя). ,Щруrкина Ольга (Уляна)
Опанасiвна Гринчук, 1897 р. н. !очка ТаТсiя, 1921 р. н. Навчався в
мiсцевiй церковно-парафiяльнiй школi, 1-класнiй мiнiстерськiй
народнiй школi в Кисляцу, а також у 2-класнiй в Гайсинi (до 1908 р.).
3годом бл. 3 р. працював у домашньому господарствi та помiчником
дiловода Гайсинського лiсництва. В 1913-,1917 рр. навчасться у
Верхньоднiпровському середньому сiльськогосподарському училищi.
Пiсля лютневих подiй 19,17 р. всryпае до партiТ украiнських ecepiB.
Секретар Гайсинського ревкому, 3 серпня 19'17 р. В. - заступник
повiтового KoMicapa Тимчасового уряду i начальник повiтовоТ мiлiцiТ.
Органiзатор загонiв вiльного козацтва на Гайсинщинi (бл. 5 тис. чол.).
Ужовтнi 1917 р. припиняе безпорядки, вчиненi в Гайсинi солдатами-
венериками. В березнi 19,18 р. за мандатом l-{ентральноТ Ради
здiйснюе iнспекцiю мiсцевоТ влади в КиТвськiй та Подiльськiй
губернiях. Перебувае в опозицiТ до гетьманськоТ влади.
В листопадi 1918 р. на чолi загону в 250 чол. при.4 кулеметах
(сформований у c.PaxHiBKa) захоплюе Гайсин. На бiк В. переходять
солдати 10 Липовецького пiхотного полку, що знаходились в MicTi,
3а наказом С. Петлюри Гайсинський цурiнь НацiональноТ гвардiТ (з

03.01.1919 р,- Окремий гайсинський KypiHb iM. отамана Симона
Петлюри) пiдпорядковуеться 2 Подiльському корпусу генерала
Ярошевича. Перше бойове хрещення куреня - придушення
бiльшовицьких висryпiв в Лiтинсько - Летичiвсько - Меджибiзькому
районi.25. 01. 1919 р. rqypiHb переформовано у 61 Гайсинський пiший
дiевий полк ApMiT УНР на чолi з пiдполковником В. 3 лютого 1919 р.
полк В. перебувае на фронтi у складi ,t9 

дивiзiТ flобрянського, веде
боТ з червоними в районi Костополя та CapHiB. У KBiTHi 19l9 р. червонi
проривають фронт i В. вiдсryпае на пiвдень. У районi м-ка Ситкiвцi
теп. Немирiвського району загiн В. об'еднусться в Гайсинсько-
Брацлавсьцу бригаду з загонами галичанина Голуба та пiдполковника
Лисогора. Невдовзi бригада (через деякий час вона розпадеться)
звiльняе вiд червоних Брацлав та Немирiв. 11.05.1919 р. загiн В.
захоплюе Гайсин. В ходi бою загинули бiльшовицькi керiвники -
секретар партосередку i голова мiсцевого ЧК Вдовиченко та
вiйськовий KoMicap Мiхейкiн. Взагалi, лище з початку травня до
середини липня 1919 р. влада у Гайсинi мiняеться 8 разiв. Також В.
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звiльняв вiд бiльшовикiв Taki значнi населенi пункти, як Ладижин,
Теплик, Гранiв, !ашiв, Китайгород, Хмiльник тощо, встанов_люючи в

них свою адмiнiстрацiю та пiдтримуючи належний порядок. Оьлише
один з доt<ументiв TieT епохи (телефонограма осавула Янковського
вiд 22.05.1б19 р.): кПо наказУ отамана Волинця пропоную Салиськiй

управi, предстьвникам села Гнатiвки i Мазепинець взяти веоь хлiб

Ha'y"or в eKoHoMiT Одая i зараз приступити до молотьби. Весь хлiб
продати по дешевим цiнам бiднiшому населенню- Охрана салиська
зьишаеться на мiсцi вt<упi з охраною, яка прибуде з Хмiльника- Нiяких
iнструкгорiв не визнавати> (.ЩАВО, ф. Р-4942, оп. 1, спр.8, арк.89).

Невдовзi на допомогу мiсцевим карателям приходить
Таращанська бригада (2000 шабель та В00 банетiв). В. розпускае
свiй загiн по домiвках, а сам з невеликим загоном приймае нерlвнии
бiй у с. Кисляк. В. ряryеться тодiлише чудом (завдяки своему KoHeBi).

Та Ьже череЗ кiлька днiв В. зненацька нападае на станцiю Гайворон
i захоплюе продовольЧий ешелон iз вантажем для червоного Пiтера,
а пiсля цього захоплюе й Гайсин, 16.06.19'19 р, у Гайсинiскликаеться
повiтовий селянський зЪд, який обирае владнi органи - повiтову раду
(70 чол.) та викоFlкоМ (голова - есер l. Миколайчук, лвоюрiдний брат
в.). Сам В. вiдповiдав за вiйськовi справи та випускав часопис
<Повстанець>.

У липнi-вереснi 1919 р. на базi загону В. створюеться '13-й

Гайсинський полк (3000 багнетiв i 300 шабель), який брав участь у
боях пИ ХристинiвкОю, визволяв flиповець... Однак, через розбiжностi
з начштабу укратнського вiйська'ю. Тютюнником В. залишае полк i

за наказом вiйськового MiHicTpa В. Сальського вiдправляоться на

Гайсинщину для партизанськоТ роботи.
HaBecHi 1920 р. загiн В. в 350 пiших i 150 кiнних допомагае

насп/паючим частинам генерала М. омеляновича-Павленка оволодiти

Брацлавом (28.04.), Тульчином (2.05.) та Вапняркою (2-05.). Також до
зiйнятrя поляками Гайсина (15.05.1920 р.) В. на деямй час захоплюе

це MicTo. ЗгодоМ загiн В. входить до скпаду ЗапорiзькоТ дивiзiТ.. Пiсля
вhсгупу уlgанького вiйська в червнi 1920 р- переходить рiчку 3бруч,

рЬЪом з Ёаптною дрркиною ольгою поселяеться в с. щаснiвt<а побiля

м. Тарнова. Працюе в наймах у заможних господарiв, водночас лiкуе

мiсцеЬих селян. Згодом працюе наглядачем шляхового будiвництва на

рiвненщинi, членом правлiння Волинського селянського
банку, контролером електростанцiт, забiйником худоби,
завiдчючим канцелярiею будiвельного вiддiлу, агрономом тоlцо:.
Ь.;йЪ; до лiв YKpai'HcbKof 

'народноТ 
партiТ.-Працюе в редакцiТ

щоfижневика <ffзвiн>. в 1933 р.в M.PiBHe, де тодi проживав,
знайомиться з Т. Бульбою-Боровцем. останнiй писав: <Волинець був
нашим симпатиком та дуже добрим моТм дорадником у багатьох
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справах. BiH знав Bci плани та дiI нащоi органiзацiТ i був дрке поважним
спiвавтором тих чи iнших iT HaMipiB. [_{e була високоiнтелiгентна та
далекозора людина, гнучкий тактик. Я дуже багато вiд нього навчився
у галузi военно-полiтичноТ тактики (бачити те, чого не видно)>
(Т. Бульба-Боровець. Армiя без держави. - Львiв, 1993 р,, с. 61).

У жовтнi 1 939 р. В. за доносом гр-на С. В. Пекаря був заарештований
органами НКВС у м. PiBHe, однак невдовзi звiльнений. Вдруге
заарештований 20.01.1940 р. До арешry працював iнспекгором з облiку
Рiвненськоrо повiтового земельного вiддiлу, мешкав у с. Басiв Куг. Суд,
що проходив у м. Вiнниця 02.02,1941 р., засудив В. до смертноТ кари.
CBoiM звинувачувачам В. заявив: кЯ знаю, що я вмру сьогоднi, але
пам'ятайте також, що Bci ви, починаючи вiд Сталiна, обов'язково
виздихаоте завтра!> (Там же, с, 62). Страчено отамана В. 14.05.1941 р.

Нинi в PociT проживае дочка В. - Калагурська Таiсiя AHaHi[BHa,
м. Томськ, вул. Тверська, ,t05, кв. 57.

Волинець Олексiй Гаврилович - повстанський отаман, брат
Ананiя В. Розстрiляний ЧК в 1921 р.

волох омелян lванович - повстансьtий отаман, <<головний отаман
повстанцiв> УкраТни (09-12.1919 р,). Народився 18.07.1886 р. в
ст. Кальниболоцька на Кубанi. Штабс-капiтан царськоТ apMiT. Учасник
1 -Т cBiToBcT вiйни, нагороджений ГеоргiiЪським хрестом. Восени 1 9,1 7 р.
украТнiзував у м, XapKiB 234-й запасний полк. Командир 2-го Уtgаiнськсlго
запасного полцу, дислокованого у XapKoBi. Пiд MicToM Гребiнкою на чолi
Гайдамацького коша СлобiдськоТ УкраТни дае вiдсiч радянським
вiйськам, якi переважали численнiстю втричi. В лютому 1918 р. брав
участъ у м. Киевiу шryрмiзаводу <Арсенал> та залiзничних майсrерень.
Був важко поранений. lз 03.1918 р. командував Гайдамацьким полком.
3годом брав участь в антигетьманському повстаннi. В груднi 191В -
сiчнi 1919 р,-командир 3-го Гайдамацького полlry" На початцу 1919 р. -
командувач 3апорозького корпусу, з червня - ГайдамацькоТ бригади.
Власним коштом видав 1-у поетичну збiрку В. Сосюри. Пiд впливом
парт[[ боротьбистiв 0 1 . 1 2. 1 9,1 9 р. у M-rcy Любар на Житомирщинi вчинив
заколот проти украТнськоТ влади пiд червоним прапором. Перейшовши
на бiк бiльшовикiв, прихопив iз собою державну скарбницю (190
тис.золотих франкiв, 39 тис. золотих рублiв та iH.). 3годом командував
р9_тою у РККА, був членом КП(б)У. 3 06.1920 р. працював у Наркомземi
в XapKoBi, з весни 1921 р.- на рiзних посадах у BY[.|BK, в т.ч. завiдувачем
приЙмалtьною <всеуrgаТнського сrарости> Г. l. Петровського. 3 0З.192S р.займав рiзнi посади у flержстрасi, Коопбудспiлцi, НД|
<<Головшляхуправлiння>, ,ЩlПромiста. З поч. 1933 р. працював Головою
Всеуgаiнсьlою KoMhery прфспiлrи водГiв. 3аарltлгований 05.05.1 933 р.
за належнiсть до УВо.23.09.1933 р. засуджений до 10 р. таборiв.
Покарання вiдбував на Соловках. Розстрiляний 03.11. 1937 р. за
постановою трiйки УНКВС по Ленiнградськiй областi.

зб



IF_L_
Ёr

Габович-Вишневський Терентiй Фаустович - учасник загону
е. Овчарука. Народився 1В99 р. в с. Михайлiвцiтеп. Мурованокурило-
вецького району ВiнницькоТ областi. Розстрiляний 06.04.1928 р. у
м. Кам'янець-Подiльський за вироком надзвичайноТ ceciT Кам'янець-
Подiльськоrо окружного суду вiд 07.- 09.12.1927 р. (ApxiB УСБУ у
Хмельницькiй областi, спр. 26404, арк. З46, 349).

Гадзиiiвський (Гоjриftiвський) lйолит Яковйч (сХмарзш, кЧорна.
Хмара>) -.повстанський отаман, командир. 144 Надб_ужанськоt
повстанськоl дивlзll. Народився в м. МикоirdiЪ у дворянськiй ciM'i-
Батько - полковник царськоТ apMiT. Мати, двi сестри, брат-офiцер.
Друrкина Феодосiя Гаврилiвна. В 1900 р. в м, Одесi закiнчив юнкерське

учЙлище_ 3а вбивство своеТ нареченоТ, ,Щонгверт Аделiни, був
iасуджений до 3 р. ув'язнення у фортецi м. Варшава. Потiм був
поЙилуваний i посryпив на слуlкбу помiчником начальника в'язницi в
м. Одесi. В 1915 р. за спробу вбивства через ревнощi до своеТдр}Dlини
капiтана Шехматова засуджений до 8 р. заслання, в т.ч. '| р. фортецi,
але через В м, гауптвахти був помилуваний i поiiав на слул<бу в 31 1

Кременецький полк, де згодом командував ротою в чинi штабс-
капiтана, потiм був комендантом 1 39 дивiзiТ. В 191 8 р. був сотником в

украiнському вiйську i начальником охоронних сотень.3годом -
помiчник повiтового коменданта. В листопадi 1918 р. - начальник
БрацлавськоТ повiтовоТ добровольчоТ дрркини. На початку_ травня
1919 р. - один з керiвникiв повстання, яке охопило Немирiв, Брацлав
та навколишнi села. Пiсля його придушення - член штабу об'еднаного
загону oTaMaHiB Лиха та Якубенка. 24.01.1921 р. Пет_люрою
призначуоться командиром 1 44 Надбрканськоi повстанськоТ дивiзГi-
3агальна численнiсть дивiзiТ складала 640 чол. при б tсулеметах.
Подiлялась вона на 2 дивiзiони,4 coTHi, комендантсьt(у сотню, команду
розвiдникiв, каральний загiн, кулемети були приданi в coTHi, та iнш.
itагоiи. Об'едiувала дивiзiя повстанськi загони Лиха (!орошенка),
Пушкаря, l-{имбалюка, Gтепанкевича. В дивiэiТ, яка мала Bcj ознаки

реryлярноТ вiйськовоТ частини, панувала сувора дисциллiна, про шо
Ьвйчить п. 3 наказУ Ns 'l отамана Г- вiд 29.02.1921p-: <<Повстанський

загiн е дiевою частйною вiйська Укратнського i корисryеться повнiстю
наказаЙи УНР. 3гiдно наказу вiйсьцу УкраТнському, Bci cTapi козацькi
загони повиннi статно i негайно, без жодних суперечок, виконувати
наказИ отамана, а козакИ накази i старшин загону, cBoii безпосереднiх
начальникiв. 3а невиконання бойових наказiв винуватцi l€ратимуrься
геть до розстрiлу, В дивiзiТ суворо забороняеться пияцтво, грабунм,
непотрiбнi пострiли i обмiн коней без вiдома отамана, а також
вимагаеться чемне поводження з населенням, та взагалl гостро

дотримуватись накаЗiв отамана,3а невиконання цього_виннi
караються вперше шомполами, а вдруге геть до розстрiлу>. Бойовi

дiТ Г. проводив здебiльшого самостiйно, лише пiд час складних
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операцiй об'еднував своТ сили iз загонами отамана Лиха та iнш. 3а
даними вiд 14,02,1921 р., в Гайсинському повiтi спостерiгався
добровiльний вступ селян в загiн Г. Лише в с. Степашки ,l2 чол.
зголосилось до эагону. 3а цими ж даними, в с. Кузьминцi теп,
Гайсинського району з нагоди приТзду отамана Хмари була
поставлена п'еса <<Степовий гiсть >.

07.03.1921 р. загiн Г. здiйснив напад на ст. 3яткiвцi теп.
Гайсинського району. 08.03.1921 р. загоном Г. в 150 чол. вчинено
напад на м-ко Брацлав, пiд час якого вбито 4 мiлiцiонерiв, розгромлено
примiщення мiлiцiТ, ревкому, пошти i телефонноТ станцiТ. 1 3,03.1 921 р.
загiн Г. в 150 чол. зайняв м-ко Теплик, де вбито 8 червоноармiйцiв i

взято з населення контрибуцiю. Того ж дня поблизу с. Бджiльна вбито
8 мiлiцiонерiв. 1 5.03.1 921 р. Гайсинський повiтовий виконком отримав
вiд Г. з м-ка Кiблич телеграму: к34 бригада Комуни, Гайсин.
Повiдомляю: не пiзнiше як о 4 годинi paнtry залишить Гайсин, бо
насryпае велика хмара i пiде сильний дощ i змочить Bcix, аж ви не
висохнете до самого страшного суда)) (ДАВО, ф. Р-925, оп. 3, спр. 4,
арк. 14). 3а даними вiд 17.03.1921 р., загонами Г. та Лиха були зайнятi
села Нижчий та Вищий Ташлик Теплицько[ волостi, Серебрiя i

Серединка TepHiBcbKoT волостi i м-ко TepHiBKa. 2,t.OЗ.192,1 р. загiн Г. в
150 чол. зайняв м. Немирiв. Пiд час нальоту було розгромлено ряд
радустанов i взято в полон ,l0 червоноармiйцiв та 2 мiлiцiонерiв.
22.a3l921 р. передовий загiн Г. у 80 чол. прибув у м-ко Печера i

розiслав по навколишнiх селах агiтаторiв з метою пiднятгя повстання
проти радвлади.27,0З.1921 р. загiн Г. чис. до 500 шабель i100
багнетiв в с. flемидiвка теп. Тростянецького району розiгнав сiльський
сход. Того ж дня в с. Велика CTpaTiTBKa повстанцi забрали
продрозlfflадку, 28.03.,1921 р. 30 кавалеристiв загону Г. в с. ГордiТвка
теп. Тростянецького району вимiнювали в населення годинники на
патрони, Того ж дня червонi захопили наказ отамана Г. Ns 1 16 вiд
27.03.1921р., яким селянам заборонялося виходити на лiсовi роботи
i <насищати ворогiв наших кацапiв та жидiв>. Також 2В.03.1921 р. Г.
виданий наказ про призначення, до взяття Гайсина, повiтовим
центром с. Глибочок СоболiвськоТ волостi. 29.03.192,1 р. загоном Г.
в 100 чол. розгромлено волвиконком в с. Холодiвка. Того ж дня бiля
с. Буди теп. Тростянецького району мiлiцiею 1 району було захоплено
всю канцелярiю отамана Хмари. Сам отаман був поранений у живiт.
30.03.1921 р. загiн Г. в 350 шабель зайняв с. Степашки Кунянськоi
волостi. На початцу квiтня ,1921 

р. загiн Г. в 500 чол. (з них 200 -
кавалеристи) при б кулеметах орудував в селах Михайлiвка, Холо-
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дiвка, ВасиЛiвка, БiлоуСiвка та iH. Тульчинського району, а потiм пiшов
у ЧетвертиНiвськиЙ лiс, де на 09.-1 1.04.1921 р. був призначений з'i'зд
ycix повстанських сил Брацлавського i Гайсинського повiтiв з метою
спiльного насryпУ на м. Тульчин. 15.04..1921 р. загiн Г. до 100 шабель
вчинив напад на м-ко Ладижин Гайсинського повiту, де з населення
взято контрИбуцiю В '1,5 млн. крб. керенками, 5 пiдвод тютюну, 5 пiдвод
печеного хJliба. Також було знищено справи волвиконкому i раймiлiцiТ.
Того Ж дня о 9-Й rод. загiн Г. в 680 шабель при 1 кулеметi здiйснив
напад на м-ко Теплик. Також ,l5.04.1921 

р, в лiсi <Сосник> бiля
с. Богданiвка ('I8 в. пд. - сх. Тульчина) вiдбувся з'iЗд повстанцiв, на
якому були присутнiми Г., Лихо, Заболоtний i L{имбалюк. На
17,04.1921 р. дивiзiя Г. (загiн власне г. _ 300 чол. при 14 кулеметах,
Лиха - 100 чол. при 2 кулеметах, Чуприни -80 чол.) эосередхувалась
в с. Борисiвка за 18-30 в. пн. * сх. Брацлава. На з"t'здi повстанцiв,
який вiдбувся 18.04.1921 р. в лiсi бiля с. Четвертинiвка (присрнi- 11
старшин), було постановлено через вiдсутнiсть зброТ не
об'еднуватись в один загiн, дiяти в рiзних мiсцях, нападати на oKpeMi
червоноармiйськi частини i роззброювати ii. Пiсля цiеТ наради загiн
Г. перейшов у Липовецький повiт КиТвськоТ ryбернiТ. 20.04.1921 р.
отаман Г. був убитиЙ змовниками на чолi з сотником Греблею, якi
пiсля цього вбивства розбiглись. 21.о4.1921р. бiйцi загону г. (200
чол.) залиШили тiлО свого отамана для поховання в с. Попудня теп.
Монастирищенського району ЧеркаськоТ областi.

Гадзiенко Gемен - один з керiвникiв Тростянецького повстання
05.1919 р. Учитель за професiею, В 30-х рр. працював учителем у
м. Бiла L{epKBa. Був арештований i помер у в'язницi. (ДАВО, ф.
Р-602З, оп. 4, спр. 10216, арк.47-48).

Гайовик Мехтодь - учасник загону Лисогора, 28 р. (1921 р.).
Розстрiляний за постановою Подryбчека вiд 25.09.,1921 р.

Галайда - повстанський отаман. Командував рештками загону
отамана Лиха пiсля його загибелi 04.10.192.1 р.

галюк олексiй Семенович - брат отамана Я. Галюка-
МалиновсьКого. Народився 1В89 р. в. с. Гармаки теп. Барського
району ВiнницькоТ областi. Дрр<ина Федора Григорiвна. Син Петро.
3аарещтований 15.06.1927 р,за ст.54-10 ч. 1 ккусрр. Постановою
особливоТ Наради при КолегiТ одпУ вiд 16.09.1927 р. висланий на
Урал на 3 р. Аналогiчною постановою вiд 16.11.1928 р. TepMiH
покарання зменшено на одну чверть. 3а постановою вiд 1 3.01 ..l 930 р.
пiсля вiдбуггя TepMiHy покарання позбавлений права проживання в
MoqKBi, Ленiнградi, YrpaTHiTa прикодонокрчгах на 3 р, Реабiлiтований
11.0,1,,1996 р.(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спi1.27З64),'
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Галюк (Голюк) Якiв Семенович (кБайда>, див. такох(
к3аморока>, Кирилюк) - повстанський отаман, сотник загону
Я. Гальчевського. Народився бл. 1895 р. в.с.Гармаки теп. Барського
району ВiнницькоТ облаgri. Друrкина Олексаrцра Феофанiвна, 'l890 р. н.
(в 1922 р. - розлучення). Брат Олексiй, 1В89 р. н. Сестри Марiя,
Пелагея, Горпина. До 17.09.1915 р. слуrкив у Жмеринськiй поштово-
телеграфнiй KoHTopi. Учасник 1-Т cBiToBoT вiйни. Був членом земськоТ
управи в Летичевi в 1918 р. Заарештований австрiЙцями за
кбiльшовизм>, сидiв 3 мiсяцi у в'язницi в м. Жмеринцi. Пiсля
звiльнення проживав вдома, В ,t919 

р.- голова ЛетичiвськоТ повiтовоТ
земельноТ управи. flеякий час при бiльшовиках працював волосним
уповноваженим у своему селi. В 1921 р. приеднався до повстанцiв,
роззброiвши разом з Хмарою (С.Харченком) та Сичем 4-х
червоноармiйцiв. У 1922р. - комендант 1-i ПодiльськоТ KiHHoT бригади
ПодiльськоТ повстанськоТ групи, учасник взяття Бара i Летичева в
серпнi 1922 р. !iяв у Летичiвському, Просt<урiвському, Могилiвському
та Кам'янецькому повiтах ПодiльськоТ ryбернiТ. Продовх<ував збройну
боротьбу до ,l925 

р. Пiсля ,t925 
р. проживав на емiграцiТ у Польщi.

Працював у канцелярiТ адвоката Богдана Савчака в м. Щирець бiля
Львова, одночасно - iнструкгор позашкiльноТ освiти. У серпнi 1926 р.
польською владою переселений до Лемкiвщини, де працював у
господарствi пароха lBaHa Качмаря в с. Злоцьке. Очолював мiсцевий
кооперативний рух. У листi до брата Олексiя вiд22.12.1925 р. писав:
<Що там большевики про мене не думають i як би вони не милили
очi, а все ж таки мене вони до себе не привернрь i поки не буде
YKpaiHa самостiйною, то доти зватиму'ix злодiями, христопродавцями
i проситись у них не буду, хоча б прийшлось вмирати на чуlкинi>
ШАВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 27364, арк.4 зв.). Був одним iз вiйськових
консультантiв Т. Бульби_Боровця.

Гальчевський Федiр Васильович -брат отамана Я. Гальчевського.
Працюючи завскладом при Лiтинському райвiйськкоматi,
передав загону Я. Шепеля багато вiйськового спорядження.
Розстрiляний 17.09.1920 р.червоними (ДАВО, ф. Р-6023, оп. 4,
спр. 8049, арк. 13_13 зв.; Д-904, оп.16, спр.73, арк.258 зв.-259}.

Гальчевськпй (Гольчевський) Якiв Васильович (<tОрел>,
<Орлик>, Гальчевський - Войнаровський) - повстанський отаман,
полковникАрмil УНР, комаl-цуючий Подiльською пOвстанською групою
(1922) та yciMa повстанськими силами ПравобережноТУкраТни (1922-
1923). Народився 22.10 (3.11.). 1894 р.в.с.Гуга-Лiтинська (нинi -
с.Малинiвка) теп. Лiтинського району ВiнницькоТ облаgri. Батько Василь
Лукович. Мати Мотрона lBaHiBHa. Перша дружина Марiя OKceHTiBHa
Жучtатiй (вчительlа за фахом) вислана в Узбекистан(нар. 06. 1 0. 1 897 р. ).
Друга дружина Надiя lBaHiBHa Которович (донька сtiященика,
вчителька) разом з сином Романом пiсля другоТ cBiToBoT
вiйни проживала , " *;6lадельфiя (США). 3акiнчив



Майдан-Трепiвську учительську школу, працював учителем у с. Сахни
теп. Летичiвського району ХмельницькоТобластi. В 1914 р. призваний

ло царськоТ apMiT, де дослужився до штабс-капiтана. Пiсля
демобiлiзацiТ piK працював учителем у с. Бруслинiв теп. Лiтинського

району. Командир 3-го батальйону в 61-му Гайсинському полку
отамана А. Волинця.З23.О4. по 05.1919 р. очолював вищезгаданиЙ
полк. 3 05.'l919 р. - повстанський отаман (з 1921 р- дiяв пiд псевдо
кОрел>), Восени 192О р. загiн Г. нараховувавдо 220 багнетiв. У 1922р.
органiзував та очолив Подiльську повстанську групу- 15.02.1922 р.
призначений Петлюрою командуючим повстанськими силами на Пра-
вЬбережнiй YKpaTHi- Пiд час рейду 1922р, загоном Г. були захопленi
TaKi важливi населенi пункти, як Вiнькiвцi (6.06), Бар (5.08), Ялтушкiв
(7.0S), Лозни (S.OS), Летичiв (10.0S), 3iHbKiB (16.08) та iнш.; вбито
комполку 71 Александровича, завrоспа того ж полку Чуryнова,
комвзводУ загонУ ЧоН, кiлька начальникiв мiлiцiТ, ряд партiйних та

радянськЙх акгивiстiв. Наприкiнцi 1922 р. загiн Г. вiдсryпив за !бруч,
продовжуючи бойовi рейди до середини 20-х рр. Вiд 01,09.'1930 р. до
09.1939 р. перебував на слуrкбi у Вiйську Польському (мав звання
майора). Учасник 2-Т cBiToBoT вiйни. У Kpar<oBi (1941 р.) та Львовi (1942 р.)
Г. видав книry спогадiв <Проти червоних окупантiв>. Автор рукопису
<3 военного нотатника> та iсторiософiчноТ працi без назви. Був
вiйськовим консультантом Т. Бульби-Боровця. Приятелював з
l. Огiенком. Пiд час другоТ cBiToBoT вiйни органiзував Грубешiвський
штаб самооборони. 3агинув 22.О3.1943 р. в.с. Пересоловичах бiля
м. Грубешiв, вiдбиваючись вИзагону польських шовiнiстiв- Похований

у Грубешовi (могила пiзнiше була зруйнована поляками).
Ганькевич Федiр Антонович - акrивниЙ учасник та один з

органiзаторiв Бабчинецького (iнакше * Ямпiльського) повстання 03.-
10.02.1921 р. Народився 04.02.1В88 р. в с. Тростянець теп.
Ямпiльського району ВiнницькоТ областi. Друrкина Ольга ,Щанилiвна,
1888 р. н. Брат Серriй. Брав участь у селянських заворушеннях в 1906 р.
Пhпрапорщик царськоТ apMiT (слlуrкив у 71-му пiхотному Белевському
полку). В жовтнi-груднi 1919 р. - KoMicap ,ЩзигiвськоТ волостi
ЯмпiЫьськоrо повiту. В f 920 р. - бунчужний ApMiT УНР (полк
iM. П. Полуботка), член УСfiРП. 3годом, за завданням полковника
Курбатова у селах Тростянець та Дзигiвка Ямпiльського повiту
оliанiзував пiдпiльнi noBcTaHcbKi осередки. 3авдяки проведенiй роботi,
пiд час повстання 'l921 р. 50% населення с. Тростянець було пiднято
на боротьбу. Також силами мiсцевих повстанцiв було роззбрено 7-у

роry червоноармiйцiв при Гонорiвському цукровому заводi. Пh час цих
ilодiИ Г. служив старшиною караульного батальйону в м. Ямпiль, <Пiд

селом ГалLжбГiвкою, коли вимагалось розrорнуги взвод iприйняти бiй

зповстанцями, навмисне, як старшина взводу, пустив панiку,
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що повстанцiв д}Dке багато, i запропонував кинли позицiТ i тiкати в
Ямпiль. Червоноармiйцi в панiцi кинули мiсце бою i побiгли за мною в
Ямпiль> МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 8380, арк 91.). Пiсля придушення
повстання працював апаратником Гонорiвського цукрового
заводу. 3аарештований 23.0З.193В р. за ст. 54-2, 54-11 КК УРСР.
Розстрiляний 29.04.193В р. у м, Вiнницiза постановою трiйки УНКВС
по Вiнницькiй областiвiд 20.04.,1938 р. Реабiлiтований 27.01.1959 р.

Гарлiнськi (Горлiнськi) BiKTop (1892 р.н.) та Петро (1894 р.н.) -
два брати - органiзатори повстанського загону (1919 р.). Родом iз
с, Конюшiвка теп. Липовецького району ВiнницькоТ областi. Батько
Олександр. Сестри Петрунелiя Мушинська, ,l909 

р. н. (розстрiляна
НКВС 31 .01 .1938 р.), Катерина Вацек (мати письменника В.С. Земляка),
AHToHiHa. 3-й брат Франц, у 1920 р. BT|K у Польщу. Вiдзначилися
вбивством начальника мiлiцii !iодоренка (Липовецький район).
Розстрiлянi бiльшовиками у 19,19 р, (ДАВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр.
16562, арк. ,t3, 26, 31).

Герасимович - начальник контррозвiдки загону Ю. Якубенка.
Герелиця Пилип Омелянович - активний учасник повстання в

Тростянецькому районi в TpaBHi 1919 р. Родом iз с. Савинцi теп.
Тростянецького району ВiнницькоТ областi. ffo 05,1 91 9 р. - заступник
голови Савинецького волревкому. Органiзатор оборони села та
мобiлiзацiТ населення до повстанського загону.

Гiнець (Лунець) Якiв - помiчник керiвника Ямпiльського
повстання 03-10,02.1921 р. Лозана.

Гiньковський Володимир Григорович - дiловод штабу
отамана А. Волинця. Народився 1899 р. в с. Плоске теп.
Мурованокуриловецького району ВiнницькоТ областi у ciM''l
священика. Батько Григорiй Iванович, Мати Ольга Федорiвна.
Сестри Валентина, HiHa, Софiя. Брат Микола. В 1915-1919 рр.
навчався в Одеськiй духовнiй ceMiHapiT. В 1919 р. в с. PaKiBKa теп,
Бершадського району ВiнницькоТ областi вступае до 61-го
Гайсинського полку, яким командував А. Волинець. 3 ,1920 

р.,
вчителював. Був секретарем ркулинськоТ районноТ профспiлки,
<Робос> (з ,l925 по 1929 р.).До арешту працював учителем у:
с. .Qжулинка теп. Бершадського району. Позбавлений виборчих;
прав у 1 929 р. 3аарештований 01 . 

,l 929 р. за ст. 58-1 1 КК УСРР. 3а
постановою ОсобливоТ Наради при Колегii ОДПУ вiд 24.05.1929 р.
засуджений до 3 р. концтаборiв. Подальша доля невiдома.,
Реабiлiтований 20.04.1992 р. (ДАВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 2S260).

Гiренко - повстанський отаман. Учитель за професiею. В .t919 
р.

в с. Старо-Луг (нинi - в складi с. Луги) теп. Чечельницького району
ВiнницькоТ областi з числа cBoix вихованцiв органiзував повсганський
загiн (бл. 50 чол.). В 1920 р. загiн Г. - Коваленка обстрiляв з гармати
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частини Котовського, якi рухалися вiд ст. Попелюхи через с. Луги.
Також загоном Г. у 1919 р. в урочищi <CTiHKa> мiж селами Вербка i

Луги було знищено 20 червоноармiйцiв (МВО, ф, Р-6023, оп.4, спр.
4350, арк. 8-8 зв., 42). Пiсля 1919 р, Г. емiгрував за кордон, передавши
командування загоном своему колишньому учневi отаману Коваленку
з с. Бондурiвка (Там же, спр. 19774, арк. 29). Останнiй оперував до
1922 р.

Главацький - повстанський отаман. Вiдзначився нападом на
Вороновицький цукровий завод в 1920 р.(МВО, ф. Р-6023, оп.4,
спр.2З631, арк.11).

Гладкий lBaH Васильович -учасникзагону В. Мачушеню (1919 р.).
Народився 15 сiчня 1898 р. в с. Рачки (нинi -
с. KipoBe) теп. Немирiвського району ВiнницькоТ
областi. Брати Микола, Роман, Андрiй (1904 р. н.).
Сестра Соломiя. ffружина Сусанна Григорiвна,
1 909 р. н. Син ЛеонИ. Дочrа Енгелliна. В'| 9 1 6-1 9 1 8 р. р.
працював телеграфiстом на ст. Сарни. 3а участь
у страйку в липнi 1918 р. був заарештований
гетьманською владою i засуджений до вислання
на !убровицькi вугiльнi копальнi. Однак, дорогою
йому вдаоться утекти додому. В липнi 1919 р.

всryпив до загону В. Мачушенка, брав участь у боях проти,Щенiкiна
на ст. Слобiдка пiд Одесою. Там захворiв на тиф iбув вiдправлений

у тил. У 1920-1921 рр. працював телеграфiстом на ст. Самчинцi. В

1925 р. був головою КНС в с. Рачки. 3 1925 р. проживав у с. lBaHiB

теп, Калинiвського району ВiнницькоТ областi, працював
телеграфiстом на ст. Холоневська, а з ,1930 

р. - рахiвником контори
TieT ж станцii. 3аарештований 18.05.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР-
Постановою ОсобливоТНаради при КолегiТ!ПУУСРР вiд 15.06.1931 р,
засуджений до 3 р. вислання в Пiвнiчний край, Пiсля вiдбуття
покарання працював бухгалтером пункту <3аготзерно> на
ст. Крижанiвка. Вдруге заарештований 14.04.1938 р. за ст. 54-6,54-7,
54-11 КК УРСР. Постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй областi вiд
02.1 0.1 9З8 р. був засуджений до 1 0 р. концтаборiв. Висновком УНКВС
по Вiнницькiй областi вiд 20.04.1939 р. справа припинена через
недоведенiсть вини. Реабiлiтованпй22.11.1989 р. (ДАВо, ф. Р-6023,
оп.4, спр. 21Мl,Т259).

Глибовський - сотник АрмГi УНР, командир 5-го повстанського
кiнного полlry, який пiд час Першого Зимового походу 18.03.1920 р.
звiльнив вiд бiльшовикiв м. Гайсин. Смертельно поранений пИ час бою.
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Гнилиця Филимон Мусiйович - учасник загону А. Волинця.
Народився 24.01. (03.02.) 13В7 р. в с. Зяткiвцiтеп. Гайсинського району
ВiнницькоТ областi. Батько Мусiй Мусiйович. Мати Текля ApTeMiBHa.
Брати Макар (священик), Матвiй. .Щрркина Варвара CaBiBHa. Дочки
Онися, Ганна, 191,1 р. н., Марiя, Олександра, 1922 р. н. Сини lBaH,
1909 р. н., Михайло, 1920 р. н. 3 19,tB по 1920 рр. був регентом
церковного хору в с. Зяткiвцi. Працював у мiсцевому колгоспi
<БiльшовикУкраТни>. 3аарештований 21.04.193В р. за ст. 54-4, il-1'1
ККУРСР. Розстрiляний 2В.04.,1938 р.у м. Вiнницiза постановою трiйки
УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 26.04.1938 р. Реабiлiтований
03.09.,l958 р.(МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. В014).

Голенко Василь Никифорович -повстанський отаман, був
помiчником уАнанiя Волинця, пiсля 1920 р. дiяв самостiйно.Народився
0З.05.1 893 р. в с. PaxHiBl€ теп. Гайсинського району ВiнницькоТ областi.
Батько Нимфор Софрнович. Мати Оляна Филимонiвна. На 06.01 .1 921 р.
повiдомлялось, що загiн Г. числ.400 шабель iневiдомоТкiлькостi пiхоти
при 3 кулеметах перебував у с. Ташлик, звiдки направився на
с. Сокиряни. В районiостанього вiдбувся бiй iз котовцями (200 шабель)
та Гайсинським караульним загоном. 03.10.1921 р. Г. з 4 бiйцями
з'явився в Гайсинське полiтбюро для амнiстГi.

Головаtценко Онисим Микитович - помiчник отамана Нечая,
органiзатор загону. Народився 1 894 р. в с. Язвинки теп. Немирlвського
району ВiнницькоТ обласгi. Дрр(ина Марiя lBaHiBHa Моралевич, 1 889 р. н.iu!j
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(вчителька за професiею). !очtа Ганна (прийомна),
Брати Семен, Оксентiй, Мусiй. Сестра Явдоха. До
1917 р. працював в eKoHoMiT княгинi Щербатовоi,
Амнiстувався 1 1.0В.1921 р, Заарештований
07.01.1933 р. за ст. И-11 КК УСРР. Постановою
С}довоТтрiйм при Колепi,ЩПУУСРР вiд 26.03.1933 р.
засуджений до 10 р. концтабору. Подальtла доля
невiдома. Реабiлiтований 22.12.19В9 р. (flABO, ф.
Р-6023, оп. 4, спр. 23848).

Головко 3iновiй Романович -учасник загону
Коцюрея. Народився 1В78 р, в с. !жулинка теп. Бершадського
Вiнницькоi областi. flруlrкина Наталiя, 1888 р. н. Син lBaH, '1923 р. н. В
19З1 р. роз]qrрц/лений. 3аарештований 04.12.1937 р. за ст. 54-10 КК
УСРР. 3а посгановоютрiйм УНКВС по Вiнницькiй областiвЦ 07.-09.12.
1937 р. засуджений до 10 р. виправно-трудових таборiв. Подальша
доля невiдома. Реабiлiтований 15.01.1990 р. (пЩАВО, ф. Р-6023, оп.4,
спр.4082).

Головчук - iнтендант шепелiвськоТ дивiзiТ, керiвник пiдпiльноi
органiзацiТ (створена в 1921 р,) у Жмеринському повiтi.
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_ Голуб lBaH остапович - один з перших повстанських BaTax<KiB на
Подiллi. Народився 13.04.18_92 р. в с. Марiампiль теп. ГiлЙцького
району lвано-ФранкiвськоТ областi. Полковник ApMiT УНР. ВiйсLкову
слркбу розпочинав у л.авах кСiчових стрiльцiв>, Разом iз ними в 1919 f.опиняеться на Подiллi..Вiдставши вiд cBoii, зупиняетьстl у с. Яри (нинi
- с. Ковалiвка) теп. Немирiвського району- Вiнницькоi'облiстi, де
9дружуотьСя на вчительцi Пилипенко Ганнi Кузьмiвнi (1900 р.н.).органiзовуе повстанський загiн, який на деякий iac разом'iз зiiонами
А. Волинця та Лисогора об'еднуеться в ГайсинсLко-БрацлаЪ"о,.у
повстанську бригаду. Спiльн.ими зусиллями вiд черЁонi,rх ОулЬ
визволено Немирiв та Брацлав (1919 р.). у груднi 1919 р. -6i,{Hi 192Ь р.Г. - цчртlQу_БрацлавськоТ повстанськоi групи oTaMiHa Семесенка,
яка 01.01.1920 р. вигнала денiкiнцiв за мёжi Брацлавщини. Пiсля

;колишнiй отаман знову опиняеться за кордЪн6". irj'емiграцiТ Г.
iпрOживав у Галичинi.. Редакгор газети. у 1937-1939 рр. pe.iaryBaB
lчасопиС <Селянськi BicTi>, який виходив у м. Коломия. Автор ряду
lдописiв. ПеребуваВ в опозиц[[ до польсьiоТ влади.В кiнцi 1941'р.:
iлютому 1942 р, проживав у м. Горлiвцi теп. flонецькоТ Ьбластi, де
l 
виконував завдання нацiоналiстичного пiдпiлля i редаryвав легальний

1уФаlнськии часопис. 02.1942 р. 1-. повертаеться в новiй якостi у
iВiнницю - керiвником об_ласного Оюро OVH. Працював iнБп"Ёором

[ 9lцlен.ня краю вiд бiлогвардiйцiв -комендант Нdмиiliвського району
l n 9qг9llз9тор Брацлавського lчреня iM. гетьмана ПЬвла ПолуОоткj.
l 19 91 19?9 р. загiн Г. в 100 чол. звiльняе вiд бiльшовикiв м. НЬмирiв,
i 
,?9 

91 ]9?9 р. - м:то Вороновицю (разом з пiдполковником Лисогорdм).l 28 04.,1 920 р. - об'однанi загони А. Волинця та Г, захоплюють Брацлав,
,l llсля вlдсryпу украlнсько-польського вiйська в 'lg20 р. Г. з дрlа<иною

rliyiipy9 в Польщу (через деякий час вони повернулися'Ё ЬВСВ1.
|,Вiдсидiвши 15 р.у в'язницi, Ганна виходить замiйзЪ вчителя lBaHa
ilлндрlиовича llостоловського i вчителюе в однiй iз шкiл м. Вiнницi).
ii9ip9"y отамана Г. розглядалоЛПУ у XapKoBi в 1925 р. Очевлцно, що
liрадянська ФемИа на цей раз була не надто суворою, ад)<е невдовЬi

кЩентралосгУ>. .Qо 02.1943 р. очолював робоry Ьр*О" безпеки уВiнницькiй областi. А ось яким запам'ятали Г.'сучiсники: (нижче
середньог_о зросry, повний, широкоплечий, обличчя щироке - Фугле,
Hic прямий, очi чорнi, суворий погляд, rоворить повiлiно, чисгЬ по-
ylqaTнcbкoмy з галицьким дiалекгом> (ДАВО, ф. р_6023, оп. 4, спр.
16370, т. 2, арк. 13). В газет1 <Вiнницькi BicTi> зi 7 червня tэ+z р. Г.
помiстив статгю пИ назвою <Праця бдина з недолi нас вирве...>, багато
з поло*енЬ якоТ_акryаЛьнi i сьогоднi: <<Вважаю, що в сучасний мент
кожний спраВжнiй уgаiнець (незалеЖно вiд його миiулих i,свiтоглядiв>)
не cMie брИ пасивним сПостерiгачеМфлеruатиком. Ь жодного у,а;ihЙ
не може бри вавнь, Проtшяте минуле: (моя хата з Фаю}... мусить
зникнути з украТнського вжитlсу. (...) 
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Всякий украihець мусить пам'ятати, що кожний прогаяний тепер
день -це вже вина й наша втрата, i обвинувачувати когось за наше
лiнивство Й бездiяльнiсть не можнаD. В 1943 р. у приватнiЙ розмовi
також з€лявляв: (Ми, украiнцi, повиннi викорисrовувати момент i повиннi
знищити нiмецькими руками все комунiстичне, що залишилось на
YKpaiHi> ШАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 27735, арк. В2 зв.).

3 1943 по 1944 р. очолював школу пiдстаршин у Житомирi, яка
готувала кадри для <Украiнського визвольного вiйська> (1 3.1 1 .1 943 р.
евакуювалась у м. Новоград-Волинсьtий, а звhти у PiBHe та в с. Бабине
пiд Самбором). 3а деякими даними, полковник Г. був убитий нiмцями
HaBecHi 1944 р.

На 1956 р. в PociT проживала дочка Г, - Панферова Любов lBaHiBHa,
't923 р. н., м. Рязань, вул. Ритiкова, 3, кв. 5. Син Володимир, 1921 р. н.

Гонткiвський Григорiй (<Гонта>) - <отаман Могилiвщини та

Ямпiльщини>. кВище - середнього зросry, чорнi брови, rycTi, шатен,
обличчя голене, англiйськi вусики, обличчя гладеньке, одягнрий в

селянсьмй кожи, пiдсподом френч анrпiйського сукна, чоботи, штани
cipi з чорними леями, носить на грудях червоноармiйську зiрцу, ма0

при собi двi бомби, одна кругла французька, друга як пляшка, i

револьвер кНаган>, йому poKiB буде 26-27, носить чорне пенсне>.В
1919 р. Gлужив у кордоннiй бригадi в м. Могилiв-Подiльський. Навесн
1921 р. прибув з-за кордону на Ямпiльщину зi своТм штабом для
органiзацii повстання проти радянськоТ влади та пiдтримки рейду з

РумунГi на УrраiЪу загону Гулого-Гуленка. Разом з Г. на УкраТну прибули
начштабу к Чехарда > (ВiльчинськиЙ), [ем'ян Антонович Ставиченкс
(кол. учитель з с. КотлубаТвки), Андрiй Побережний (вiдповiдав за

зв'язок з Румунiею) та ще 5 чол. Маfuке у Bcix волостях та в багатьох

радянських органах влади людьми Г. були cTBopeHi пiдпiльнi осередки.
Однакзавдяки бiльшовицькому агенry l. Якимовському вся пiдпiльна
мережа Г. (бл. 2000 чол,) була розкрита i лiквiдована, тому вистул
загону Г.- Гуленка восени 1921 р. не зустрiв масовоТ пiдтримки з бощ
населення пiвденних районiв нашого краю. Вбитий у 1923 р.

Гончар Микита lванович - керiвник повстанського заrону селя}
с, Савинцi пh час повстання у Тростянецькому районi в TpaBHi 1 91 9 р
Народився 14.09.,lB89 р, в с. Савинцi теп. Тростянецького район}
ВiнницькоТ областi. .Щруlкина Анастасiя. Дочка Ганна. Син Микола
ПiдпрапорщикцарькоТармri був нагороджений 4 хрестами i4 медалямл,
(2золотii 1 срiбна).3 04.по05.19,t9 р. працював военруком Савинецькогс:
волревкому. Органiзував загiн з 30 чол., з яким влився до загон).

Пакетика. ffo арешту працював агентом зв'язку у своему селi,
Заарештований 28.03.1938 р, за с-l.М4, Я-11 ККУРСР. Розстрiляниi;
2S.04.193S р, у м. Вiнницi за постановою трiйм УНКВС по Вiнничькiii
обласriвИ 23.04.1938 р. Реабiлiтований 02.07.1958 р. (ДДВО, ф, Р-6023,

оп.4, спр. 7862). 46



Гончарук Лук'ян Назарович - учасник загону А. Волинця (191В-
1920). Народився 18.11.1В94 р, в с. Михайлiвка теп. Гайсинського
району ВiнницькоТ областi. !ружина Лазюк Ярина AHToHiBHa. Син lBaH.
ffочка Параска. Учасник ,t-T cBiToBoT вiйни. Пiсля aMHicTiT працював у
колгоспiiм. XVll партзЪду с. Михайлiвка, 3аарештований .t7.03.1938 

р.
за ст. 54-2, 54-1 1 КК УРСР. Розстрiляний 25.04.193В р. у м. Вiнницi за
постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 07.04.1938 р.
Реабiлiтований 04.03.1959 р. (МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр.8954).

Гончарук Полiкарп Омелянович - учасник загону Я. Шепеля,
41 р. (1920 р.). Родом iз с. Балин теп. Лiтинського району ВiнницькоТ
областi. Розстрiляний разом з дрркиною Анастасiею,Щанилiвною, 3В р.,
ур. с. Багринiвцi, за постановою Подryбчека вiд 5.09.1920 р.

Горбанюк Никифор Романов}tч (<Вогонь>) - повстансьмй отаман,
начальник штабу ПiвнiчноТ повстанськоi групи (з 03.05 по 20.07.1921 р.).
Народився 25.03.1891 р. в с. Федорiвка теп. Тиврiвського району
Вiнницькоi областi в селянськiй ciM'i. Батько - Роман Феодосiйович. Мати
- Параскева. Брат-Явдоtмм. !рркина - Ксенiя ABpaMlBHa. Син -Агцрiй.
!очка - Пелагiя. Слркив у царськiй apMii пiд час 1 cBiToBoT вiйни, де
зарекомендував себе здiбним офiцером-артилеристом, а зrодом - у
вiйськах УНР. В 1917-1918 рр. був органiзатором на Подiллi загонiв
<Вiльного Козацтва>, а в 1919 р. - Немирiвського полlry. Пiсля поразм
республiканських вiйськ - на емiграцiТ. Повернувся в серединi травня
1 921 р. в якостi начальника штабу Пiвнiчноi повстанськоТ групи (з 25.05.
по 26.06. 192,1 р. штаб групи розмiщувався в с. Федорiвка теп.
Тиврiвського району). Невдовзi штаб встановлюе зв'язки з отаманами
Нечаем, Шевчуком, Лихом, Артемом та Пугачем-Кравченком, атакожз
5,6,7,8,9 i 10 повстанськими районами i HaBiTb зi BciMa вiйськовими
частинами ЧА (otpiM 1 Кiнного корпусу). 3авдання, яке стояло перед
штабом - пiдготовl€ людей та зброiдо загального народ1-1ого повстання
на YKpaiHi, пiдтриманого похiдними Фупами воякiв УНР на емiграцif. 3
огляду на це заборонялися будь-якi неорганiзованi висцrпи без вiдома
керiвництва повстанського руху.

26.06.1921 р. пiд час раптового нальоту на штаб групи летзагону
45 червоного козачого полку була захоплена уся повстанська
документацiя. Штаб групи перебазовуеться на Коконе'iЪський хугiр,
що в районiм. Козятин, а в нiч з 14 на 15.07.1921 р.-на Святинецький
xyTip 3амарського в тому ж районi. Пiсля бою 15.07.1921 р.
командуючий групи полковник Карий (С. Яворський) направляе штаб
у район BaxHiBcbKoT волостi КиТвськоТ ryбернГi (теп. Липовецьшй район
ВiнницькоТ областi), звiдки, у випадку неустойки, BiH мав
переправитись у раЙон с. Спичинцiв тiеТж волостi. Однак Г. не виконуе
наказу Карого i самовiльно переходить в лiси ПодiльськоТ ryбернiТ.
3а це Карий змiщуе його з посади начальника штабу групи i призначуе
на це мiсце полковника Кравченка-Пугача (20.07.1921 р.), Надалi Г.
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дiо самостiйно. У серпнi 1921 р. загiн Г. об'еднуеться iз загонами Лиха
та Артема Онищука. 3 24 по 2В.OВ. 1 921 р. це з'еднання мало 4 значнi
зiткнення з частинами 24 червоноТ пiхотноТ дивiзiТ (в районi сiл
Оляниця-Кирнасiвка-ffемкiвка-lлляшiвка). Пiсля бою бiля ст. fleMKiBKa
Г. знову дiе самостiйно. Тривалi переслiдування його загону
червоними вiйськами спонукали frg19 пiматися aMHicTit (29.09.1921 р.).
При йоrо допомозi бiльшовикам вдалося схопити начальника зв'язку
штабу ПiвнiчноТ повстанськоТ групи Мамчура-Лiсового, членiв
КиiЪського ryбернськоrо повстанкому Орлика та Осадчого, отамана
Кравченка-Пугача, його помiчника Бiду та 'l4 рядових бiйцiв. Однак
через деякий час пiсля цього Г. вдаеться вирватися з чекiстських
обiймiв i втеки на Захiд, де зупиняеться у Празi. 3вiдти на батькiвщину
перiодично посилае листи до родичiв та знайомих. 3окрема, в листi
до мещканця с. Федорiвки !.М. Борщевського вiд 28.06.1928 р.
мiститься фотографiя Г, у генеральському мундирi ( на цей час BiH
вже носив звання генерала УкраТнського Нацiонального Вiйська), а
також послання, яке закiнчуеться словами: <Вiтаю Bcix живих. Будьте
Bci щирими украТнцями без роздiлу полiтичних переконань. Щирий
Н. Горбанюк> (,QАВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 13752).

Пiсля 2 cBiToBoT вiйни Г. проживав у Нiмеччинi, пiдтримував зв'язки
з багатьма визначними дiячами емiграцii. Був <правою рукою) в

гетьмана lBaHa Полтавця-Остряницi (1890-1957), вiдомого
органiзатора Вiльного Козацтва, видавця газети кУкраТнський Козак>
(1923-1924) та полiтика прогетьманськоТ орiентацiТ.

Горбатюк Василь Иосипович - учасник загону А. Волинця.
Народився 1 895 р. в с. Гранiв теп. Гайсинського району Вiнницькоi
областi. Брат ýем'ян. Сестри евдокiя, Ольга. Син Микола. !очка
Оляна, До 1914 р. слркив писарем у Гранiвському волосному
правлiннi. 3 1915 р. -в царськiй apMiT, до ,l916 

р. слркив в управлiннi
Гайсинського вiйськового начальника, згодом був писарем в штабi
ПолтавськоТ мiсцевоТ бригади. Пiсля демобiлiзацiТ в 19'l8 р. займався
домашнiм господарством. В 1 921 р.був арещтований, однак невдовзi
звiльнений через амнiстiю. З 19З2 р. до арешry працював технiчним
celФeтapeм Удицького цукрового заводу. 3аарештований 16.03.1933 р.
за ст. 54-10 КК УСРР. Постановою ОсобливоТ наради при колегiТ ,ЩПУ
УСРР вiд 27.04.1933 р. засуджений до 3 р. вислання в Пiвнiчний
край. Подальша доля невiдома. Реабiлiтова ний 22,02.1 990 р. (!АВО,
ф. Р-6023, оп.4, спр.25336).

Горбатюк Степан Гриrорович - учасник загону Я. Шепеля.
Народився 02.08.1896 р. в с. Сосt-lи теп. Лiтинського району Вiнницьlоi
областi..Щруаlмна Ганна Сrепанiвна, 1905 р. н. Сини Якiв, '1923 р. н., IBaH,
't 928 р. н, ffоче Марiя, 1 925 р. н. Брат ýмитр. Пiсля амнiсrii працював у
мiсцевому колюспi (з 1930 р.). 3аарештований 04.12,1937 р. за сr.54-10,
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54-,11 КК УРСР. Посгановою трiйм УНКВС по Вiнницькiй обласгi вiд 07-
09. 1 2. 1 9З7 р. заryддений до 1 0 р. ви,rравнотрудовrа,чтаборiв. Пqдальшадоля
невiдома. Реабiлiтований 28,02.,1962 р. (ЦДВО, ф. Р€023, оп,4, спр. 12143).

Гордiенко - комендант м. Гайсин, призначений А. Волинцем.
Убитий влiтt<у 1919 р. мародерами.

Горобець Аврам Григорович - учасник загонiв А. Чуприни та
Ю. Якубенка. Народився 1900 р. в с.Жорнище
теп. lллiнецького району ВiнницькоТ областi. Брат
lBaH. Сестра Ганна. ffружина Параскева
.Щмитрiвна, 1900 р. н. В 1921 р, був амнiстований.
3аарештований 1В.03.19З3 р. за ст. 54 -,10 КК
УСРР. Постановою ОсобливоТ Наради при КолегiТ
ДПУ УСРР вiд27.04. ,l933 

р. засуджений до 3 р.
вислання в Пiвнiчний край. Пiсля повернення
додому працював у колгоспi iM. XVll партзТ'зду.
Вдруге заарештований 16.09.1937 р. за ст. 54-10
КК УРСР. Постановою трiйки УНКВС по
Вiнницькiй областi вiд 06.,11.,l9З7 р. засуджений
до 10 р. виправно_трудових таборiв. Помер

21.05,1944 р. в Картабi КарагандинськоТ областi. Реабiлiтований
17.05.19В9 р. i03.01.1990 р. (ДАВО, ф. Р-602З, оп.4, спр. 23829,17695).

Городець ки й На рцис - учасн ик загону Я. Гал_цэЕýýщIQ. Родом iз
с. Майдан-Вербецький теп. Летичiвського ра@ЙельницькоТ областi.

ГоствiцькиЙ Рустин lллiч - у.rасникЖуравлiвською tювсгання,t g20 р.
Народився 03.10.1895 р. в с.Журавлiвrе теп. Тульчинського району
ВiнницькоТ областi,,Щруrкина Олександра Прокопiвна. Син. flочrса Марiя.
Сесгри Марiя, Лукiя. Заарештований 10.03.,1938 р. за ст. 544, И-11 КК
УРСР.,Що арешry працював облiковцем трудоднiв у польових бригадах
Журавлiвського колгослу. Розстрiляний 25.04.,193B р. у м. Вiнницi за
постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 08.04.1938 р.
Реабiлiтований 27.01.1960 р, (fffBo, ф. Р-6023, оп.4, спр. 10042).

ГрабарчукАнтон -учасникзагону е. Овчарука. Вбитий 09.09.1925 р.
пiд час перестрiлки з ударгрупою ,ЩПУ в с, Кривохижинцi теп.
Мурованокуриловецького району ВiнницькоТ областi.

Грабарчук Онисим - повстанський отаман. Родом з с. Пикiвська
Слобiдка теп. Лiтинського району ВiнницькоТ областi. Слуокив в
особливому вiддiлi 8-Т червоноТ козачоТ дивiзiТ. Згодом перебував у
загонах Пугача i Шепеля. У березнi 1921 р. _ очолював загiн з 12
чоловiк з Слобiдських XpopiB. Вiд 7.04.1 921 р. - комендант 1 - Т coTHi
загону Я. Гальчевського_: ]Qрла. Командир ударноТ групи пiд час
захоп;@лiтrсу 1 921 р. комендантпершот coTHi

49

iii
if;
!в

lý

tfi

,:



,t4,:l
i.] ,,

i

i
]i

i
i
{r
,l]
l,:

ПодiльськоТ повстанськоТ групи. Учасник визволення Бара. Загинув
18.11.1922 р: пiд час бою в с. Мала TepHiBKa (побiля Гусятина).

Грабовський Пантелеймон flмитрович - учасник повстання
зеленiвцiв 1919 р. в M-lry Ольгополi. Родом з с. Ольгопiль теп.
Чечельницькоrо району ВiнницькоТ областi, Розстрiляний за
постановою Подryбчека вiд 22.08.1920 р.

Григоренко - керiвник антибiльшовицького повстання в червнi
1919 р. на територiТ Могилiв-Подiльськоrо та Ямпiльського повiтiв
ПодiльськоТ ryбернiТ. Полковник Армii УН Р. 06. 1 91 9 р. на Ямпiльщинi
було мобiлiзовано близько 7000 повстанцiв. У нiч з ,1З на 14.06.19'l9 р.
ними було зайнято м. Могилiв-Подiльський. Однак повстання невдовзi
було придушене бiльшовицьким Серебрiйським полком
|.М, Чебана, а отамана Г, взято у полон i розстрiляно (flABO, ф. Р-
489, оп. 4, спр.40, арк. 23).

Григорович-Барський Павло Павлович - начальник штабу
загону Я. Шепеля, полковникАрмГiУНР. Родом iз м. КиТв. Одруlкений
надоньцi священика с. Гатка (нинi -в сюrадi с. Уланiв Хмiльницького
району ВiнницькоТ областi) евгена Савiнського. Пiсля 1920 р.
проживав у Польщi (Холмський повiт). 3годом виТхав у США.

Гриryлець Микита Степанович - помiчник отамана Г. Овчарука.
Родом iз с. Лучинецьтеп. Мурованокуриловецького району Вiнницькоi
областi. Батько Степан Петрович. Брати Мирон, ,t885 р. н.,
Володимир, 1892 р. н., lBaH, 1904 р. н. (розстрiлянi в ,lgЗ0 

р. за
< посiбництво польсько-румунським розвiдникам > ). .Щружина Ганна
Федорiвна Хлопецька.3 1917 р. працював начальником пошти в
с. Боryшiвка Мурованокуриловецького району, а в'I921 р. перевiвся
у с. BepxiBKy Барського району. Того ж potcy перебрався у Польщу, а
звiдти -в Румунiю. Учасник нападу на Лучинецький райвиконком та
на поiЗд на ст. Котюжани Пiвденно-3ахiдноi залiзницi. В PyMyHiT
спiвпрацював з iнформбюро 8-Т румунськоi дивiзiТ, яке очолював
резидент УНР В. Кочубей. Восени 1928 р. разом iз Олександром
Власенком та Григорiем Бачинським нелегально побував на
радянськiй територiТ (район м-ка Лучинець), де залишив декiлька сот
повстанських прокпамацiТ (ДАВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 29233, арк.
16 зв., 23 зв., 33, 64, 75-77). На 10.'l941 р. проживав у м. Пятра-Нямц
(Румунiя) (Там же, спр. ,t0567, арк. 103).

Гринчук - повстанський ватажок. Родом iз с. Клiтища теп.
Хмiльницького району ВiнницькоТ областi. Розстрiляний 1925 р. у
Вiнницi(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр.20007, арк. 19).

Грицько Михайло - повстанський отаман, уродженець
с. Вiльхiвцi. 3агiн Г. на 10.07.1921 р. налiчував 40 чол., базувався у
Вiльховецькому лiсi. Помiчник Г. -ffанило Кривдиця, мешканець
с. Мовчани.
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Грищук [митро - повстанський отаман. Загiн Г. у В-9 чол. ( у т. ч.
5 кiнних) оперував у 1926 р. на територiТ Пикiвського та Хмiльницькоrо
районiв ВiнницькоТ окрум. Пiдтримував зв'жок iз закордоном, а також
з вiйськовослужбовцями частин 96-Т дивiзiТ. В селах Трибухи,
Курилiвка та iнш. було знайдено листiвки iз заtоиком до всryпу в загiн
за плаry в 50 крб. (МВО, ф. Р-595, оп. 11, спр.7, арк. 11,13, 14).

Громовий Петро Федорович - повстанськиЙ отаман,
полiткерiвник загону Клима Солтуса. Народився 05.10.'1889 р. в
с. Любомирка теп. Чечельницького району ВiнницькоТ областi. Брати
Хома, Микита, Федiр. !ружина - Новицька Фросина Кузьмiвна
(вчителька, родом iз м. Пiщана). Донька - Галина. До 1-i cBiToBoT вiйни

учителював у с. П'яткiвка теп. Бершадського району. Служив у
царськiй apMiT старшим писарем при штабi дивiзii в чинi унтер-офiцера.
В часи УНР - командир coTHi в м. Чечельницу. 3годом.:- органiзатор
повстанського загону в 15-20 чол. (пiдпорядковувався отаману
3аболотному). Аrсгивнi учасники загону Г. - Трохим ОлексiЙович
lваниченко (помiчник), Самiйло Касьянович 3апорожець, Роман
lванович Бердичiвський, Пантелеймон lллiч Обертайло, ОлексiЙ
Матвiйович Марахiвський, Йосип ffмитрович Околець, Конон
Миколайович Печериця та iнш.

Найзначнiша акцiя - налiт (у союзi з iншими повстанцями)
01.04.1921 р. на Ольгопiль. 24.12.1921 р. пiддався на амнiстiю. В
30-х рр. як неблагонадiйний висланий у Казахстан. Через piK

повернувся звiдти i поселився в с. Ст. Збурiвка Голопристанського

району МиколаТвськоТ (нинi - ХерсонськоТ) областi, де працював
агрономом, а останнiй piK перед арештом -учителем мiсцевоТ НСШ.
'Арештований '13.04.1938 р" Помер у в'язницi 30.04.1938 р. (за
. офiцiйною версiею - (вiд паралiчу серця>) ще до винесення вироrry.

" Грушко Григорiй (Майструк) * уродженечь с. КудлаТ теп.

, Немирiвського району ВiнницькоТ областi, ватажок невеликого загону
(5-6 чол.), що скпадався з мiсцевих мешканцiв (Мефодiй Бiличенко,
Олександр та Ксенофонт Пащенки, БорисДерун, Арсен Кудлаенко).
В 1921-1922 рр. Григорiй Г. слlокив у 8_й червонiй козачiй дивiз[j. Пiсля

цього повертае зброю в iншому напрямцу. У Вороновицькому лiсi Г.

розклеював вiдозви, в яких закликав людей у свiй загiн на умовах:
<80 крб. в мiсяць на всьому готовому, тiльки квартира холоднаD.
3агоном Г. було здiйснено напади на кооперативи в с, Селище
Тиврiвського району, Шендерiв та Лука (тодiшнього Вороновицького

району), вбивство обхiдного в с. KoMapiB, обстрiл мiлiцiонерiв у
5,t



Шендерiвськомулiсi (12.04,1925 р.). 29.03.1925 р. з 4 спiльниками б1
оточений у xaTi мешканця с. КудлаТв спiвробiтниками вороновицьк
раймiлiцiТ. Пiсля тривалоТ перестрiлки ocTaHHi пiдпалили хату, з як
обложенi були змушенi рятуватися втечею. Пiд час втечi був убитл
Ксенофонт П., господар хати та 2 помiчникiв Г. затриманi.

29.05.1 925. р. пiд час. облави, влащтованоТ ударгрупою ryбвiддil
flПУ спiльно з представником мiлiцiТ, загiн Г. числ. 3 чол. був оточену
у левадах, прилеrлих до с. ýубiвця (4 в. пд. --сх. Вороновицi).
результатi перестрiлки був убитий мiлiцiонер 3айцев, Г. виявивс
пораненим i потрапив у полон. пQва його спiвучасники, Олександр l
та Мефодiй Б., вiдстрiлюючись iз криками кСлава>, прорвали ланцн
ударникiв. Однац згодом були схопленi i вони (25.06.1925 р. - Мефодiй |

i03.07.1925 р, Олександр П. в с. Глинянець). Попутно, в ходiлiквцаt
загону Г, спiвробiтниками мiлiцiТ було лiквiдовано двi грабiжниць
групи в с. Сокиринцях Вiнницького району та в с, Ковалiвl
Обiднянського району, якi маскувались пiд iм'ям Г.

Гуйван lларiон - учасник загону l. 3елiнського. Родом
с. Березова (нинi - с. Надднiстрянське) теп. Мурованоцуриловецькоl
районУ ВiнницькоТобластi. в 192S р. за вироком суду засудженийд
розстрiлу (МВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 21456, арк. 7,1.1).

Гулевич - повстанський отаман. Згадка за KBiTeHb 1920 р. Си
ольгопiльського протоiерея (!АВО, ф. р_2625, оп. 2, спр. 95, арк. 79

Гулий (Гулий-Гуленко) Андрiй олексiйович - повстанськи
отаман, командуючий повстанцями Херсонщини т
катеринославщини, командуючий Пiвденною повстансы(ою групок
rенерал-хорунжий ApMiT УНР. Народився ,10.1886 

р. в м. Новt
Архангельск теп. КiровоградськоТ областi у селянськiй родин
Навчався у Рiшельевськiй гiмназiТ м. Одеси, а також у Новс
Олександрiвському iнститугi сiльського господарства та лiсництв
(1907_191'1). Воював на Пiвденно-3ахiдному фронтi. !ослуя<ився д
капiтана. в 1917 р. бере участь в укранiзацiТ тилових части
Румунського фронry на територii Бессарабii. ffелегат ВсеукраТнськогt
вiйськового зЪду. В сiчнi 1919 р. на Катеринославщинi та Херсонщин
веде боТ проти махновцiв та денiкiнцiв. 3годом - член t_{упкому i
осiдком у Кам'янцi-Подiльському. Восени 1919 р. iз заrоном у JOt
чол. пробиваеться на Черкащину, де веде запеклi боТ iз денiкiнцями
12.о2.1920 р. загiн Г. приеднався до ApMiT УНР, яка здiйснювал;
славнозвiсний Перший 3имовий похiд. Командарм М. омелянович.
Павленко призначае Г. командиром 1-Т 3апорiзькоТ дивiзiТ. Пiд час
походу запорожцi Г. прославились здобупям таких населених пулlпiв,
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ак ГолованiВськ (5,03.1920 р,), Хащувате i Гайворон (6-03), Бобринець

05.04), Вознесенськ (17.04), Тульчин (02.05) та iH. 3окрема, пiд час

lахоплення Тульчина було взято у полон штаби 41,45 та 46

)адянських дивiзiй. У свою черry, м. Вознесенськ, де знаходились

!агатi сtсlаДи зi зброеЮ, булО взяте украiнцямИ факгичнО ОДНИМt,l

шаблями та багнетами. Згодом, пiсля об'еднання 06.05,1920 р, з

дратнсько-польським вiйськом, Запорiзьtе дивiзiя Г. бере участь у
5оях на його правому фланзi, вiдзначившись пiд час насryпу за

ЩнiстроМ розгромом 41-Т червоноi дивiзiT. БоТ в районi Вапнярки та

l\Логилева-Подiльського. Пiсля вiдходу ApMii УНР за кордон Г, iз

загоном у 365 чол. при 50 цулеметах прориваоться в бiльt_tlовицьке

запiлля, орудуС на УманЩинi, Гайсинщинi, Звенигородщинi,
Таращанщинi. В сiчнi 1921 р. переправляеться в Румунiю, а згодом

переiъдить в Польщу. В м. Тарнов Г. призначаеться командуючим

ПiвденноЮ повстансьКою групоЮ (пiвнiчна межа проходила по лiнiТ

РибницЯ - Вапнярка - Христинiвка * Бобринська - Черкаси), Групi

пiдпорядкоВувалисЬ подiльськi отамани, якi дiяли в Балтському,

ольгопiльському та Брацлавському повiтах. Штаб групи перебував у
м. Кишинiв. 3годом, пiд час !ругого 3имового походу, Г, очолюе

БессарабсЬку групУ ApMiT УНР, яка в нiч на,l 7. 1 0.1 92'1. р, переходить

flHicTep. Однак похiд не увiнчався успiхом i 2вJ2J921 р, група

повертаотЬся в Румунiю. Пiсля цього Г. працюе при MiciT УНР в

Бухарестi. Пiд час ознайомлюючоТ поiЪдки по YKpaTHi влiтr<у 1921 р.

бувзаарешТованиЙ чекiстами 19.07.1922 р. в м. Одесi. Надзвичайною

сесiеЮ ХаркiвськоГо ryбернського суду 27 ,O5Jg25 р, засуджений до
'l0 р. ув'язнення. Подальша доля невiдома (за матерiалами книги

Р.М.Коваля <<отамани Гайдамацького краю, 33 бiографгf )). - К., 1998),

. Гулiватий - помiчник отамана [обровольського, Вбитий

24.08.1922 р. в Пiщанському районi (дАво, ф. р_925, оп, 8, спр, В4,

арк.407).
ГульвачуК МатвiЙ Якимович - учасник загону М. Кушнiра, Родом

iз с. Бабчинцi теп. Чернiвецького району Вiнницькот областi, Мати

евдокiя Пилипiвна, 187В р. н. Брат Федiр, 1907 р. н, 3 1926 р, - в

PyMyHiT ШАВО, ф.Р-6023, оп. 4, спр- 10863, арк- 142).

гулько - повстанський отаман, уродженець с. Кирнасiвка теп,

тульчинського району Вiнницькоi Областi. 3агiн Г. почав формуватись
, у липнi 1921 р. мiж с. Торканiвкою icT. Щербакове (числ, на

15.07.1921 р. - 15 чол.).
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Гулько lBaH Трохимович -учасник загону А. Волинця. Народивс
14(26).04.1В96 р. в с. Кисляк теп, Гайсинського району Вiнницькс
обласгi. Батько Трохим 3ахарович. Мати Фросина Микитiвна. Дружин
Гафiя Петрiвна. flочки Мотрона, Марiя. Сини Лаврентiй, Семен, Якit
Брат Федiр, 1899 р. н.До арешту працював сторожем Гайсинськс
МТС. 3аарештований 14.03.1938 р. за ст. 54-10, 54-11 КК УРСt
Розстрiляний 26.04.'1938 р.у м. Вiнницiза постановою трiйки УНКВ(
по Вiнницькiй областiвiд 09.04.19ЗВ р. Реабiлiтований 21.09.1960 r

(МВО, ф, Р-6023, оп.4, спр. 10685).

./iJY ":

{ ,r I
' ъ .|'.ф..Fм.trl оlч lr&lц at! .lr i шй n,i-

Гулько Степан Пилипович - учасник загону А. Волинцl
Народився 22.03.1900 р.в с. Михайлiвка теп. Гайсинського район
ВiнницькоТобластi. Др}окина Олена. !очка Марiя. Син Якiв. !о ареш1
працював бригадиром колгоспу iM XVll партз'iЪду с. Михайлiв(
3аарештований 17.02.1938 р. за ст.54-2,54-1,1 КК УРСР. Розстрiлян{
11.04.1938 р. у м. Вiнницiза постановою трiйки УНКВС по Вiнницьd
областi вИ 07.04.1938 р. Реабiлiтований 04.03.1959 р. (!АВО, ф. fr

6023, оп.4, спр.89М). i

Гулько Федiр Трохимович - козак комендантсько'i coTHi загоti
А. Волинця. Народився 16(28).05.1S99 р. в с. Кисляктеп. Гайсинськоt|

району ВiнницькоТ областi. Батько Трохим Захарович. Мати Фросиti
Микитiвна. Дружина Андрущак Текля TapaciBHa, 1901 р. н. ДочЦ
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Полiна, 1924 р. н, Сини Микола, Григорiй, 19З1 р. н, Брат lBaH, 1896 р. н.
Сестра. В 1921 р. амнiстувався. Вироком Нарсуду Гайсинського
району вiд 11.12.1932 р. був засуджений до 4 р. виправно-трудових
таборiв, позбавлення прав на 3 р., вислання за межi УкраТни на 3 р.
та конфiскацiТ майна на 500 крб. (ДАВО, ф, Р-6023, оп. 4, спр. 990).
Вдруге заарештований 09.03.,t93B р. за ст. 54-4, 54-11 КК УРСР.
Розстрiляний 04.05.1938 р.у м. Вiнницiза постановою трiйки УНКВС
по Вiнницькiй областiвiд ,t0.04.19З8 

р. Реабiлiтований 20.05.1959 р.
(Там же, спр. 9555).

Гульченко (Гулько) Микола Якович - писар штабу загону
А. Волинця. Народився 0S(20). 05.1В96 р. в с. Кислlяктеп. Гайсинського
району ВiнницькоТ областi. Батько Якiв Андрiйович. Мати Пелагея
ТадеТвна. flружина Мотрона Ксенофонтiвна, 189В р.н. Сини Петро,
Валентин. Брати Василь (розкуркулений у 1931-19З2 рр.), Тимофiй
(пiсля 1917 р. емiгрував до Польщi). Арештовувався за повGтанську
дiяльнiсть у 1921 р., однак був виправданий. 3годом працював
учителем в селах Шура-Мiтлинецька та Кунка (Гайсинський район).
3аарештований 01.02.'193В р. за ст.54-2,54-11 ККУРСР. Розстрiляний
'16.05.1938 р. в м. Вiнницiза постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй
областi вiд 25.04.'I93B р. Реабiлiтований 17.09.1958 р. (ДАВО, ф.
Р-6023, оп.4, спр. 8202).
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Гуменюк Gемен - учасник загону Г- Овчарука, Вбитий 23,07,1 926 р,

бiляЪ. Татариски 1нинi- с. Морозiвка) теп. Мурованокуриловецького

раиону Вiнницькот областi пiд час нападу на поштових lryp'epiB (ддво,

ф. р-489, оп.4, спр. 16, арк. 277), d Illлялпа /.lO.
ГУцал омелян Иосипович - учасник загону Я, Шепеля (1919 р,),

Нардився 18.07.189;;. 
" ". 

со""",еп,лiтинського раЙону ВiнницькоТ

областi. Брат Петро. Дружина Bipa Омелянiвна, 1901 р,+t,_Сини

Василь, 1922 р. *, косй*iин, ,1925 
р. н, Прапорщик царськоТ apMiT, В

,t 919 р. - учасник наступу на м- Хмiльник та на м, Вiнниц" Ц:уigf ::
взводомi, 3годом влився до регулярного укратнського вlиська

(командиР кlводУ ЛiтинськоТ комендантськоТ роти), Зазtlав арештiв у
,l931-1932 

рр. Заарештований 04,12,1937 р, за ст, 54_1с_кк.урср,

Розстрiлянй п зз.зz.lsз7 р.у м. Вiнницi за постановою трiйки унквс
по Вiнницькiй областiвИ ОZ,-'СlS.lZ.l9З7 р. Реабiлiтований 

,t8,08"1989 
р,

(ДАВО, ф. Р-602З, оп. 4, спр. 19461),

t[аниленкО Юхим 3ахарович - полiтпрацiвник загону Лиха,

Старший унтер-обiц"р цuЁ"о*оТ apMiT, Родом iз с, Рубань теп,

немирlвськогорайонУВiнницькоТоблас.тi.Амнiсryвався27.08.1921р.
(ШДДЬО, ф. 3204, оп, l, спр. в 1, арк,23,24), 

]

[|арiуш (Дереуш) -'по""r"""окий отаман, родом iз с, Шабельня]

теп. iллiнецJкоiо раИону Вiнницькоi областi, 3агiн Д, складався з се|ян,

шабельнi, Пархомiвки, Талалатвки, Пiдпорядковувався отаману

Ь*r"у Яrсубенr<у. Продовжував боротьбу i пiсля вiдходу Юхима Я, в1

Румунiю. 3а словами сучасник": 1,J?_,iH ,Щарiуша був найб_iльш]

багцитьlм *"оро"""й,, ЬВО, ф. р-6023, оп,4, сгlр,4851, арк, 28 зв,),]

Убитий в бою з червоними вiйськами 
]

,Е[ацюк -учасник загону А. Волинця, Родом 'в Теплицького раиону,i

н"цrо* гi"тро дгафонович _ керiвник повстанського загону з|

""л"" 
iз с. Вербка теп. Чечельницького району ВiнницькоТ областii

пiд час антибiльшовицького повстання 1919 р, в Ольгопiль,:I:уl
повiтi (керiвник - В. Складаний), а також учасник загону Я, К"ч"л,_:l::l

НародивЬя 16.09.1882 р. в с. Шолудьки теп, Немирiвського r1t:,1l]
Вiнницькоi областi. ýружина Марiя, 1881 р, н, Сини Гq"Iчl,i
Олександр. Дочка ГалиЪа. З 'l905 р, проживав у с,.В:рбч_l:.Ч
Чечельницького району, вчителював у мiсцевiй школi, Прапорщи{

царськоТ apMiT. Пiд час повстання ,t9,19 р, очолив колону :_:":::l
ВеЬОки та навколишнiх сiл для походу на м-ко Чечельник (б1...]?li

чоп.1. ПiслЯ захопленнЯ м-ка вiдбувСя мПинг, на якомУ ПеРеД ТИСЯЧНИlili

натовпом висryпив В. Сrсrаданий, який запропонував органlзуват1

Чечельницький полк. 56 !
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пiсля наоупу основних Сил повстанцiв на м-ко Ольгопiль [, охороняв

Чечельний вiд грабiжникiв на чолi загону з 30-40 чол. 11.1919 р.

повернувсЯ в с. ВербкУ, а 12.'l919 р. вступив до загону Я, Кощового

(2S ЙнЙих i 45 пiших при '1 кулеметi <Максима>),25,12,1919 р, в

i. ВерОка загiн Кощового захопив у полоi{ бл, 70 червоноармiйцiв 60-

ТдивiзiТ. З них украi.Нцi, якi не побажали прибднатись до повстанцiв,

Оули вiдпУщенi додЬму, червоноармiйцi-росiяни (бл, 40 чол,)

oipr""n" коlкниЙ по 25 шомполiв, а червоноармiйцi-евреТ (2 чол,)

були розсТрiлянi. в 1921 р. амнiстувався, До арешту працював

У,,.r"п""н'сшс.Вербка.3аарештований16.1.1.'l9З7р.заст.54-10
kKypcp. РозстрiлянЙй 14.01.19з8 р. у м. Вirлницiза постановоютрiйки

УНКВспоВiнницькiЙобластiвiд25..11.,l937р.РеабiлiтованиЙ
14.0,1.1959 р. ШАВО, ф, р-6023, оп.4, спр, 8522),

![ащенко Артем Мефоаiйович - ад'ютант отамана _Нечая,
uЮ**"р у*рчiнського вiйська>. Родом iз с, Язвинки теп, Немирiвського

раИону ЁiнницькоТ областi- Амнiстувався 1,1,08,1921 р, ([_{!SBO, ф,

3204, оп, 1, спр.81, арк- 23,24зв-)-_--ЪЬИ""цJkий'ВЬлодимир' lванович - учасник загону
С. Яворського (<Карого>). Народився 'l898 р, в

с. Самгородок теп. Козятинського району

iОльв, Вф;
в Mio{eBoM

заrонlв у
ý:i|?i.i1;1.

'вИдiлу
896. р;;в

ЯЁв
P.-H.r,Ф

;арuГJi

,Тii,и
цаfr,

Це, ф.Вiнницькоr' областi. Дружина Марiя BiKeHTiiBHa,

1 900 р. н. ,Щочка Владислава ,1924 р, н, 3амолоду

батракував, а згодом був учнем кухаря в ekoHoM[f

помiщЙка Красуцького. В 1917 р.був призваний

до вiйська, але того ж року демобiлiзовуеться,
Працюе помiчником коваля на Юзефiвському

цу,ро"о"у .аводi. 3 початку't 9l 8 до лютого 1 91 9 р,

пЬребував в ApMiT УНР, брав участь у боях проти

гетьмана та проти полякiв в Галичинi, 3 весни 1919 р, - в загонl

учителЯ С. ЯворськОго. HaBecHi 1 920 р. емiгрував за кордон, проживав

у PyMyHiT. Пiсля повернення в складi групи А, Гулого-Гуленкадодому

ь lъzi р. займався хлiборобством та шевством, 3аарештований

30.04.1d29 р. за ст. tr-2, 54-10 кк усрр. Постановою КолегГ[ одпу
вiд 29.01.1930 р. засуджениЙ до 10 р. концтаборiв, Подальша.доля

невiдома. Реабlлiтований 06.10-199З р. ([АВО, ф, Р-6023, оп,4, спр,

2в142).
демiнський Микола - начальник агентури загону

я . 1-Ььчевського, Родом iз с. Майдан-Вербецький теп. Летичiвського

lffiгrмmькоТ'областi. Затриман ий 27 .о6.1 922 р- в с, Березiвка

Лiтинського повiry.
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,Щем'яненко павло - повстанськиЙ отаман, (мешканець
ст.dЬодiвrИ (Тростянецький район ВiнницькоТ областi, - к, з,), брюнет,

середньогО зросту' 22 poKiB, закiнчиВ двокласнУ ОбодiвськУ школу))

(мво, ф. р-925, оп.8, спр. 84, арк. '138). Спiвдiяв iз загоном отамана

ёiоляра'lСтолярова), колишнього ад'ютанта отамана Левченка. Числ.

заrонi д.'_ 15_зЬ кiнних при 2 кулеметах (люйсD. з1.05.'l922 р. загiн

Д. в ЗО йнних здiйснив налiт на с. l-{ибулiвrо7 (Тростянецький район),
пiд час якого постраждали мiсцевi комнезамiвцi.

Р[еребенко -сотник загону С. Яворського (<Карого>), Брав участь

у церемонii перепоховання полеглИх повстанцiв 12.11.1941 р. у селах

МончиН та Левкiвцi теп. Погребищенського району,
Дерев'яга * командир кавалерiйського загону у з'еднаннi

С. ЬаболотНого, СтариЙ офiцер. РодоМ iз м. Гайворон Кiровоградськоi
областi. rQруrкина lполита,Щем'янiвна Боронецька, Вбитий у 1921 р,

червоноармiйцями.
Дзвiн Gемен - учасник загону <Хмари> (l.Цiсаря), Родом iз

с, MaHbKiBKa теп. Бершадського району ВiнницькоТ областi. Вбитий

20.05.192,t р. збiльшовиченими Флянами в с. MeTaHiBKa теп. Тегпицьког0

районУ ВiнницькоТ областi (ддво, ф. р-925, оп, З, спр. 4, арк,22),

![зюбанчук Микита оксентович {<Чорнобривка>)
повстанський отаман. Народився 9 червня 1В95 р. в заможнiй

селянськiй родинi в с. Ганщина (з 1957 р. в складi смт. Вороновиця

Вiнницького раЙону ВiнницькоТ областi).Батько * оксент Григорович,

мати - Олександра. Брат - Степан. Сестри - Гафiя, Ганна, Килина,

днтонiна. Пiсля закiнчення мiсцевоТ школи служив у царськiй apMiT, а

згодом - у вiйськах унр. В 1920 р. Д. - помiчник отамана Шевчука

(Бiди). В сiчнi 1921 р. загоном Д. (псевдо <Чорнобривка>r) вчинено

йапаД на ТурбiвсЬ*ий цу*ро""й завод. Пiсля здачi наприкiнцi 192,1 р.

oTaMaHiB Дртема Онищука та Шевчука стае однiею з rоловних дiевих
осiб на TepeHi Брацлавщини. Тогочасне джерело за 09.1 1.1922 р,

доносило, що (в даниЙ час flзюбенчук е отаманом Брацлавщини
замiсть Дртема, на що 0тримав начебто вiдповiднi повноваження
з-за кордону) (ф. Р-925, оп. 8. спр. 85, арк. 202)-В нiч з 20 на 21,05,1921 р,

загiн .щ. у В чол. здiйснюе напад на Тростянецьку економiю
Вороновицького цукрового заводу, пiд час якого забрано 40,5 пудiв

жита, 15 пудiв ячменю, пару коней, вiз, 16 фунтiв канаry, 2 брезенти

тощо. 13.07.1921 р. пiддався на амнiстiю, але згодом вiдновив

повстансьl<y працю. fi .а8 j922 р. - перестрiлка загону Д. в 'l4-1 5 чол,

з мiлiцейськими силами в районi Вороновицi. Наприкiнцi жовтня - на

початцу листопада 1922 р. Д. веде переговори про об'еднання з

отаманом Сидором Андрущенком. Об'еднаний загiн (,12 чол,, з них 8
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кiнних) у нiч 06.1 1.1s22p. здiйснюе напад на сугиський винзавод. у
нlч на i+.t 1.1922р. загiнfl. вирiзав 2 версти телефонноТлiнiТнадорозi

ВороновиЦя-Тростянець. 08,06.1923 р-- напад на радгосп в с,

Соколинцях. У нiч з 11 на 12.06.1923 р- - напад на Тростянецьку

економiю Вороновицькоrо цукрового заводу, Тодi ж було вбито

заступника голови ТростянецькоТ сiльради Павла Мандзилевського

та иого дружину AHToHiHy, а також спалено Тх хаry. У вiдпозiдь на це

вбивство мiсцевою владою заарештовано 1 В заручникiв з Тростянця

та Латанцiв. 27.06.,1923 р. - напад на автомобiль, що проlжджав

дорогоЮ Вiпr"ц" - Немирiв. 0в.07-1923 р. ударною гру_пою ryбвiддiлу

дпу Д був наздогНаний i вбитий в районi с- Латанцiв, 3а перiод з 9 по

't 3.08 того ж року каральними органами були виловленi 7 учасникiв
загону Д. та 12 зв'язкових. У цьому зв'язку ryбернська кРабоче-

крестьянская Газета)) в HoMepi за 23-0В.192З р, писала: <Снятием

flзюбенчука Подолия избавилась от одного из последних и упорных
организатоРов угOловнО-политических банд ryбернии>, В лютому -
ОЬрезнi ЗЭ)а р'. у Вiнницi проходив суд над учасниками загону !,:
олексiя та Василя xoMeHkiB з огляду на ix неповнолiтгя засуджено

до 4 р. ув'язнення, Никодима !авиденка -до 10 р,, Медведюка -до 8 р,,

БештуЪсiО (братИ БабiТ, Качуровський) - на меншi строки ув'язнення.' 
Дзюбенко lBaH Демидович *учасникзагону Я, Шепеля (05,1919

-,11.1920). НародивсЯ 07.,lsg8 р.в с. lвча теп, Лiтинського району

Вiнницькоi'областi. ffру;кина Ксенiя- з 1920 по 1921 р, перебував на

емiграцiТ у Польщi. Пiсля повеРнення працював у колюслi (з 1929 р,),

Заарешто"анил бв.lо.t9З7 р. за ст. 54-10 кК урср. Розсгрiляний

zs.iо.tgзZ р.у м. Вiнницi за постановою трiйки yLlKBC по Вiнницькiй

областi вiд 2б.,|0.1937 р. Реабiлiтований 30.06,19s9 р, (ДАВО, ф,

Р-6023, оп. 4, спр. 18843).

,ЩибенкО - повстанСький отаман. Родом iз с, Голяки (нинi -
с. lрушкiвцi) теп. Калинiвського району Вiнницькот_областi,
Возстiiляний Ьл. 1920 р. (ДАВО, ф. р-6023, оп, 4, спр, 11580, арк, 1В-

1В зв.).
ДинськиЙ Афан4сiй Семенович - учасник загону l, Трейка,

НарЬдився 05.07.1s9s р, в с. Гопчиця теп. Погребищенськог9 району
ВiнницькоТ областi. !ружина Наталiя flмитрiвна, !очка HiHa, Син

Вiталiй. Брат ДемиД-lрозстрiляний за участь в повстанському pyci).

flo арешry працював'i'здовим в колгоспi кНове життя> в с, Гопчиця,

Т"uр"rrЪ"аний 29.0в.1937 р. за ст. 54_10, 54_11 кк урср,
Розiтрiляний 26.09.,1937 р.у м. YMaHi за постановою трiйки унквс
по КиТвськiй областi вiд 03.09,1937 р. Реабiлiтований 08-10.1958 р.

(ИВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 82З6)-
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,t[ишкантюк Корнiй Андрiйович - учасник загону А. Волинця.
Народився 13(25).09.1S96 р. в с.3яткiвцi теп- Гайсинського району
BIHH ицькоТ обласгi. Батько Андрiй Миколайович. Мати Ма рiя Федорiвна.

flрокина!Омrа НазарЯВна, 1900 р. н. Сини Михайло, 1918 р. н., Григорiй,
,t920 

р. н., Олександр, 1930 р. н, ýочки евдокiя, Олена, 1924 р. н.

Пiсля aMHicTiT працював iЪдовим у колгоспi <Бiльшовик УкраТни>

с. 3яткiвцi. 3аарештований 15.04.193В р. за ст. 54-4, 54-11
КК УРСР. Розстрiляний 28.И.1938 р. у м. Вiнницiза постановою трiйки

УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 26.04.1938 р. Реабiлiтований
03.09.1958 р. (ДДВО, ф. Р-6023, оп.4, спр.8014)-

Дiденко lBaH Митрофанович - учасник загону С- Заболотного.
Народився ,l89S 

р. в с. ffeMiBKa теп. Чечельницького району Вiнницькоi
областi. .Щружина Ксенiя Павлiвна..Щочки Марiя, Зiновiя. Син Микола.
Амнiстувався 01.1921 р. Працював у колгоспi iM. Будьонного.
3аарештований 06.04.1938 р. за ст. 54-4, 54-1 1 КК УРСР. Розстрiляний
22.05.1938 р. у м. Вiнницi за постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй
областi вiд 10.05.1938 р. Реабiлiтований 25.05.1960 р. (ДАВО, ф. Р-
6023, оп.4, спр. 10325).

дiдик - повстанський отаман. Родом iз м-ка ольгопiль теп,
Чечельницького району Вiнницькоj областi. Брат - член
Ольгопiльського мiськвиконкомуу 1920 р. В нiч на 25.04.1920 р. загiн
ý. та Бiлобжевського у 80 чол. при 2 кулеметах здiйснив напад на
гарнiзон м-ка Ольгопiль. В ходiбою було важко поранено повстанця
Попика (ДАВО, ф. Р-2625, оп. 2, спр. 95, арк. 77,79 зв.)

ДiдуР Лаврентiй Кирилович - учасник загону Я, Галюка (1921_

1922). Народився 1897 р. в с. Гармаки теп.
Барського району ВiнницькоТ областi, !руrкина lрина
Максимiвна. Брати Петро (померу 1926 р.), Онуфрiй,
Андрiй, Василь. Сини ffанило, Василь, Тихiн. flочка
Ганна. Учасник нападу на Женишкiвецький
волвиконком 05.1921 р. Восени 1922 р, разом iз

загоном Г. пiшов за кордон у Польщу, звiдки
повернувся HaBecHi ,t923 р. Арештовувався
радянською владою у 1924,1929, 1930 та 1931 рр.
В березнi ,t930 

р. був засуджений до адмiнвислання
на Пiвнiч (Красноярський край), однаку кiнцiсерпня

того ж poro7 BTiKae звiдти. У пошуках заробiтку в листопадi 1930 р. ,

переходить польсьtмй кордон, проте невдовзi депорryетьсrl польською ;

владою. 3аарештований 15.02.1931 р. за ст. 80, 54-6 КК УСРР,:
Постановою ёудовоТ трiйки при Колегii ДПУ УСРР вiд 23-О7.19Зl p,i
засуджений до 10 р. концтаборiв. Подальша доля невiдома.l
Реабiлiтований 25.12.19В9 р. (flýBO, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 2З862,24899). ,
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flмитришин lBaH - учасник загону Я. Г Вбитий в
1922 р. в с. Слобода-Ходацька теп. Барського
областi(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 22894, арк. 33 зв.).

flмитрук Олексiй IUlефодiйович - учасник загону С. Соколова
(1919 р.), Народився'l7.03.1900 р. в с. Довгалiвка теп.
Погребищенського району ВiнницькоТ областi. flружина Пелагея
lBaHiBHa. Сини lBaH, Петро, 1926 р. н., Павло. flочrм Bipa, Марiя, 1934 р. н.

Брат Микола. Брав участь у насryпi на Бiлу l-{epKBy проти денiкiнцiв
Пiд час боТв з червоними проходив через Борщагiвку, TeTiTB,
Кашперiвку, !зюнькiв. ffo арешту працював теслею на Човновицькiй
молочtлiй фермi Скоморошського цукробурякового радгоспу.
3аарештований 07.03.1938 р. за ст. 54-10 КК УРСР. Розстрiляний
25.04.1938 р.у м. Вiнницi за постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй
областi вiд 07.04.1938 р. Реабiлiтований 12.05.19В9 р. (ДАВО, ф.
Р-6023, оп.4, спр. 18485).

flобровольський свя[ценик с. Бiлий KaMiHb теп.
Чечельницького району ВiнницькоТ областi. Отаман повстанського
загону. В нiч на 22,09,1922р, добровiльно з'явився для aMHicTiT. кПh
час переговорiв з бiльшовиками BiH був пiдступно вбитий чекiстом
Синявським. Тiло вбитого священика жителi с. Бiлого Каменя
поховали бiля церкви i могилу доглядають до нашого часу)
(l, l. Барвiнський. lсторiя Чечельниччини з найдавнiших часiв до
кiнця ХХ ст. - О., 1998. - С. 47).

flобровольський бвген Фелiксович - сотник загону Я. Шепеля,
а згодом - Я, Гальчевського (<Орла>). Родом iз м, Лiтин Вiнницькоi
областi. Син робiтника, дослужився до офiцерського звання пИ час
1 cBiToBoT вiйни, воював в ApMiT УНР. 3атриманий бiльшовиками
27.06.1922 р. в с. БагринiвцiЛiтинського району. Пiд впливом Горiна
та Грундман перейшов на спiвпрацю з бiльшовиками (до 1937 р.),
завдавши великоТ шкоди повстанському pyxoBi. Так, у якостi
оперуповноваженого flПУ лише до сiчня 1 923 р. (переловив близько
п'ятдесят бандитiв i викачав багато зброi>.

flобровольський lBaH Фелiксович - брат евгена !., командував
загоном у 25 кiнних при одному кулеметi, який 30.09.1921 р. базувався

у Сахнянському лiсi. Родом iз м. Лiтин ВiнницькоI областi. 2.05.1922 р.
згадуеться про перебування загону Д. в 15-20 пiших в с. Майдан
лiтинський.

|[омбровський Олексiй Павлович - органiзатор i керiвник
повстанськоrо загону селян ýобрянки пiд час Бабчинецького
(Ямпiльського) повстання 03-10.02. 1921 р. Народився 10.02.1895 р.
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в с. !обрянка теп. Ямпiльського району ВiнницькоТ областi. Дрркина
Ольга lBaHiBHa, 1900 р. н. Сини Пилип, ,l921 

р. н., Микола 1923 р. н.,
lBaH, 1927 р. н, ffочка Ганна, 1925 р. н. Брати Василь, Олександр.
Працював у колгоспi < Надднiстрянський KoMyHicT>. 3аа рештований
23.12.1937 р. за ст. 54_1 <а>, 54-10 ч. 1 КК УРСР. Розстрiляний
27.01 .1938 р. у м. Вiнницi за рiшенням Наркома внррiшнiх Фlрав СРСР
вh 18.01.1938 р. Реабiлiтований 20.12.1989 р.(ДАВО, ф. Р-6023, оп.
4, спр. 22528).

ýонець - комендант загону Хмари (l.Я. Гадзикiвського). Спiйманий
10,08.1921 р. агентами ГайсинськоТ ЧК.

Доценко Лукаш Семенович - учасник загону Я. Гальчевського.
Poдoмзc.Бpycлlинiвтeп.ЛiтинськoiopайoнyвiннййБ@Ъ.в'
участь у вбивствi восени 1921 р. продподаткового агента.,
Розстрiляний за постановою Подryбчека'вiд 10.01 .1922р. 

i

,Qрабенюк Василь Антонович - учасник Пикiвського повстання j

1919 р. Родом iз с. Сальник теп. Калинiвського району Вiнницькоii
областi, Розстрiляний у ,1919 р. в м-ку Стара Синява теп,j
ХмельницькоТ областi, де BiH переховувався у cBoli родичiв (ДАВО,i
ф. Р-6023, оп. 4, спр. 92'l, арк. 43). i

flрагомирецький AHTIH Гриrорович - голова Всеукраiнського!
Ревкому (з осiдком у Сквирi) у квiтнi-липнi ,1919 

р., незалежний соцiал-|
демократ, голова УКП. Народився 1887 р. в м. КиТв у робiтничiй ciM"i. !

3амолоду працював столяром. 3 1 906 р. - член УСДРП, за полiтичнуi
дiяльнiсть був засуджений до 5 р. ув'язнення. Пiсля звiльнення!
очолював украiЪський робiтничий шrуб i КиТвський KoMiTeT УСДРП.!
На Vl з'Тздi УСДРП разом з однодумцями органiзував УСДРПl
(незалежних). 3 22-25.01.1920 р. - голова УКП, а пiсля iT розпуску Bi
1924 р, - член КП(б)У. 3 1925 р. - член правлiння УкраТнського тресry!
сiльськогосподарського будiвництва. Член ВУЦВК у 1925-1926 pp.l

|втор публiкацiй у <Вiстях украТнських eKoHoMicTiB>. Репресований yi
30_х рр. i

Драпак А}црон Гриrорович - учасни к загону С. Чалого ( П. Куцяка).[
Народився 30.05.1898 р. в с. Михайлiвка теп. Бершадського району[
Вiнницькоiобластi. ffру-lкина Марiя. flочка Софiя. Брати Оксентiй,!

Петро. В 1919 р. закiнчив Ольгопiльську учительську семiнарiю, aI
у вереснiтого ж polry всryпив до загону С. Чалого. 3годом вчителював!
у Тульчинському районi. ,Що арешту працював учителем yl
с. 3веденiвка теп. Шаргородського району. 3аарештованийl
15.04.193S р. за ст. М-2,54-11 КК УРСР. Розстрiляний 16.05.193S р.!
у м. Вiнницi за постановою трiйм унквС по Вiнницькiй областi вiд|
23.И. 1 938 р. Реабiлiтований 1 7. 1 0. 1 956 р. (ЦДВО, ф. Р{023, огr. 4, сп р. 50а|, i



i

i Дра"еrський (кПiдкова>) - повстанський отаман. У зведеннi за
|tt.ОЗ.lЭZZ р. повiдомлялось, що 1 сотнею зведеного ку],lеметного
hrолцу в с. Остолопiв (нинi- с. Червоне теп. Немирiвс,rого району
[ВiнницькоТ областi) спiйманi 3 чол. iз загону Д. Сам же l l. при спробi
I

втечl вьитии.
I

i ДRачун (flраченко) Андрiй Архипович - кулеметник
|комендантськоТ coTHi загону А. Волинця. Народився 13.09.1894 р. в

Р. Тишкiвська Слобода теп. Гайсинського району ВiнницькоТ областi.

[Батько Архип Семенович. Мати Фросина Омелянiвна.

l ДRевiчький, |[еревiнський (<Народний вiйськовий KoMicap>)

|,-- 
старшина ApMiiT УН Р, керiвник антибiльшовицького повстання 08.-

i18.05.1919 р. в м-ку Тростянець. Син робiтника Тростянецького

[чукRового :з:оду.. Учитель за професiею. Пiд час повстання
[червоноармiйцi-росiяни приеднались до повстанцiв, а мiсцевi партiйнi
iактивiсти та залишки гарнiзону втекли на бронепоТздi. Вбито

iволвоенкома егорова, а також вiд 300 до 400 чол. мiсцевого
|еврейського населення. 12.05.1919 р. .Щ. видав наказ з погрозою

{<вiддавати до суду) за насильства над еврейським населенням.
,Розстрiляний у 1935 р.l flрейчук Оксентiй Демидович - ад'ютант отамана Я. Шепеля
i (05-08.1919 р.). Народився 1899 р. в с. 3iновинцi (нинi - с. Шевченка)
теп. Лiтинського району ВiнницькоТобластi. Мати Софiя Бенедипiвна.
iffочка евгена, 1925 р. н., Ольга, 1927 р. н. Брат ffмитро. Навчався у
Вiнницькiй учител ьськiй ceMiHapiT. Пiд час антирадянського повстання
у Вiнницi на початку березня ,l918 

р. командував загоном у 3540
iчол. iз семiнаристiв та студентiв учительського iнституту. Пiсля
приходу нiмцiв - помiчник коменданта залiзничноi станцiТта вокзалу.
В TpaBHi 1919 р. iз своТх односельчан сформував невелий загiн, з
яким влився до загону Я. Шепеля. 3 1920 р. вчителював у своему
селi. 3 1935 р. до арешry працював технiком_нормувальником на
Барському цукрозаводi. Арештований 16.03.,t93B р. за ст. 54-6 КК
УРСР. Розстрiляний22.09- 1938 р. у MicTi Вiнницi за постановою трiйюl
УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 20.09.1938 р. РеабiлiтованиЙ
07.07.'1989 р. (ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 24872).

Дремлюга Федiр Вiкторович - учасник загону Я. Шепеля.
Народився 1898 р. в с. lвча теп. Лiтинського району ВiнницькоТ
областi. Дрркина евгенiя Григорiвна. Дочки Олександра, 1919 р, н.,
Валентина 1931 р. н., Ганна. Син lBaH, 1926 р. н, В 1920-1921 рр. був
на емiграцiТ у Польцi. 3аарештований 1 1,02.1933 р. за ст. 54-1 1 КК
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УсРР.ПостановоюособливоТНарадиприКолеriiffПУУсРРвiд20.06.
1933 р. позбавлений права проживання в 'l2 п,п, TepMiHoM на 3 р,

Реабiлiтований 09.06,ТбЙЪ- iдд'о, ф, р-6023, оп, 4, спр, 12576),

,Щробот * повстансJкий'отiман, колишйй сотник загону Лиха, На

gg.,t1.1921 р. згадуеться як добровiльно З'ЯВЛе-Ч : lr."л:Н:::I
повiтiразом iз помiчником Лисицею. Однак, в донесеннiначальника

ip"-ir.i-"i раймiлiцii з i zц.от,igz3 р, повiдоy:::т:_:о,.хl, ý;!н;;;,;;й ;; дверях сiльради в с. розсохувата (,l0 в. сх.

ipu*o."l Оуло знЪлдЬ"Ь nb*", шs 235 отамана*.l"з11]'::::::уi
:ffiffi;l;;;Ё;-у;"i"i*iи сiльрадi. наказую 9ui _"]t:"," :
комунара Лукiна l-"""ri",qy, тому що "*ч" ::_::ll,.1llз;iili:J:::пvlvlУllqrч "l'L-'* эки BiH е KoMyHicT i поранив
смертей. (..-) Його cMepTi не минути, оскlлt

моготовариша> шАв-d, q. г-lэ5, оп, ,1, спр,69, ap_l_Ч.],u;oj].111.1,

."П- Д. у d uon., оiОроЙ"i S гвинтiвками,4 револьвепамиl j!91tOами

був п омiчениИ у Д", i"ci*ому ра йонi Га И с1н с111 jj*гulT;_'j* :n::o,;';;;;;;.'(йiйi"рода було 1?:"опuно 1 учасника та

спiвучасникiв загонуББ;Й"i tфЦ р ,i,]l Дл:y: ::::::yj
о;";Ы;*Ьму nici. )b.oB.lsz+ р. д. разом iз своТми помlЧНИ

Й"р""uri"r"", Муцо", Лихором ia Грищенко1: 1r]y:?Y,j".,
провiв нараду, на якiй було вирiшено здiйснювати напади на

цукрових заводlв.-',[роr""*у* Па"r"лей мон ТllоФi йо?1 1:.I::у i:i
l. зелiнського. Народився 09,0В,1902 р. в с, Мервинцiтеп, Могилt

п одiльськоrо р"иоrу 
- 

BiHH и цькоТ обл acTi, 
Р_":? 1О^ I#"лф

Елевферiйович. Мати бнися lваiiвна, Розстрiляний 01,06,1ý26 р,

вироком НадзвичайнотЪч"iт моl-"лiв-Подiльського окрсуду (дАво,

Народи""" бо.tz.lgоЗ р. в с, Мервинцi теп, Могилiв-Подiлы

п"Й""у Bi нницькоТ областi. Батько Сил ьвестр Еле 
:ф:l' i:_ "л::

Ь"дой" матвйна. Загiн Д. згадусться з сiчня 1925 р,, до цього [,

рядовим бiйцем загону Й"*оп" kушнiра, 05,01 , 1 925 р: :":1 .fl : :РЯдOвим Ulичtiм Jоlчг

здiйснив налiт на .. Ёу*","",qу Чернiвецького району, в нiч з 25

26.02.1 925 р. - налiт на будинок уповноваженого сiльради в с, Слоб.с

Бушанськiй Спорського (останньому вдалося втекги через в1

о6.оз.lgеs р. -спроба затриманнЯ Д,в с, lBaHiBKa, пiд час перест

було пораНено, а на другий день схоплено спiльника fl, Юхи

Йrqровiщука. и,05.192i Ь. Д, , з спiльниками знову побував в с, lBaHit

;;;;;b"ipi"*y з мiлiцiсю та мiсцевими партiйцями
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В нiч iЗ 05.на 06.05.1925 р, загiн,Щ. в 5-6 чол. здiйснив спробу нападу

на Ярузький райвиконком, що розташовувався на тоri.час в

с. Бандишiвка, але силами мiлiцii, комсомольцiв та партiйцiв цей

напад був вiдбитий. Убитий 12.08-1925 р, в с, Слобода-Бушанська

теп. ЯмпiлЬськогО району Вiнницькоi областi пiд час перестрiлки з

прикордонниками."ДrЫн' йикита - начальник штабу 'l45 Гайсинського
повстанськОго пiшо-кiнного полку отамана П iдкови,

Д}пкакПетроПавлович_УчасНикзагонУНечая.Народився'l900р.
в с.--Боблiв теп. Немирiвського району Вiнницькоi областi.
Амнiстувався 27.08.1921 р. (ДАВо, ф. р-602з, оп,4, спр, 16047),

Дук - сподВижниК отамана Л. Чорноryза, очолив повстанцiв пiсля

йогоЪагибелi 10.02.1921 р. На початок березня 'l921 р, численнiсть

загону !. складала 40 чол, 12.03.1921 р. убитий при спробi втечi з-пiд

арешту. Залишки загону fi. розсiялись по Ярошенському та

Пенькiвському лiсах.
flуманський - повстанський отаман. Учитель iз с, Привороття теп,

КамЙнець-Подiл ьського району Хмельн и цькоТ областi. З_агiн fl . був

сформоваНий влiткУ 1919 р- .Щiяв на територiТ Кам'янець-П,одiльськоТ

о*ру.". Емiгрував у Румунiю (дАво, ф. р-6023, оп,4, спр, 27,187, арк,

6-6 зв.).
йдr* lBaH - учасник загону <Карого> (С. Яворського),fодом з

м-каТурбiв теп. Липовецького району ВiнницькоТ областi. 07.192'1 р.

був звiльнений повстанцями з в'язницi в м-ку Прилука, Учасник нападу

нЬ rсrуб ТурбiвськоТ цукроварнi у BepecHi 1 921 р, та вбивства червоного

,оо"йо*j БевзИ (мЬо, ф. р-6023, оп. 4, спр. 24056, арк, 17 зв,-18),

![ячишин - ад'ютант С. 3аболотного, колишнiй комендант
м. Балти. fiобровiльно здався влiтку 1921 р.

Ерлiх Борис (?) - повстанський отаман. ffiяв у 1919 -1920 рр, на

територi i теп. Томашпiльського району ВiнницькоТ областi. Емiгрував

у Польщу (дАво, ф. р_6023, оп.4, спр. 16571, арк, 10-1,t),- 
€рмолай - повстанський отаман. 3гадка за 1922 р, (напад на

радгЬсп у с. Жадани теп. lллiнецького району ВiнницькоТ областi, де

Ьуло роззороsно охорону та забрано 800 пудiв хлiба) (дАво, ф,

Р-6023, оп,4, спр. 19304, арк. 113).

€сауЛ - один iз керiвникiв Тростянецького повстання 05,1919 р,

жолудь - повстанський отаман, командував загоному 20 пiших i

з0 кiнниi (на 07.08.1921 р.) у формуваннiотамана Лиха. 07.0B.,t921 р.

загинув уЬоо 
" 

районi с- Вjсилiвки (25 в, пн. зх. Гайсина), було вбито

також ,l 
рядового бiйця, 18 взято в полон.

65

1i,

,lij
i!;iii
tii

,,lll

iilll
:,]ll

,iiiШ
Ii{ll|;lll,illl

iiiil,,Ill,l:l
il:
!lI

iii

li;
il1
i,,



Жук АнтоН Авраамович - учасник загону А, Волинця, Народився ,

16 (28).01.1В97 р., ". 
i",К"цiтеп, Гайсинського району ВiнницькоТ

областi. Батько Двраам hьйич. Мати Марiя Корнилiвна. [руlкина

тетяна Федорiвна. син Ьлексiи. Дочки Галина, Наталiя- Пiсля амнiсгiii

працював причiплюва;;;rЙ;сП uЬiльшовик УкраТни> с, 3яткiвцi,

3аарештовании ZB.O+ rgiB р,," ст, 544,54-1,1 кк урср, Розсrрiляний

29.05.1938 р. у м- Вiнницi за постановою трiйки ункq9 по Ынницькiй

областi вiд 05.05.19ЗВ Ь. Реабiлiтований з0.0з,1960 р, (мво, ф,

Р-6023, оп.4, спр. 1О177).

Жук Петро lrr"*о"п*lучасник заюну А, Волинця, Народився 29,06

(11.07).1s95 р. в с. й*i"цi теп, Гайси_нського району Вiнницькоi,

областi. Батько rпп""rпi*очич. Мати Килина XoMiBHa. дрY.lу.li
елизаветаЮхимiвна.2дiтей.ПiсляамнiстiТпрацювавшляховимi
бригадиром на ст. 3яткiвцi, 3аарештованиЙ 29,04,1938 р, за ст, 54-4,;

54-,1,1 ккуРСР- Возст|iлянии Z_g,оS,r9.3S..!э У м, Вiнницiза постановою:

трiйки ун квс no Bini.iцJ*iй'b-oi J"i 
"iд 

os.bs. l gз8 р.,реабiлiToваний :

30,03.1960 р.(МВО, ф, Р-6023, оп,4, спр, 10177), i
жук якiв lльковшч - учасник загону А, ВолинцЯ l1t.l"|Т.i:лl,i

27,11(1о.12).1904 р. в с. Зяiкiвцiтеп. Гайсинського району Вiнницькоti

областi. Батько lлля Зiновiйович. Мати Килина ioMiBHa. дружтн?-l

lрина. син lBaH, 1ffi"Ё.;. дъчки катерина, лiдiя. пiсля aMHicTiii

працював у *onro"ni пЬiiьшоЁикVкраiни>с, 3яткiвцi, 3аарештований;

29.04.193s р. ." "r.'sЙ, 
Й-l l кк Урср, возстрiлянио * o_u ]ljlp;l

у м. Вiнницi за постановою трiйки УН_[ВС по Вiнницькiй областi вtд:

05.05.t9з8 р. РеаОЙiо""r"Й з0,0з,1960Ъ. шАБо, Ь, г-ооzз, оп,а,i;

спр. 10'177) . uлллiltбft 
!

Забогrотний Архип Якович - rювст;lнсьмй отаман, Нардився 1 

::'л:,l
в с. Трrцуби теп. Кривоозерського району МиколаТвськоТ областi,1

lMoBipHo, родич с. ЭЪЬЪпо,"Ъго, Мав 5 дiтеИ, Нинi, в с, Шевч.енкове}

жовтневого району Миколаiвськот областi проживае дочка ,,":

Токарчук l{адiя Архипiвна, У Вiнницькому облдержархiвi зберiгаеться?

копiя наказу оru"""u'зЫЬпоrо Гаю д. зiболотного вiл З0.05,.192З г,:I

(М}Dкиlм, встаньте i гляньте на ytpaTHy, що вонане вмерла, а заснула,l

УФаiна просипаетьiя i в зеленiм гаю банди,Ч!1".]::j.:,:I.11.:]i!
на сiльвиконкоми iHa членiв комнезаму, тому що вони нашiв"ylр]уli

Ьовопивцi (...), А ти, мужик, не даваЙ KoMyHicTaM Hi грошей, Hi хлiоа,]

;Т;д;, а ЬЙоi, iM тiлirм давай, Будьте здоровi, бiльше вам писати

нiщо не буду, бо невдовзi будем у вас у гостяI1IlИ }":1IlФaTHa,
Хай живе зелении ййliаИ жЙве банда нашаD, мво, ф, Р-925, оп, 8,

""р. 
ВО, ip-. 40). 3годом перейшов на спiвробiтництво з радянською
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владою Працював завгоспом у тридубiвському колгоспi. Помер у
1934 р. (за деякими даними - вiд побоТв мiсцевих селян).

3аболотний Семен Якович - повстанський отаман, командир
полку чорних гайдамакiв, ватажок Балтсько-Ольгопiльського
повстанського загону, полковник ApMiT УНР, очолював 5-й район
ПlвденноТ повстанськоТ групи (1921 р.). <Брюнет, вуй маленькi, зросту
вище середнього, повний, очiчорнi>. Бл. 1894 р. н. Родом iз с. Обонiла
Балтського повiry ПодiльськоТ ryбернiТ. Навчався в Ольгопiльському
2-иасному MicbKoMy училищi, а також у Береэiвськiй (Одещина) нижчiй
пракгичнiй школi садiвництва, городництва та бджолярства (1911-
1914). Агроном за фахом. .Щеякий час учителював. На початку серпня
1920 р. загiн 3. прорвався з Балтського повiry в Ольгопiльсьtоtй в раЙонi
с. Вiкнина, що за,l0 в. пд, м-ка TepHiBKa. 12.10.1920 р. загiн 3. в 100
чол. з'явився в м-ку Пiщана Балтського повiту. вбивtли 4
червоноармiйцiв. 29.11.1920 р. загiн 3. числ. бл. 100 чол. був у с.
Василiвка теп. Тульчинського району, звiдки через Буг переправився
у Гайсинський повiт. У тогсчасних джерелах зазначалось: кСпочатку
в районi операцiй цiеТ банди в сiчнi та лютому (1921 р. - К.3.) був
Гайсинський повiт у пiв!еннiй сво[й частинi i пiвнiчна частина
Ольгопiльського повiry. На початку березня помiчаеться iT групування
в прилеглих частинах Балтського повiry, куди переходить остаточно
в KBiTHi, будучи переслiдуваною частинами 12 дивiзir. В даний час
окремими загонами оперуе в Балтському i Первомайському повiтах.
3агальна численнiсть банди нараховуе В00 кавалерiТi 150 пiхоти при
16 кулеметах. Окремими загонами пiд командою Грязноrо, Стаценка,
Гуляй-Гуленката iH.> (ЩflАВО, ф.3204, оп. 1, спр.,17, арк.8-8зв.).
26.01.,1921 р. загiн З. зайняв м. Бершадь, наклавши на населення
5 млн. крб, контрибуцiТ i вбивши 5 червоноармiйцiв.

Одному старому червоноармiйцю була залишена записка
насryпного змiсry: <Ми, загiн отамана 3аболотного, до приватних
мешканцiв нiчого не маемо, тiльки боремося з. особами, що стоять
при владi> (ДАВО, ф.Р-1139, оп. 1, спр. {16, арк.21).29.03.1921 р.
загiн 3. в 100 пiших i 50 кiнних у с. Велика КирiТвка теп. Бершадського
району захопив продтранспорт ,1 

2 дивiзiТ, а також його начальника i 4
червоноармiйцiв. 0't.04.192'l р. загiн 3. бл.400 чол., яким у цей час
командував Я. Кощовий (3. знаходився в PyMyHiT), вчинив налiт на
м-ко Олыопiль. Пiд час цього нальоту було випущено iз в'язницi
арештованих (серед них - сотник 3. Клим Солтус), вбито командира,l2 

дивiзiТ Реву з дружиною, В червоноармiйцiв та iнспекгора
РобсельiнспекцiТАльберта. 0В.04.1921 р. загiн 3. в 50 шабель (отаман
повернувся з PyMyHiT 05.04.1 921 р,) перебував у с. Гута (нинi -
с. Кленове) теп. Тульчинського району, звiдки вiдправився в
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Четвертинiвський лiс, де 09-11 0_4,1р:, р, мав вiдбутися з'ТзА

повстанськ"* "ч,ой"-Ьi'чцп""",*ого 
irайсйнського повiтiв з метою

спiльного наступу #;:1i;;;Й'.',-оЬз+,lg2,1 р, загiн 3, в 50 чол,

розгромив п'"r*i"сьйй';;;;*;;*"м, |о_го 
ж дня в с, Каташин теп,

чечельницr*оrо р"йьйу воив секрет.аоя комнезаму Мельника,

14.04.192,| р. З. cniлJriJl ;, 
'Ё;,i;;r:" 

tzbiiuluбuno, 2б0 багнетiв, +

r<уле мети ) rr r rооrоТJй',. " фБ ч.ч_ьл ьник та на цукров и й завод

в ньому. Пiд час -";;;Ъ'Й "9lрл:l"iiлiцti 
5 району Клаузiуса,

дiловода ХмельовсьБiо, Ьо"ромлен_о . 

волвиконком, iз цукрового

заводу забрано on, iОБ Йв цукру,вагон BiBca, 5 млн, крб, готiвкою,

19.04.,1921 р. or""""t';'fi"9" бЬрИкоЬ <Бланже> був помiчении

проi'жджаюч"" *","ч]"цi" h, Бчрч_lо,ii дu"""" вiд '10,05,192'l р,,

3. <гоryе велике nouciij*", для чого здiйснюе концентрацiю банА в

лiсах за 20_з0 ";;;;.;;Тi""i"""и.захiд 
ВiД ОЛЬГОПОЛЯ' Де

передбачаеrо"" ц"Ёр бандитськоТ opгu"i,oЦiTo (Там же, ф, р_925,

;t:;;й,;-.й;;"ЙЩii;Иг;.;:r.,а.Н]i"J?,]"'.'"',,il,*;
т*ч;"*;*нн;:'r:ж1';"lЬi?"J"й;;й,йl9q},лФЪiвiаli
захопив у попон "#i;#ф*Ьry 

с,-й"*", 0_u о6 _]Рllр 
загiн З,

в 20 кiнних i lS пйих'мав'бiЙ з червоноармiйським роз'iздом в

с. Татарка (нинi - ;Ы;;;;l1,1: ]р"стянецького_району, 
Пiсля

бою червонi запалил" ""no, """"niio* 
чого,вигорiло 2/3 ycix

помешкань. rz.оuiЪii'Ь, ;;i,; 3, напав на..?:,,"]ж 

";l".l"ly;#x
l"#:-":H ;1##:JJ;;? ъ;;" ""ййчi", 

1 з, 0 6, 1 9 2 1 р, в р айонi

с. Поташня ,un. Ь"р*ЙоЙ,о р5йо"уоЬ'"д"ап""" загони 3,, Пiдкови,

Коtцового, Блохи пИ,Ъi-о""м команду1lнням 3, В нiч на 1 5,07, 1 921 р,

загiн 3. в 20 кiнних;;;;;;;;;,од +S черкозполку, який 
_збирав

продподатоку м-|(у ООБдЫ*", вбито 1 червоноармiйця, частину взят0

в пол он. з а да н и м и Ъ"Й'iri ;Й ЪЪ, 0 8, 1 9 2 i 
_р " .за.ly. 9; ;'*'o"T,}Hixxl

: ýЖ# JffiЪ;i;Й"",6"йт хл iба., Мiсцем збору п риз нач ен0

лiсничiвськийлiсза,,ii.'"""r"IйдЬал_тиrl.,1'_]31"1;"""""т:::ili'Jr::,жТ:;ы;;;,", 3, влаштував мiтинг проти виконання

пьодподur*у. з0.09. 1 6;i'o ;.:Ф:rfri11]."" ЧеЧеЛЬНИЦЬКОГО РаЙОНУ

"Ьиrо 
вобнкома. в нiч на io,1o,tgzt р, загiн 3, в 70 шабель, 80 багнетiв

напав на Устянський цукрови.й завод,забрав KoHi, грошi, вбив 1

мiлiцiонера. TieT ж *""il 
", 

OciTBKa теп, Бершадського району вбито

голову сiльревкОмУ л_ ллr.ацr,тll п г_яот ciTi з. i чвесь штаб
07.02-1g22p. чек!стам вдалося заманити в своТ ciTi 3, iyBecb

Балтського по"оч"*ЪЙ tБillмiз,"ч?:jо"u*их чекiстiв був i отаман

<<Тополя>r - о.о. Боровський). Отам_ана_3. перевозять у xapKiBcbt<y

в'язницю, але йомУ Jдu","" 9,еч.1,:и.]",[есь у серединiберезня

lgZZ р.'З. поr"р,""iоtiЪъй"i -в? i приймае командування загоноп/



iз рук К. Солтуса. За даними вiд 20.ОЗ..19 22 р., заriн 3. в 12чол. був ус. ТиманiвКа теп. Ту_льчинського району. В нiч на о4.оТ.1922 р.,внаслiдок агентурнот дiяльностi дпу, 3. та К. Солтус були вбитi в
с, Берiзки-Чечельницькi теп- Чечельницького раИону. ix iрупи Оули
доставленi в ольгопiльське ffпу i сфотографованi. В с.-Берiзки-
Чечельницькi взято 18 заручникiв.

Завалков Павлло Тадейович - учасник загону М, Христюка.
Народився 08.07.1903 р. в с, осолiнка теп. Лiтйнського районуВiнницькоТ Областi. Др}Dкина Мотря, 1908 р. н. Сини Микола, 1927 р. н.Володимир, 19з1 р. н. ,Щочка iaica, tэ2э р. н. За учiсit-у загонlХристюка в 1923 р. Подiльським губсудом був jасуджений дорозстрiлу, однак згодом вирок булЬ зjмiнено 10 р. ув'"з"ення,3вiльнений через два роки. Працював теслею в колгоспi <Перше
травня)) с- Осолинка.

3авал ьнюК Максим - повсrансьм й отаман, 24 polM (на 25.09. 1 92 1 р, ),(низького зросту, блондин, без великого пальця на правiИ руцi,маедокументи червоноармiйця якоТсь частиниD (дАво, ф. Р-925, оп,2, спр. 270, а.20 зв-). Налiт на хутори бiля с. iu".ородо*
Тульчинського районУ (весна 1921 р.). 25.06.1921 р. - загiн З. в 15
чол. перебував у с. Журавлiвцi, де проводив розвiдку. 3а постановою
КолегiТ Поryбчека вiд 25.09.1921 р. розстрiляниЙ ,.зЬ дезuртирство з
ЧервоноТАрмiТ iаtсивну участь убандах> (кВiсти>, 1921,'9. j0).

3авальнюк Михайло Семенович - акrивний учасник загону
М._Г. Ос_адчого. Народився 18Вб р. в M-lry Турбiв теп. Липовецького
району ВiнницькоТ областi.

3аворiтний степан Карпович - повстанський отаман. Родом iзс. Перепiльчинцi теп. Шаргородського району Вiнницькот областi.
Брати.Щанило, 'l897 р- н., Микола. Сестра Марiя. 3агiн i. оперував iз
1 925 р. по 1 931 р. Ватажка вбитО пiд час операцiТ по лiквiдацiiзЪгону,
решry учасникiв - розстрiляно.

З_l1ододнiЙ ПетрО - учасник загону А. Волинця (служив при
штабi). Родом iз м-ка Гранiв. Офiцер царськоi apMiT.

3агребельний Григорiй Прохорович - органiзатор та керiвник
повстанського загону з селян с. Козинцi пiд час повстаiня в
Тростянецькому районi в TpaBHi 1919 р. fiiяв у сlоадi загону Пакетика.
Народився 1887 р. в с. Козинцi теп, Тростянецького району ВiнницькоТ
областi, .Qо 05.1919 р - голова Козинецького сiльревкЙу. Пiд час
повстання у своему селi розстрiляв полоненого матроса - командира
червоного загону. В 30-i рр. працював у колгоспi <Червоний маяю} в
миколатвськiй областi.
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3агребельний ,щем'ян Прохорович - учасник загону Пакетика,

народй вся 20. 1 0. 1 s9; ;. ; ;- й,-1l rTl I;;#н:Т"rГ,%"#
Бilй"*от областi. дружина п"l1i_"_1л]

Василь. flочки МарiяЁiiнu, Ёр" ГгигоRiй, в 1923 р, амнiсryвався"

ýо арешry пр,цо,"" бЙiЙlр:ул:г,_*:l-:;.Чi,_ii"J,ic;lýЁýl

Ж:ъТНН;; ааlЖъi* 
ii{*lч ;жil#fiятуfi Iýff ;

по Вiнницькiй обласl
,Ыr;о,'ф р-6023, оп,4, спр, 10024),

3адвiрняк lBaH олексiиЬвич - учасник Тростянецького повстання

05.1919 р. н"род"""i'-is,оs,rвsб р, м-ку'Тростянець Вiнницькоt

областi. fiру,lкина ';Й 
ЪЪо"рi*"Д"::i HiHa, Сини Василь, Вiпор"

Боат Феодосiй, flo "ЬЬ"у 
працював _сторожем 

баэи тростянецькоl

",:фdф:::;ТЁнi., j";**i:,г;ili,Цф,Iffi
V'-?Е"гххЧlffi Ш#Цliilii^,ьl.j],Yi,,%iРеабiпiтовании
20.04,1960 о 1до,,i, Ь, Ъ-ооzз, оп +,.с|р 10216),

с3адрипо*,оlr"l, - повстан:"лI;й отаман (iMoBipHo -

С. 3аболОтний), ;;; "-;;;b"n, 
300 шабель при 2 кулеметах

< м а кс и м > о, 
" " li Jo, 

" ф:: :, л:ЖНПЖЖI, i'3,], JЁ",i".
пiдпорядковувався отаман Пiдкова зt сво

19.04.1921 р, - ОiИ З,l червоними козаками в районi с, Сумiвки теп,

Бершадсько,о рuИJ"i,'*Ьu"д" 3991понюхи добре ортанiзована,

полiтзабарвп,*" iu?пюД,сiк", лiд,р""у""я дисциплiна, грабежi

забороняют"""оLДХВЁЬ,ЁЬ, rп 
В, bnp 80, арк, 39),

3aKpeBcbK"n Ъ*по - учасник ,"l.о*у е, Овчару,ка, 3агинув

05.0s.1925 р. пiд ч""Ърч",iiп*, ,1.яuпйупою ДПУ в с, Конищiв теп,

Мурованоr<ур,nпочБiо*-Jйuйоn.у 
ЁiнницькоТ областi,

сЗаморока, t'i]""o. ;;;й" Я. Гiлюка) - командир 
,1-i KiHHoj

бDигади в сt<ладi ПЪдЙi"о*оТ повстанськоТ групи Я, Гальчевського,

d"ЖНi:L'Iil;-о9еркови_ч:у:i:::I_:?:"gоý;ý,Y"i"-lЕ,

п"ifi?liiъsЁ:ъ.;i"ъffiJ;йп]п"ч,*",ор"йопувiнницькоi
областi. Брати О""-"""оЬ |u"i,py"""_ у_Фоанчiю), Фауст, !руlкина

евдокiя Никифорiвн"" А**i",уч?"-1" в 1921 р, 3аймався

хлiборобство". зuuJJ,il""u""ЙЪi r 1,1930 р, за ст, М-10 КК УСРР,

постановою o*on" jo,.,.i й; ;;; !9л 
епт дпV ус р р вЕ 22. 1 2, 1 9 3 0 р,

засуджений о" ' р, """,iJ'-"'B 
Пвнiчний край, Подальша доля

невiдома. реаоiлiтоЙйи oj,or.1990 р_ шяЬо, q. Р-6023, оп, 4,

спр.23,132). 70



3аремба - повстанський отаман. На 29.07.1920 р. загiн 3. в 30
чол. при 2 кулеметах оперував у Брацлавському повiтi в районi сiл
lцка (нинi - TapaciBKa) та Бортники (flABO, ф. Р-2625, оп. 2, спр. .t ,l0,

арк. 7).

3acieHKo Петро lванович -ад'ютантотамана Ю. Яr<убенка (1919 р.).
Народився 1В9В р. в м. Немирiв Вiнницькоi областi. ,Qрркина Анастасiя
[анилiвна, 1В95 р. н. Сини Олеr<сандр, 1920 р. н., Вiтапiй, .1926 

р. н. Бухгалтер
за професiею. Учасник НемирiвськоТ <Просвiти> (ств. 1918 р.).
3аарештова ний 21 .12.1937 р. за ст. М-2, М-11 КК УРСР. Розстрiляний
02.0,1.1938 р,у м. Вiнницiза постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй
областi вiд 28.12.1937 р. Реабiлiтований 16.03.1957 р. (ДАВО, ф.
Р-6023, оп.4, спр, 6030).

3ауери Едуард, Густав, Фердинанд (орендар млина в м-
ку !унаIвцi) - брати-зв'язкiвцi, якi передавали iнформацiю,
отр и ма ну з -за ко рдо ну, ота ма н У & дg:щяs"ьщУ. Уродх<ен ц i

с. Сприсiвка теп. ,Щунаевецького раТону ХмельницькоТ областi.
22.04.1923 р, надзвичайною сесiею Подiльського ryбсуду засудженi
до розстрiлу.

3дебський * керiвник BaxHiBcbKoT повстанськоТ органiзацiТ 1919 р.
(Липовецький район), поляк за нацiональнiстю, колишнiй акцизний
iнспекгор (ДАВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 18992, арк. 8 зв.).

3елений - повстанський отаман, учитель iз с. Лугiв
(Чечельницький район ВiнницькоТ областi) (<Чечельницький вiсниюl,
199В, Ns 6). Не плутати з отаманом 3еленим (fl. Терпилом).

3елений - учасник flругоrо 3имового походу, партизанський
командир. 7.11.1921 р. згадуеться загiн З. у В0 багнетiв в
летичiвському повiтi, який перейшов з-за кордону разом iз М. Палiем
i залишився у Лiтинському районi з ядром в 10-12 чол,

3еленько Юхим tллiч - керiвник антибiльшовицького повстання
1919 р. в с. Хижинцi, Лука-Мелешкiвська, Писарiвка, Сокиринцi,
Яришiвка та iнш. Вiнницького повiry, колишнiй офiцер. Народився
23.10.,1В9В р. в с, Хижинцiтеп. Вiнницького району ВiнницькоТобластi.
Батько lлля Тадейович, 1870 р. н. Мати Степанида loHiBHa. Брат lBaH.
Сестра Параска. В 20-30-х рр. працював у мiсцевому колгоспi.

Зелiнський lBaH Гнатович - повстанський отаман, колищнiй
учасник загону Овчарука. 3агiн 3. дiяв на територiТ Чернiвецького та
сусiднiх районiв впродовж 1925-,l926 рр. 3а час свого iснування загiн
3., переважну частину якого складали мешканцi с. Березова
Мурованокуриловецького району, здiйснив до 10 нападiв на
кооперативи (в т. ч. на Серблянський банк), спалив будинки сiльських
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";ЪЁ::Чi оs. t gzo р. надзвичай*:::У Ж'НЕ:i:ffi'*О'О

:ilа,ffi'*:trjýъ+j"вНtrЖ"|въ%,:,Ъl,"Н;J 
j;:il,:H"l"1

Подiльськоrо o*p,,oiiniiiЙY ;y"i tз1i,рiп"i, 
3елiнський lBaH

Гнатович, 3ý р,, Й"i,JКочq1р9:.чий-Йо""п lванович, ?3 р,,

кччкiвський сигrзмffi'й*ЬЬiио"ч, :;'i- Вiт*О"СЬКИЙ ИОСИП

ФЪu"цо""ч, ЗО р,, МJоЙ'*"о*"И Йu,ро Филимонович,44 р" [рагончук

Пантелеймо* T,""of,o""",}i р, i iИчпо""* Про*ор Матвiйович, 26 р,

Частинi загону', tПЁ","Ё"i,JБ"д,р Микитович, Мосежний Михаило

Митрофано""", л",,,|JiЁБ"Ъ"п"?Ь"горович 
та iнш,) вдалося втеки

." 
ýJ#JJ"rJIIfinon", днармович - учасник загону Я, ШеПеЛЯ,

Народився ls,Оs,it9Ъ"Б, " ""Лозпч.,"i, 
Хмiльницького району

ВiнницькоТ oOnu",,, frJi*I""" П]iЙ"Йч lBaHiBHa, Сини Роман, Франек,

Едуард.До 1914 п,?ЪЪчЙ"u" у чалтy 
Й;Ь; Потоцького, В 1919 Р,

служив у 1-му ..u"дJЙuцо*омч поi,у. Ap"iiT УНР, 3аарештоваНИИ

06.05.19зs о. ." Ji:Ё;Т,"i,11_'1к.'УР'сР, [о арешту працював

стельмахо., у *o,,..JJl,'; ч:.у'B}iJiЗlb ; ?,IТХ,I}Й"l;
I"Жfril:}J, Ж;: Ё Щ е ф; I ?i * : ; :::,г ; I^ }, зЁ,,1ъ ъ1

ъ:*хlil:Jн'ж оllъ,u? ;if;#. ЁЁ Б,;, ;,: i 
"'' 

р u lР_, ",

3лочевськ"и O""*1lй: помМник начальника контррозвlдки

загону <Карого>l tC, Я"ор"о*ого) Ф, олексiенка, Родом iз м, Тульчин

теп. Вiнницr*от оо#""Il,йЁ6, ф,-р-ооzз, оп, 4, спр, 11266, арк,

" 11";*о 
" 

ýм итро - уч а сн и к за го"у 
! 1::f ,1 ^У"".: 1жн#t{ 

е м и pt в

ВiнницькоТ областi, rri р, t'gzr р,), член мiсцевого комсомольськог0

осередку. РозстрiляЙ; ; ;;;,;;Ьвою Подryбчека вiд 25,09 
"l 

92 1 р,

зуб ри чьки й дм итБ"^: ф:;: Т :" Ж_ЖЖ::,i;: "* *li

апивiстiВ Тихона Бондарука ,u чI.:i.Iл:нчарук 
(с, Букатинка), убив

голову Мазурiвськ"i'?Тiiрiд" Лiч"*91*оr.Ь, мiлiцiонера та двох

приватниХ осiб, а **"*Ъjпuв на червоноармiйську заставу в

rl "3liЯJýiЪНlТ# 
;НЭ;;чy ]" " Бе рш адського рай о ну

вiнницькотобласг'",ii.Ы"":;ЁЬ*:::о"i::::l"j;lЧ-llХШ"i:
;#iý:T :',i]il*ll';%;1;; ;чЩi ду i о 

" 
* о 

" 
у у ч и л иtцi та

сте п а ш сь Ki и z-кл а JJ o'ri "ЁiЦ T J:*' J:, ý;'.::r.'.H.,lt
i::l,1жj,l} iffiН'еJ;iЬ;;;.iйJо, о р-2625, оп,2, спр 11

uБ*_ggl. Розстрiляний в 192'l р,-'' 
iуЁрпu"*пи - *u,"'o ,"'Й О Волинця, брат [митра 3,



зять lBaH оста пович - учасник загону П. Северенчука. Н ародився

04..1 894 р. в с. Кордишiвка теп. Вiнницького району ВiнницькоI областi.

Дружина Валентина MaTBiTBHa. Сини олексiй, Михайло. ýочка Парасtа,

дмнiстоваН ий у 1921 р, З 1 9З0 р. - член колгоспу iM. 1 2-рiччя Жовтня,

працюваВ ветеринарним caHiTapoM, Заарештований 03.05.1938 р- за

ст. 54-2,54-11 кК урср. Розстрiляний 25.05.193В р. у м. Вiнницi за

постановою трiйки унквС по Вiнницькiй областi вiд 10.05,1938 р,

Реабiлiтований 15.05.1957 р. (МВо, ф. р-6023, оп.4, спр.404,6347),
tваниця Вiкгор Арсенович - iнтендант загону Я. Шепеля, Родом

iз с. Сiчкарiвка (нинi в складi м. Хмiльник) Вiнницькот областi. Пiсля

1920 р. проживав у Польщi.
lBaHoB, lвановський (<[обрий Вечiр>) - повстанський отаман,

загiн якого в 10-16 чол. дiяву ГайсинськiЙ, Балтськiй округах ПодiльськоТ

ryбернГi та ПервомайськiЙ - ОдеськоТ. Мiсце базування_з?!9ну t, -
(ишiвськиЙ лlё (g-tZ в. пд. -сх.Бершадi). В нiч на 27-09.1923 р, у
згаданомУ лiсi в криТвцi було знайдено yKpaTHcbKi грошi, друкарський
шрйфт, cieMy з пiдписом iпечаткою з написом <Уповноважений rрупи
вйзволення УкраТни>, чистi бланки тоLцо. 29.10.192З р. спiльними
зусиллями ударгруп Первомайського та Гайсинського окрвiддiлiв flПУ
t. був спiймЫниiа ЬЪаИонi с. Шляхового ПервомайськоТ округи.ffеямй
чаi пiсля цього на Подiллi ще дiяли дрiбнi групи iз загону l. по 2-з чол.

lBaHoB Пилип Васильович - учасник пiдпiльнот мережi отамана
Хмари-Харченка, 3 05.,t922 р. - козак отамана Щ!:9в9ькоч
родом iз с. Сахни теп- Летичiвського району Хмельницькоl _ооластl.
Служив у Червонiй ДрмiТ, звiдки дезертирував, Був спiвробiтником

леiичiвсtкого полiтбюро, Засуджений до смертноТ кари 2.11,1924 р.

в м. ВiнниЦi разоМ з отаманом С. Харченком (кХмара>) та В,

Яблунiвським. Страчений у Вiнницькiй в'язницi7.11.1924 р.
tЙанунь €фрем (<Левченко>) - повстанський отаман, учитель за

професiею, у царськiЙ apMiT слуокив BaxMicTpoM лейб-rвардiйського
кiрасирського полку, закiнчив школу прапорщикiв. Родом iз

с.' Четвертинiвка теп. Тростянецького району Вiнницькот областi.

ýрркина Ксенiя. Пiсля слркби в лавах АрмГi УНр наприкiнцi 1920 р,

орiанiзовуе з с_еляН ЛадижинсЬкоТ волостi та червоноармiйцiв-

дезертирiЬ загiн чис. бл. 50 чол. при 2 кулеметах <Люйс> та 1 -
<<Максим>, <<Ватажокбанди... вище середнього зросry, poKiB 30, темно_

русявий, повний, одягнугий у френч кофейного кольору> мво, ф, р-

i i зg, on. 1 , спр. 140, арк. 4З.). Заriн l. пiдпорядковувався отаману Лиховi.

Таtсиtе загону l. полявла у (швl4дкосгi переryвання, в бiльшосгi випадкiв

без дорiг i вночi, З одного району в iнший, нападаючи на оlФемих lФзакiв,

сiльради, кооперативи i комнезами. При спiвчуrливому сгавленнi
73
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населення в районiдi'i банди до останньоi, розвiдкаб_анди зFодиться

до суспiльно-полiти,,нЙ, аiiтацiИноТп (Тач же, ф, р-925, оп,8, спр, 84,

Бр*.Ь 27,O5.1921p..uii, l. здiйснив налiт на м-ко Красноriрку (15 в,

пд. ТульчиНа}, де побив мiсцевого голову, 28,05,1921 р, в районi

iБЬОirо-Кротовсь*оТ дачi поблизу с, Оляниця теп, Тростянецького

району вчинено ;1uпrд 
"" 

валку 43 полщу,.знищено 600 пудiв фуражу,

вбито 1 червоноармiЙця, nbp"*u"o *z, t,oo,tg2'l р, в с, Михайлiвка

теп. Гайсинського району захоплено в полон 5 червоних козакiв, 3 з

них вбито, рештi вдалоi" 
"r"*".21.06.,l921 

р,в с, l-{ибулiвка теп,

iрБ"r"п"цrкого району вбито 2 червоноармiйцiв i стiльки ж поранено,

зЬ.ов.rszi р. на полi поблизУ ЛадижинськоТ Слободи знайдеttо труп

KoMicapa Гайсинського полiтбюро flмитра щмигановського,

bbi""i.lroPa та керiвника мiсцевого карального загону, 1 8,09, 1 92 1 р,

"l дорозi 
'iадижин-тульчин 

вбито помlчника начальника особливого

вiддiлу 72 бригадй Жамова i смертельно поранено начальника

особливого вiддiлry цi"i*Ър",uди Полякова, 29,09,1921 р, загiн l, в 16

вершникiв пИ командою Боryна напав на лlсову контору Ne 2 Одеського

ryЁлiскому в Крижополi, де ,й"щ"" папери, 1 8, 1 0,1 921 р, в с, Орлiвю теп,

т"пп"цо*ьrо району вбито продподаткового агента Косовича, Того ждня

" ". 
Кр"Ьпопйrс вбйто голову волосноТ продподатковоТ KoMicii Богцарчуlcl,

iнструкгора Ширкого та пойпрацвника полiтвiддiлу 24 дивiзi[лепешкiна,

20.,t0.1921 р. в с. Паланка 1нинi-с, Заозерне) теп, Тульчин,ськото.району

ьззброено9 мiлiцiонерiв. одному з них замшено мя передачi два либи:

в особливий вiдди zд ди"Бгi zz,орrrrди i головi комнезаму еврейсьюi

Фомади м-ка Ладижин- Потiм, полишивши мiлiцiонерiв, повстанцi вбили

голоВУВолосного.ч"uпо*о-в'|ддiлУМаксимаСрiбняка.21.10.,1921р'
в лiсi бiля ст. демкiвка .apyoaHb'z спiвробiтникiв особливого вiддiлу,

24.1О.lg2l р. в лiсi на пiвнiч вiд с. Леткiвка теп. Тростянецького району

зарубано уповноваженого особливого вiддiлу 1 червонот козачоi

диЪiзiТта 3Ъзакiв.28.,l0-1921 р, в с, с, Орлiвката МалаМочулкатеп,

т"пп"цо*оrо району вбито з продподаткових агенти. 20.0з.1922 р.

загiн l. перерiзуе телеграфну лiнiю мiж Ободiвкою та Баланiвкою,

21.03.1g22p. в с. Четверi""i"*u вбито 2 червоноармiйцi.05.04.,l922 р.

в м-ку Ладижин захоплено в полон комполку з 2 сотниками та

ординарцями 1комполr<у вдаеться втекги, 2 його помiчникiв зарубанi),

06.04.1922 р. *u *yгopi (о*ур" (2,5 в, пд, сх, Гайсина) зарубано 7

*"Б"о"оuР"iИцi"-Z+'дивiзiт, 2 - в с,_Чечелiвка, 27,о4,1922 р, в

ц_16у ооолiвка вбито id акrивiстiв i забрано в полон спiвробiтникiв

волвиконкОму. Того ж дня в с. Кошаринцi теп, Бершадського району

l. пiд час бою з сотнею б червоного козачого полку було важк0
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поранено в груди. На чолi загону деякий час стояв ад'ютант Столяров.
На початкУ травнЯ 1922p.l. -знову в строю. 16.06.1922 р. в с. Ниr<ча

кропивна теп. Немирiвського району вбито голову волвиконкому.
20.06.1922 р. на дорозi Тульчин-Журавлiвка вбито голову
продвоенкОму 5 червОного козачОго полку. В нiч на 23.06J922 р.
зiрубано помiчника голови комнезаму ЛадижинськоТ волостi. ýо щоки
вбиiого була прикрiплена записка: <Я шукав Левченка i знайшов на
свою шию, так що HiKoMy не раджу шукати Левченка>. 24-О6.1922р.
на ст. Генрiхiвка вбито 3 червоноармiйцiв i б мiсцевих жителiв.
25.06.1922 р. вчинено налiт на м-ко Теплик, зниtцено документи
волвиконкому та мiлiцiТ, випущено на волю в'язнiв. 26.06.1922 р. на
ст. Хащувате вбито командира та воснкома бронеплоч{адки.
2В.06.1922 р. в M-try Пiщанка вбито 3 акrивiстiв. 30-06.1922 р. м-цу
кiблич вбито продагента. На xyTopi Мачуха поширено друковану
вiдозвУ iз закликом до повстання проти KoMyHicTiB. Вiдозва була
пiдписана отаманом Зеленого Гаю Левченком i завiрена печаткою з

тризубом, 09.08.1 922 р. загiн l. був оточений переважаючими силами
червоних за 2 в. на пн. сх. вiд с. Оляниця. В ходi бою отаман та 12
його побратимiв наклали головою у нерiвнiй боротьбi. Голову отамана
t. забрав для медичних дослiдiв Гайсинський вiмiл ffПУ. Рештки
загону l. були знищенi червоними 08.09.1922 р. в районiс. Юшкiвцi
теп. dратiЬського району (rliд час цього бою загинув батько l.).

lвасюк Кирило Андрiйович - учасник Журавлiвськоrc повсгання
1920 р. НародЙвся 1В,03.1897 р. в с.Журавлiыатеп.Тульчинького району
ВiннЙцькоi'Йластi. [рркина Килинi Кузьмiвна. ýочrи Марh,Тамара,
ольrа. Брати Роман, 190В р. н., Мефодiй. Сестра Марiя. Унтер-офiцер

царськоТ apMiT, Пiд час повстання брав участь у захопленнi червоного

бронепоrЪда, а згодом, пiд час насryпу червоних, знищив у бою 1

червоноармiйця. 3аарештований 10.03.1938 р- за сг, и-4, 54,11 кк
урср. ,що арешry працював польовим сторожем у Журавлiвському
колгоспi. Розстрiляний 25.04.193В р. у м. Вiнницi за постановою трiйки

унквс по Вiнницькiй областi вiд 08.04-1938 р. Реабiлiтований
27.01.1960 р. (МВО, ф. Р-6023, оп,4, спр. 10042).

lвашкевич tван -учасникзагону l. Голуба, Родом з Галичини, 2В р.
(1921 р.), колишнiй офiцер. Пiдтримував зв'язки з отаманами Косинкою
iкопенком. Розстрiляний за постановою Подryбчека вiд 25.09.1921 р.

lльницький flем'ян семенович - один з керiвникiв повстанського
загонУ в с, Мервинцi пiд час Бабчинецького (iнакше_-Ямпiльського)
повсйння 0з-10.02.1921 р., учасник загону Гонти (Г. Гонткiвського),
1921-1922 рр. Народився 1ВВб р, в с. Мервинцi теп_. Могилiв-
Подiльського'району Вiнницькот областi. ýрркина Марiя Степанiвна,
1892 р. н. ,Щочка Ганйа, 1 925 р. н. Пiсля амнiстГi працював ухолгоспi iM.

KoMiHTepHy. Заарештований 10.09.,1937 р. за ст- 54-10 КК УРСР,3а



постаНовоютрiЙкиУНкВспоВiнницЬкiйобластiвiд13.10.1937р.
засчджений до 8 р. виправно-трудових таборiв, Реабiлiтований

iЬ:ifiБа6; hАЬо,6. вi,ооzз, оп_4, спр, з844),

lльницький Gемен'Якович - повстансьrмй oiaMaH, полковник АрмГi

УН Р, командир ОкреЙЬiJ Й адднiстрянського куреня, Народився бл,

rbBi р. Ь i.'tiетрбсЙ'iнЙнi -Ъ, Д9,*9ll ,"п, Ямпiльського раиону

ййi;йъолаiтi. #;о, якiв ыiкгорович. мав бакалiйну лавку та

молотарlry. мати надЙ'йй*оп"тr"ч. БЁlт Сiепан (1S80 р. н). Сестри

Гафiя, бл. 1896 р. -:а;;Й:Б;ф Петрович I]:yT:],8.15 р,н,),

МБ+Ь, TbOi b.j. Закiiлчив з вiдзнЬкою церковно-парафiяльну школу

в Кетросах та сiльськогосподарське техйiчне училище в м, Сороки

[ьчЪJ"Ъйi"i. пiд *jC 1-т iB.iio991 з.i1|"._к9у*ду"1"_l:,llО" "u
Ьу"у-Й*о"Й фронri. Ёув двiчi поранений, В ,l9'l8 

р, - органiзатор та

керiвник MapKiBcbKoi i',i,ii"i,Ji,,ilL На початку 1919 р, - керiвник

;6Б;;;;; 
"йп 

*я 
"пiпi-Jйт- 

республi ки )) та командир о кремого

Надднiстрянського фп"ЙСпiЬgiя1.1}г}iею 
УНР, У 1920 р, -отаман

повстанськоrо ,,дд,ii Ь зоо 
"ол,, 

який оперував у Ямпiльському та

Ы;ЙЙЙ;ЙоЪаi}.i-часнi джерела зазначали, tцо загiн l, почав

активно дiяти в *ойiiбZЬ fil "!ro 
1 жовтня в Ямпiльському повiтi

Бу;;,;БiiЙ"о, О""д" з'явля'лись на межi Брацлавського повiту в

рахнянськiй "опо"'Зуй 
ЬйrirдйЪо"вства чоiирьох продпрацiвникiв,

ьi,;йъiJобФ оул" йжi,rтiзаходи rцодо спjймання, але банди сховалися

в Брацлавському повiтi. Банди переслiдували виключно.трабежi, Iз

змiною на фронтi, ,Бi.""iilчастйнi пойту з'явилась банда в 25-30

чол. пh командою петлБрiвського полковника lльницького, уродженця

". 
йБiБ,о"й iйiliльсi*ъiЁпъвiту. 3_азначена банда пересуваеться на

конях, озброена ,"""rй*"й, ,iае2автомати; перший налiт вчинила з

Э 
"i 

а *""i"" на с. Бабчинцi, де розгромила волосний ревком, зниц{ила

БпрЪчй, забрала телЬфонi,йй ?п?р.аТ: побила сторожа, розгромила

канцелярiю "",l"п"r"ЁЙ"iЬ*"оi 
Йi,iцiЬ_(МВО, ф, Р-2625, оп, 2, спр,2,

il]iбri. a Бабчинцiв jагiн l, направився в с, Клембiвку, де також

розгромив "опо"пй' 
iJБ*ьl,i iiji. io. тбiб- р l 0 6. i 07. 1 о 1-9?9_р: 

_.зli1_1

;;ЪiЁ;r. переОувЬвl с, Вербка Волоська Ч ::ry::pjp l 
.волостl,

26.10.1920 р. загiн i. в цiомужселiвбив агента продкотrаiсiТ iзабрав у

сiльревкомiу"i п"пЪfr"l йJli9п цйй, iB,to,1920 р, в с, Янкулiв (нинi-

с. lBaHKiB) повстанцi (25 вершникiв) захопили у полон 14

червоноармiИцiв, l 3 j якиrх були розстрИянi ," "9l9y:,1 
один уriк, В

с. Кетроси повстанцями зниU{ено мiсцевих активiстiв Дмитра

Красуцького, д;;й;; flомбровського, _семена_Теслера,
п айтелеймона ст;й;;сiкйо, цlпу мермештейна та iH. .влистопадi
rg2o р. був оточе*"Й-чЪрЬ9н.6а_рйiЛцями на чолi.з Яковом

Домбровськи м в xaTl cЫЫЙ i, i - Йиха Иiо"с1*9 |9 :_"л, 
J(eTp оси, П iд

Т." J,iJй" втечi був убитий.,Щруlкина l, того ж polry разом iз загоном

;Ы;й;iй;i Ёй;iь: irb tgzo р. в с. !овжок ямпiльського

району проживала ппьмi*ниця - Вдовцова Ганна Степанiвна,
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lщенкО Трохим Павлович - учасник повстання 1919 р- Родом iз

с. Шкуринцi (нинi - с. ПрибузьКе) теп. Вiнницького району ВiнницькоТ

областi. Розстрiляний за постановою Подryбчека вИ 22.08..1920 р,
tщук НестОр Пахомович - учасник загону Я. Шепеля. Народився

27. 1 0. 1 s97 р. в с. Вонячин (нинi - с. Городиrце) теп. Лiтинського qайону

Вiнницькоi областi. .Щруlкина Варвара, 1902 р. н. Сини Днтон, Иосип,

Григорiй, lBaH. flочка ольга. Перебував на емiграцiТу Польщiв 1920-

lbzt рр. flo арешry працював у колгоспi iM. Шевченка. 3аарештований
10.0B.,l937 р. за ст. 54-10 кк урср. Розстрiляний 27.08-1937 р, в

м. вiнницi за постановою трiйки унквс по вiнницькiй областi вiд

15.08.1937 р. РеабiлiтованиЙ 28.02.1962 р. (ДАВО, ф. Р-6023, оп,4,
спр. 12130).'йолтухiвськиЙ йосип - просвiтянин, керiвник пiдпiльноТ

органiэацfi в с- Явryхи теп. ,Щеражнянського району ХмельницькоТ

областi.
Калинець Микола - ад'ютант отамана А. Волинця. Уродlкенець

Летичiвського повiry. Вчитель за професiею. Пiсля 1920 р. виtiав у
чехiю, де у м.жевнiце працював учителем гiмназii.

Калита Gильвестр Григорович - керiвник повстанського загону

селян Чукова пiд час повсгання 05.'l9'|9 р. на Немирiвщинi. Народився

02.01.1ti94 р. в с. Чукiвтеп. Немирiвського району ВiнницькоТобластi,
Мати олена MapKiBHa. ,Щочка Галина. Брат Антон, 1891 р, н, Брав

участь у 1-й свiтовiй вiйнi. 3акiнчив школу прапорщикiв у м, Тифлiсi

(Грузiя). Слркив у ApMiT УНР. Пiд час Чукiвського повстання, яке

ро.Ъоrчло"ь 04.О5.19'19 р., очолив загiн iз мiсцевих селян (бл. 200

чол.). Ними в селi на цвинтарi було розстрiляно 2-х полонених

,ер"о"оар"iйцiв. 3агiн К. спiльно з повстанцями з iнших сiл брав

участь у наступi на Немирiв, Брацлав, Печеру, Райгород, Ситкiвцi,

kаролiну. 3аарештований 17.08.1937 р. за ст. 54-10 КК УРСР, До
арешry працював учителем росiйськоТ мови та лiтераryри в Чукiвськiй

школi.-РозСтрiляниЙ 09.09.1937 р. у м. Вiнницi за постановою трiйки

унквс по Вiнницькiй областi вiд 02,09.1937 р. Реабiлiтований
'16.05.1962 р. (МВО, ф. Р-6023, оп- 4, спр. 12655).

Калiш lBaH Зiновiйович -учасникзагонуА. Волинця, Народився
1897 р. в с. Глибочоктеп. Тростянецького району ВiнницькоТобластi.

flрул<ина Ксенiя МиколаТвна. ,Щочка олена- Слуlt<ив у вiйсьцу УНР,
06-04.193О р. постановою Тульчинського окрвiддiлу ДПУ висланий

КолишнiЙ начальниК ЛетичiвськОТ повiтовоi мiлiцiТ.
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КарабчiевськийМиколаПлатоновиЧ.НачалЬникштабУ
ПодiльськоТ KiHHoT бригади отамана Хмари-Харченю (з 06 по 2.09. 

1 _9?Z 
p.l.

Народився 1S97 р. в м. Киевi. в 1916 р, закiнчив МиколаiЪське Киiвське

артилерiйське училище. 3амнув 18.07.1923р,в бою пiдс, Багринiвцi

теп. Лiтинського району ВiнницькоТ областi,
Караман Родiон Порфирович - учасник загонiв Пронюка та

Коваленка. Народився 0В.04.1897 р, в с, KypeHiBKa теп,

Чечельницького'району ВiнницькоТ областi, flруrкина Петрунелiя

Станiславiвна,'l90З р. н. Сини Петро, 1925р, н,, Володимир, 192В р, н,

Дочки Марiя, 1924 р. н., Катерина, ,l930 
р.н. Брати Михайло, 1900 р, н,,

Йитрофан, 'l904 р.н. Сестра Параскева, Учасник нападу на

Чечельницький цукровий завод, пiд час якого було вбито 2

червоноармiйцiта iабрано 5 пiдвод цукру (ociHb 1920 р,), В 192,1 р,

амнiстований. 3 ,t933 
р- -.tлен колгоспу <Червоне полеD с, KypeHiBKa,

Заарештова ний23.12.19З7 р. за ст. 54-'10 ч. 1 КК УРСР. Розстрiляний

25.d4.19зS р.у м, Вiнницiза постановою трiйки унквС по Вiнницькiй

областi вiд'ОS.О+.tg38 р. Реабiлiтований 17,06, 1974 р, (дАво, ф,

Р-6023, оп.4, спр. 16200).
Карпенко Костянтин -повстанський отаман. Родом iз с. Бубнiвка

теп. Гiйсинського району Вiнницькотобластi. Згадка про загiн К. числ.

до 25 чол. за 1923 р. (дАво, ф. р_602з, оп. 4, спр, 2В295, арк, 34 зв,),

Карпiнський lBaH Федорович - учасник загону Я, Шепеля,

Народився06.01.1899р.вс.КУманiвцiтеп.ХмiльницЬкогорайонУ
ВiнницькоТобластi. Дружина Ганна Павлiвна, 1898 р. н. Син Василь,

1919р.н.БравУчастьУнасryпiнас.!Уменкитам-коНовокостянтинiв.
у 1g2o-1g22pp. перебував на емiграцiТу Польщi, !о арешry працював

у колгоспiс. kуманiвцi, Заарештований 07.12.,l9з7 р. ,за ст, 54-10 ч. 1

kKypcp. Розстрiляний 1з.12.19з7 р. у м. Вiнницi за постановою трiйtс

унквс по Вiнницькiй областi вiд 07-09.12.1937 р. Реабiлiтований

02,07.,1958 р. (мво, ф. р_6023, оп.4, спр. 7в09),

Карпович'Мартин Петрович - учасник загону О, Бойчука,

Народився 1 В76 р. в с. Королiвка теп. Липовецького району Вiнницькоi

областi. Поляк за нацiональнiстю. ýрул<ина Марiя. Сини Иосип, lBaH.

ffочка днеля. Дмнiсryвався 15.06.1921 р. Проживав у с. BaxHiBKa теп.

Н"по""цо*ого району. Заарештований 12.О2,19З0 р. за ст. 54-'10 КК

усрр. Постановою судовоi'трiйки при КолегiТДПУ уСРР вiд 10.03.1930

р. засуркений до вислання в Пiвнiчний краil на 5 р. Згодом, 1 0.06.1 933

р.особливоюНарадоюУсРРзасУдркениЙзаст'54.10ККУСРРдоз
р. позбавлення волi. звiльнений 21 .07.1935 р. Подальша доля невiдома,

Реабiлiтований 28.11.1989 р.(дАво, ф, р_6023, оп,4, спр,23909),
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Касперович Микола lванович - учасник Пикiвського повстання
19'l9 р., а також загонiв l. Крамаренка та Я. Шепеля. Родом iз с. Пикiв
теп. Калинiвського району ВiнницькоТ областi. Розстрiляний за
постановою Подryбчека вiд 22.0В.1920 р.

Каспрук Арсен lванович - учасник заrону Я. Шепеля. Нарqдився
1895 р. в с, Сосни теп, Лiтинського району ВiнницькоТ обласri. Др)Oкина

lрина Кирилiвна.,Щочки Анасгасiя, 1919 р. н., Марiя,
1923 р. н. Сини Якiв, 1921 р, н., Аrшрiй, 1927 р. н.,
lBaH, 1925р. н. В 1920-192,t рр. пербравнаемiграцiТ
у Польщi. Пiсля амнiсryвання прожизав у с. Трибухи,
займався хгriборбсrвом. 3аарчлований 20.05.1 929 р.
а сг. *\ 54_1 0 КК УСРР. Розсгрiлян ий 12.12.1929 р,
у м. XapKoBi за постановою КолегiТ ОДПУ вiд
23.1'1.1929 р. Реабiлiтований 06.'t0.1993 р. МВО,
ф. Р-6023, оп. 4, спр. 28144).

Качуровський Гвiдон Ф ра н цо в и ч - сотник заюну Я. Гальчевського-
Народився в с. Рудня теп. летичiвського районftтffiЙТ
областi. Полякза нацiональнiстю. Брати lBaH, 1876 р. н. (репресований
в 19З7 р.), Олександр (в 1932 р. висланий з сiм'ею на Пiвнiч), Рафаih
(прапорщик царськоТ apMiT) (МВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 24807, арк.
31). Член Повстанъкою кoMiTery Летичiвського повф в 1921 р. Вбитмй
18.10.1922 р,

Кашубський Юхим * учасник загону Х. Кравченка. Родом iз
с. Овечаче (нинi - с. flружне) теп. Калинiвського району ВiнницькоТ
областi. Розстрiлянийу 1927 р. в с. Мончин теп. Погребищенського
району (МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 2415В, арк. 10).

Кащук Митрофан Герасимович - учасник загону А. Волинця.
Народився 1898 р. в с. Карбiвка теп. Гайсинського району Вiнницькоi
областi. Др)Dкина Ксенiя Карпiвна. Сини Василь, lван.,Щочм Параска,
Палаже. Пiслtя амнiсгГiпрацював у колгоспi iM Мiчурiна. 3аарештований
03.03.1 938 р. за от. М4, 54-11 КК УРСР. Розстрiляний 04.05.1 938 р. у
м. Вiнницiза постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй областi вИ 10.04.
1938 р, Реабiлiтований 20.05.1959 р. (ffflBO, ф. Р-6023, оп.4, спр.9555).

Кащук Gтепан Якович - rlасник Пикiвського повстання 07.1 91 9 р.
Народився 20.03.1В94 р.в с. Кустiвцi теп. Хмiльницького району
ВiнницькоТобластi. Бунчужний АрмГr УНР. Разом з односельчанами
(бл. 20 чол.) брав участь у походi на м-ко Пикiв. !о арешry працював
облiковцем у колгоспi iM. Ленiна. 3аарештований 07.02. 1938 р. за ст.
54-10 ч. 1 КК УРСР. Розстрiляний 25.04.193В р. у м. Вiнницi за
постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 05,04.1938 р,
Реабiлiтований 28.06.1989 р. (ДДВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 18S51).
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КириленкО омелян степанович - учасник загону А, Волинця, 1

Родом iз с. Куна теп, Гайсин",I9::л.r:,"_ч"'лг11};коТ 
областi, '

;:#fiН;JJ;";;;;ойо под'-убука вiд 29,0В,1920 р,

Кирилюк tп"""дJоi,;;;Н"с, Галюка, BiH же (БаЙдаD, див,

,"*o"iii"*ropoKao1-""nl*"-",_,Maнaj!g]*щ;rr:,"ж
уБri*"о*оТ apMii, ккомандир 1-Т Бритади

ПартизанськоТ ЛрЙ'ПЙiilп"", У._тогочасних бiльшовицьких

джерелаХ "iд.""чuлО"i'-uЁ"*д" 
Кирилюка - частина банди

Гальчевськоrо, n,"n" вiдходу за кордон основного ядра банди

Гальчевського tZ,og,ig"i;;-: к,3,) i'знищення банди лев,ченка е

единоЮ бандою, вiдзначеною на територ'ii ПЬдiлля> (мво, ф, р-925,

оп. 8, спр. 85, apK.'riil, is,oz, tdzz.p, загiн К, здiйснюе напад на

волвиконко"" у в"п"й ёrjуr"* та tiусИКiВЦЯХ (На ПД. i ПД' ЗХ' ВiД '

Н.Ушицi), 27 -о7 .1;';;'о - ;Ъ м,.ШатЬву, д".]"1о*л.9озФомлено

волвиконком i воитJйоiо гono"y, Чис, загону К, на цеЙ час складао

80_100 кiнних np" з"рi"чп""*"йr"i"". в липнi 1922 р, до загонулк,

кчоловiка "y"opoio 
i хорЪброгоD, в Новоушицькому повlтl

прибднуеться дрiбний загiн Ковальського чис, До 20 пiших, Такгика,

якоТ дотримувався загiн К,, не могла не викликати зацiкавлення у

супротивноi 
"rоро"й, "uiдкритi 

мiсця проскакуе галопом групами по

15-20 чол., маючи оо.й i роз'Тзди, в_населенi "уiу.1.:i:чжае 
3l

Bcix бокiв, проОувшЙ'Z-3 год,, знову розбиваgться на групи i вiдходить

в рiзних "unp""*u", 
Рухаеться переважно польовими дорогами i

стежками, при пiдходi до лiсу розсипаеться в цеп, 3 боку, вiд якоrо

можна очiкувати п',frЬлч нjши* частин, виставляюl_ься заслони,

зiткнення a на*""" частинами_ банда уникае, вiдчувши

переслiдува"*", рБ,Ь"""й"" на дрiбнi Фупи, розсiюеться в рiзних

напрямках, заздалегiдь призначивши.мiсце збору, зникненню банди

сприяб лiсиста i ;ъЁ"i;;;u ,i"ц,_"i*ь" Подiбна тактика робить

переслiдув"**"' "Jйожливим 
i перешкоджае встановленню

численностiбанди> (Там же, спр,л84, арк, 314), 
_ .___i_.,a

28.О7 .1g22p, ,uгii k, u"i, до i оо кlнних здiйснив налiт на м, MaKiB,

пiд час якого було пограбован: чу:.,:"й 
завод, вбито декiлька рад-

службовцiв, ро"р,ойпено мiсцевий волвиконком, вбито члена

волкомосе р"оr.'jb:b? .Б; ;. й * Ъ, 
_r9 ч :б":: :t",' 1.У,ýХ",'J

;:Ъ".*i"_;ЪЪЧ;i;;;#;;ъiJl"i",*" (5 в. пн. _ сх. м. дунаiвцi) та

Сприсiвка (10 в. пн. -;, ;, hунаТвцi), при цьому повстанцiвиспiвували

(слава дезертирамо iu ро.*"дали по 
1улицях 

P"ryI:::: l],}:P:::
rрошi, Того ж д*, по,Ь,анцi пошкодили телефонну лiнiю мlж

с. Пiмiсний Мукарiв,;БЫi HuT+,oЫ,rgZ2 р, загiн К, був помiчений
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у ВербiвеЦькомУ та михайЛiвськомУ лiсах Могилiвського повiту
(Верхньо-ОльчедаТвська та CHiTKiBcbKa волостi). 07.09.1922 р. загiн
К. BiB бiй iз 2 сотнями 4 червоного полку в Солобковецькiй волостi, В
нiч на 0В.09. того ж року ввiйшов у м. 3iHbKiB. 12.09.1922 р. командир
4 полку червоних Бояринов настигзагiн К. у 1В чол. у районi с. Гулi
(теп. Барського району Вiнницькоi областi). В результатi бою отаман
К. та бiльшiсть його бiйцiв, за офiцiйними даними, були вбитi. Вдалося
врятуватися лише 4 повстанцям.

КирницькИй - повстаНський отаман, загiн якого в 4-5 чол. спiвдiяв
iз отаманом Овчаруком. Оперував здебiльшого на територiiсучасного
Барського району. 01.06.1925 р. К. разом iз помiчником Василем
lвановичем Челобаевим були вистеженi ударгрупою Подryбвiддiлу
ДПУ в с. Гулi (теп. Барського району) в будинку гр. Остапчука. 3вiдси
к. планував здiйснити розгролlt мiсцевот сiльради та вбивство
кандидата в члени бiльшовицькоТ партiТ Шалiна. Пiд час перестрiлки
депеушникИ кинули в будинок 3 бомби, вiд вибуху яких К. помер через
годину, а Челобаев, будучи поранений, потрапив у полон.
Надзвичайна сесiя Могилiв-Подiльського Окрсуду вiд ЗО.10.1926 р.
засудила В- l- Челобаева та lBaHa Федоровича Чекановського
(мешканець с. Бiличин, переховувач К.) до розстрiлу. Вирок виконано
05.,12.1926 р. в пiдвалi Могилiвського Окрвiддiлу дпу.

Киршул lBaH - начальник штабу Балтсько-ольгопiльського
повстанськОго загону С. заболотного. Колищнiй командир gB кавполtlу
бригади Г. Котовського ([J.ЩАВо, ф.3204, оп. 1, спр. 11, арк.20). lз
,l 0.08. 1 92 1 р. - отаман Надднiстря нськоТ повстанськоТ бригади. Родом
iз с. Тимкове теп. Кодимського району Одеськот областi.

Кирюхi н lBaH Степанович - учасник загону А. Волинця. Народився
18В9 р. в с. Бондурi теп. Гайсинського району ВiнницькоТ областi.
Др}пкина Марiя. Син Петро. !очки Катерина, Надiя, HiHa. Пiсля aMHicTi.j
працював стельмахом у мiсцевому колгоспi. Арештований 01.03.1938 р.
за ст.54-4,54-11 ккуРСР. Розстрiляний 27.04.193В р. за постановою
трiйки УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 11.04.1938 р. Реабiлiтований
06.05.1959 р. (ДАВО, ф. р-6023, оп.4, спр. в909).

KiKa АнтоН Касперович - зв'язковий загону е. Овчарука. Родом
iз с. Барок теп. Барського району ВiнницькоТ областi. Поранений,
а згодоМ схоплениЙ ударгрупоЮ .ЩПУ пiд час бою 07.09.1925 р.
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с.Барок.ВирокомНадзвичайноТсесiТМогилiв.Подiльськогоокр}DкНого
;oy'Bia tB - zt.to.tizo р, засудже_ний до розстрiлу з конф'rскацiею

особистого майна (мво, q. в-6оzз, оп,4, спр, 2124а, арк, 11-1в),

Кiналь lBaH Федорович - писар штабу отамана В, Складаного,

НародивсЯ 1S9S р. в с. Тартак теп_ Чечельницького району

ВiнницькоТ областi. Батько Федiр Петрович, 1871 р, н, Мати Дарiя

lBaHiBHa, 1879 р. н. Брат Андрiй, 1902 р, н, flружина Степанида,

1903 р. н. Дочки Галина, 1925 р. н., Тамара, 192В р. н, ,Qо 1917 р,

бл. 2 р. працював у фiльварку князя Орлова, а згодом - волосним

палiтурником. У loiz р- бл- 5 мiсяцiв служив у вiйську, потiм

працював у вiйськовому вiддiлi Чечельницького ревкому, Пiсля

1919 р. займав ряд посаду мiсцевих органах влади, зокрема з 1924

по 1927 р. завiдував комнезамiвським столом при Чечельницькому

райвиконкомi. До арешту працював_у колгоспi <вiльна нива> в

с. Тартак. ЗаарештЪвuнйи iо.оз,1933 р, за ст, 54-,l0 кк усрр,
Постановою особливоi Наради при Колегii ДПУ УСРР вiд

27.04.1933 р. засуджений до 3 р, вислання в Пiвнiчний край,

реабiлiтований zs.ii.rgBg р. (ддво, ф. р_602з, оп.4, спр,2з146),

Кiпоренко Федiр Лук'янович - учасник загону Я, Шепеля,

НародивсЯ ,1903 
р- 

" "- 
i"п"щ" теп, Лiтинського району ВiнницькоТ

областi. в 1920-21 рр. перебував у Польщi в таборiдля iнтернованих

<Ланьцуr>. у 1921 р. повернувся разом iз групою однодумцiв на

батькiвщину для ведення пiдпiльноТ роботи, В 1922 р, амнiсryвався,

3аарештований 10.11.1930 р, за ст, 54-2,54-10 КК УСРР, За

постановою судовоТ трiйки при Колегii дпу усрР вiд 26,02,19З1 р,

засуджений до 10 р. концтаборiв, 21,09, ,1938 
р, трiйкою УНКВС по

вiнницькiй областi засуджений до розстрiлу, Реабiлiтований

16.10.1989 р. (fl,ABO, ф. Р-6023, оп,4, спр, 21076),

кiпорук Василь Теофiлович - учасник заrону Я, Шепеля,

Народився 1900 р. в с. Вонячин (нинi - с, Городище) теп, Лiтинського

р"йо*У ВiнницькоТ областi. flруrкина Ганна, 1 902 р, н, flочка Любов,

Сини Микола, Петро- БратЯрема, 1905 р, н, Сестри Марiя, Катерина,

Пiсля амнigгГi працював у мiсцевому колгоспi,

Клименко Григорiй - повстанський отаман, Родом iз

с. Максимiвка теп. Y"u*""*o'o району ЧеркаськоТ областi,

Оперував на Уманщинi. В 1919 р, перебував у с, Погорiла теп,

ТеплЙцького району ЬiнницькоТ областi, де вбив ,1 червоноармiйця

(дАво:ф. р-6023, оп.4, спр.6072, арк, 13 зв, -15),
в2



Коваленко С. А- (<Ворошило>) - ((отаман Темного Гаю Вiльного
ГайдамацтВа>. Родом iз с. Бондурiвка теп. Чечельницького району
Вiнницькоi Областi. 3акiнчив Старо-Лузьку 2-rшасну школу. Прiцював
помiчником начальника ст. Рудниця. Блондин,25 р. (на 06.igzl р.).Повстансьцу працю розпочав у 1919 р. в загонi отамана Гiренка, а
пiсля вiдсryпу останнього за кордон очолив загiн, lз доносу секретного
спiвробiтника Марченка вiд 18.05.1921 р.: <Перед п"с*ою прибув iз
PyMyHiT вiд Петлюри один старшина (Коваленко. - к. з.), який бере
на себе командування BciMa бандами в цих повiтах 1ГаЙЪинському,ольгопiльСькомУ i Балтському. - К. 3.), той же сriршина привiз
жалуваннЯ з PyMyHiT BciM бандитам рябими, гривнями i
миколаТвськими, а всьому комскладу по 5 крб. золотом, iобiцяв пiсля
пасхи BciM бандитам по п'ятiрцi, коли з PyMyHiT приТдуть Ъгенти i
почнуть оперувати пiсля 15 травня (за ст. ст.)> (flflBO, ф. Р-925, оп.
8, спр. 80, арк. 70). В iншомудонесеннi, за 22.0.1.1921 р., зазначалось,
що загiн К. розмiщувався в лiсi в яру мiж селами Бритавка i Пирiжна.
Числ. загону складала ЗО0 чол. (iз них 30 кiннихj при 5 щулеметах<Кольт> i <Максимl> та декiлькох руч1.1их, а також 2'гарматаi (Там же,
арк. 241)- 18.05.1921 р. загiн К. вчltнив налiт на лiсовi розроЬки бiля
ст. Крижопiль. Побитому еврею Куперману передано записку до
мiсцевоТ еврейськоТ громади з вимогою зiбрати ,tбо тис. крб. i не
виходитИ в лiс на роботу. На вимоry заглiсу Панайота до мiсцевого
гарнiзону (15-20 шабель) захопити у лiсi <бандитiв>, останнiй ciB на
коней i розвернув ii у протилежниЙ бiк. 26.05.'l921 р. вчинено напад
на конторУ 3аглiсу в с. БондурiвЦi, де залишено розписку за пiдписом
отамана Ворошила та осавула 3авiрюхи. 01 .06.1 921 р. iлiж ст. floxHo
i Щербакове зупинено по'м, убито 13 червоноармiйцЬ та 2 цивiльних
громадян. У нiч на 1 '1.06. того ж року була спроба зупинити бронепо't'зд,
проте останньому вдалося вiдбитися.

_ На початку червня 1921 р. К. об'еднуеться iз загоном отамана
Левченка, дiючи спiльно до початку серпня. 1в.06.1921 р. вм-ку Ободiвка знайдено прокламацii iз закликом до повалення <<iга
кацапiв i до створення УкраТнськоТ Республiки>. ПрокламацiТ пiдписанi
отаманом Темного Гаю Вiльного Гайдамацтва Ворошиловим. за
таким же пiдписом отримана .tg.06..|921 

р. в с. ilибулiвка теп.
тростянецького району розписка за взяття 5 пудiв зерна'(iз замlною
слiв <Темного Гаю> на <<3еленого Гаю>). 19.07.19i1 р. загiн К. в 250 чол.
у Старолузькому лiсi затримав б червоноармiйцiв, iз яких 3 були
зарубанi по дорозi на с. Пирiжну. Вiдзначався загiн К. не лише
бойовими акцiями, але й проводив серед населення lryльтурно-
пропагандистсьtlу робоry. Тогочасне ркерело зазначало, що к30 липня
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в с. Лугах ольгопiльського повiту бандою був поставлений спекrашtь>

fГам же, оп.2, спр. 270, арк. 37), _..:т ..ллБлl,,._ tl n _ .' iз.ов.rg21 р.'пiд час каральноТ операцiТ червоних у раионl

Баланiвського лiсу oi"*uH К, Оув поранений, 
,t8,08,1921 р, загiн К,

;й;;r;;;пiт rа 6. Гу"*у. Hu цей час'його числ. скпадала 70 шабель

;Ъ;;-6 lry"еметах кЛюйс>. За даними вiд 28.08.1921 р., об'еднаний

загiн К., Левченка та 3аболотного побував у с, Будах теп,

iрБ*"""цrкого району. ffорогою на c,..BepxiBкy бyло 99что голову

ТростянецькоТволосноТпродподатковоi.комiсii.20.09.1921р.загiнК.
уЪЪ пiшиi при 1 цулеметiна перегонi мiж ст, Дохно i ст, Щербакове

зупинив маршругний;;i.;, "ой,о 
б червоноармiйцiв, вiдчеплено i

спалеt|о 4 навантажених вагонlв,
08.'l 0. 1 92 1 р. ryOepHcbr<a йзета < Вiсгиl> писала : << Ватажок iнш оТ банди

у 86 чол. Коваленко звернувся в Ободiвський Волревком з проханням
'пр"И"rr" його з иоюiаiо"ом на слуrкбу Радянськiй владi, Коваленко'й""у" 

своТ прохання змiною полiтиtи Петлюри, який висловлюетьс,l

за встановлення Гетьманщини на YKpaihi>, Вiдомий iлист К" в якому

BiH мотивуо своТ рiшення пйпинити боротьбу посяганнямияа УкраТну з

боку полякiв та pyMyHiB, яких BiH вважав за бiльше зло, нiж бiльшовикiв,

Разом iз тим отама" ,J"."., <flo цих пiр ви для облави збир_аете цiлi

поrй, дивiзгf, а нас 35 чоловiк зi зброею забезпечили би спокiй в цьому

районii вiдвернули Оr,t no""y Bcix iнших партизанiв у_нашому районi i

виловили би Bcix грабiжникiЬ i кримiнальних злочинцiв, Для того, щоб

впевнитись у нашому розtаяннi, прошу залишити 35 чоловiк на 1 мiсяць

зiзброею, впрдоr* iйiо й, nob*"*o факги вiдданосri Радвладi> Оам

же,оп.8,спр.81,арк-353-353зв,), _ так, завсе ж отаман К. не став другом радянськоl влади,

10.12.1921 р..r"ду"rо"" npo пЁЁ"Оування загону К, в 40 чол, при 2

*у;;;;" у 
"_,.у 

ьъодi"*i. zв.оz.зьzz р. загiн к. здiйснив.налiт на

СjОодiвськйИ цукровий завод, де було забрано 100_пудiв цукру,

oz.o5.rgzZ р. 
jiriЙ""""о 

""пад 
на ст,.!охно загоном К, до 30 чол"

обеззброенЬ i роздягнуто,t0 охоронцiв, 08,03, 1922 р, загiн К, числ,

ZS *й*й* при 2'<ЛБйсахu в CyMiBcbKoMy лiсi обеззброТв 8 саперiв, якi

прuцо"uпЙ на Оудiвництвi мЪсry, 09,03,1922 pl]:i.,T:_,ulH був на

Бiр]Т"i м-ка ОбЪдiвка, де поранив ,l червоноармiйця, а також у

с. kруЙ""i"ка tпойiiiоl iкrивiётiв i взято контрибуцiю). 1З.OЗ.1922 р.

в с. КошарИнцях теп. Бершадського району вбито агенталолiтбюро,

3 15 по 2o.o3.1g22p. к. дь" 
"nir,""o 

iззагоном левченка. 20.03.1922 р.

виявилось ocTaHHiM дпБ, 
" 

життi К,: пiд час бою загону К, в 20 чол, з

пiвсотнею 2 полr<у i ЙвiзГ;на узбiччiлiсу, rцо за 3 ,:II:.:,,_Чдурiвки,
вбито З повсганцiв та самого отамана. i'ешта повстанцiв розсiялась

по лlсl. 84



. _ 
К_оваленко Кирило Кононович -учасникзагону Коваленка (1920-

1922), кулеметник. Народився 1892 р. у с. Бондурiвка теп.
чечельницького району Вiнницькот областi.',щвъюрiдний'б'рьт отамана
Коваленка. ,Щруlкина Ксенiя АндрiiЪна:,Що арешry працював у колгоспi
кПерще травняD в с. Каташин. У .1930 

р. ОрЪв'аЁивну участь в
антиколгосПнiй волинцi: <був переодягнугий у жiночий одягi зсокирю
бiгав за уповноваженим, який був приiланйи з Рпк пыпроведенню
колекгивiзацii', xoTiB його зарубати>. 3аарештований 06.О2.1938 р. заст.54-1 кк урср. Розстрiляний 09.04.1938 р.у м. Вiнницi за
постановою трiйки унквС по Вiнницькiй областi вiд 26.03.19j8 р.Реабiлiтований27.11.1989 р. (!АВО, ф, р-6023, оп. +, спр. 22614).

коваленко Сава€вrенович - учасник загону l. Трейй, секретар
штабу- Народився 10.01,1897 р.в с.Гопчиця теп. ПогреОйщенського
qай9ну ВiнницькоТ областi. ýрркина Палажка ВласiвнЬ. ДочЬ Марiя.
Син ]ван. Брав уlасгь у нападi на Бособрiдсьtий MicT (1921Ь). до 1917 р.
працюваВ конторщикОм у помiщика Лукашевича. Слркив в ApMir УНР.
!о арешry працював санлiкпомом. ЗаарештованиЙ 05.12.1Ь37 р. заст. 54-10 кк урср. Розстрiляний 27.03.1938 р.у м. Вiнницi за
постановою трiйки унквС по Вiнницькiй областi вiд 02.01.1938 р.
Реабiлiтований 17.0В.1960 р. (дАво, ф. р-6023, оп.4, спр. 10540). 

'

Коваль - сотник пiхоти загону А. Волинця. Родом ii с. НарdlЪка
теп..ГайсиНського районУ ВiнницькоТ областi. Пiдпрапорщик царськоТ
apMiT, 3iсвого села привiв у загiн Волинця бл. 300 чол.

Коваль lBaH - повстанський отаман, Родом iз с. Велиrc Мочулка
теп. Теплицького району Вiнни цькоТ областi. Учасник загонiв П iдlови
та 3iрви-Голови. Згодом оперував самостiйно на територiТ
Гайсинського та Соболiвського районiв. остання згадка -за'1929 р.(дАво, ф. р_6023, оп.4, спр.23008, арк. 31,37 зв_).25.03.1930 Ь.
вбив комсомольця ffуднiченка (Там же, спр. 13882, арк.33).

Коваль lBaH оксентiйович - учасник загону А. Ёолинця.
!lародивсЯ 02{14).10.1888 р. в с. 3яткiвцi теп. Гайсинськоrо райоi+уВiнницькот областi. Батько оксентiй Федорович. Мати йстина
Пименiвна. Др}акина Фросина Кирилiвна. Сини Леонтiй, Микола.flочка
Софiя- Пiсля aMHicTiT працював пасiчником колгоспу кБiльшовик
I_rрлщr с. 3яткiвцi. 3аарештований 28.04.1938 р. за ёт. 544, 54-11
.Ц[.Y|9Р. Розстрiляний 2В. 05. 1 938 р. у м. Вiнницi зЬ постановою трiйки
Yцквс по Вiнницькiй областi вiд-05.05.1gis р. Реабiлiтований
30.03.1960 р. (МВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр, Ю177).

коваль степан Васильович - повстанський отаман, загiн якого в
1921 р. дiяв в райоНi Уладiвського лiсу. ,Що складу загону входили дрiбнi
загони: lBaHa Григорова в 12 чол. (озброеЙня - i4 гвинтiвбк,6
ре_вольверiв, 1 кулемет <<Максим>>), lBaHa Головащенка (мешканця
с. МиюлаiЪм) в 24 чол. (25 гвинтiвоц 1 револьвер, ryлемет кЛюйс>), Гната
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Васильовича Мельниченка (З0 гвинтiвок, 1 револьвер,2 r<улемети),

ковальський - акгивний учасник загону Я, Гальчевського,

потрапив у полон 2g.o7.19?2 р. на хуторах за 7 в]lffi'ffi'Fl
liо"ал jчук Григорiй Гордiйович - учасник П икiвського повстання

1919 p. Родом iзЪ. пикв теп. kЬлинiвського паlо_ну Вi.нlл5ькоТ областi,

Розсiрiляний за постановою Подryб.чека вiд 22,08,1920 р,

коьальчук Якiв Охрiмович - керiвник повстанського загону селян

Свинцицi пiд час повсiан"я 05.1919 р, на НемирigrrlиНi, Народився

1s89 Ё. 
j с. ё""нц"ця (нинi- с. Коржiвкф-rеп, Немирiвського району

ВiннЙцькоТ областi. Приблизно в 1923-1924 рр, учите_лював у

Ьрацлiвi. 3годоМ виiхаЬ у XapKiB- де працював у редакцiТ <Плуryп

mAEjo, ф. р-6023, оп.4, спр. 12655, арк-_14 зв,),"' 
КовбасЮк Gвrен - ад'ютант отамана Я. Гальчевського, командир

пiшоТсотнi. Родом iз с. З]'Оулоr<я теп. Немирiвськоrо p9l_ony Вiнницькоi

областi. Був военруКом у БрацЛавськомУ повiтi, у 1919 р, - ад'ютант

отамана (арого. Ьоював у складi ApMiT УНР, а згодом - в отамана

Шепелi звiдки перейшов до Гальчевського. Вбитий 28.07 ,1923 р. бiля

м-ка 3iHbKiB на Хмельнлччинi.
й""rуr, -Оое+загоr-lуЯ. Гальчевшого, 3агриманий Подуб+ею 2,12,1921,

Козак Иосип - поъсrа"ський отаман, родом iз с. Курилiвцi теп,

Жмеринського району ВiнницькоТ облас1, !гадуеться в iнфолрмацiйному

донЬЪеннi вiд iz.oo.ig2з р. ШАВО, ф. р-925, оп, 8, спр, 80, арк, 1,17),
- козак П'jвло Семеiович - ватажок повстанського загону
кСосновий KoMiTeT>, Народився 10(22),04,1S85 р, в с, Юркiвцi теп,

Могилiв-Подiльського рЬИону ВiнницькоТ обласi. Батько - Семен

Матвiйович. Мати - iекля AHToHiBHa, Брати Антон, Олександр,

С""rр". ffo 't917 р. працював на рiзнихлроботах, здебiльшого кухарем,

до lbzO Ь. - сеriреiа|rСiл"радЙ в с,Юркiвцi, 3агiн К,_ був створений

HbBecHi tgZO р. . u"in" деЪертирiв - охоронцiв залiзничноТ станцiТ

могилiв-подiльський та мiсцевих селян, Вiдзначився вбивством

начальникj гарнiзону м- Моrилiв-Подiльський Брацлавського та

нападом на конвой l звiльненням арештованих селян, Згодом
повсiанц"ми було обстрiляно червоний броньовик <коршун>, атакож

вбито начальника штаОу тилу 41'дивiзiТ та декiлькох червоноармiйцiв.

Пiсля цього повстанцi пЬиедналиiь до ДрмiТ УНР (З-я залiзна дивiзiя),

. 
"*о" 

наприкiнцi rbzb р. вiдступили в Польщу, 15 сiчня 1921 р,

Ь""rрйОу"rп +t tiр"rади засудив_одного з учасникiв тих подiй, 'l9-

}iчнЬго'мешканця с."Юркiвцiв Бондаря lBaHa Матвiйовича, до

розстрiлу. У зв'язку з амнiiтiею смертна кара для нього булазамiнена
iO р.'койцтабору-в MocKBi. Був засу_джений батько lвaнa Ьондаря,

Маiвiй ТЙмофiЙович (1 р. концтабору), Оl_ацан К" за чутками,

перейшов у Румунiю i, ймовiрно, був убитиЙ в 1929 р, пiд час переходу

кордону. 
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Козачинський - пiвсотенний кiнного вiддiлуА, Волинця. В 1918 р.
роззбротв одну з гетьманських кавалерiйсьiих частин, що вiдсryпали
на Одесу.

_. Козян_чУк МефодiЙ Миколайович - учасник Бабчинецького
(iHaкle -Ямпiльського) повстання 03-10.02.1-gel р. Народився tbBo р.
в с. Мервинцi теп. Могилiв-подiльського району Вiнницькот обласii.
ýрркина Надiя MaTBiiBHa. СиН Володимир,lgеg Ь. н. ВлЙтому 1921 р.
разом з iншими мешканцями с. Мервинцi прифнався до повстання,
яке розпочалося В с. Бабчинцi. Повстанцями у своему селi було взято
в полоН 4 червоноармiйцiв, якiixали на м-ко Яруry. Бiля с. Суботiвка
повстанцi зазнали поразки i розбiглись. До арешry працював конюхом
y к9лг99IЦц. KoMiHTepHy. 3аарештований 17.0?.193S р. за ст. 54-10 ч.
1. кк урср. В_ироком судовот колегiт в кримiнальних справах
Вiнницького обласного суду вiд 04.о4.1939 р. засуджениИ дЬ S р.виправно-трудових таборiв з позбавленням прав на 3 р.Реабiлiтований 22.о7.1994 р. (ддво, ф. р-6023, оп. С, Ьпр, 4056).

КоломiсцЬ - повстанСький отаман.3агiн К. в 1921 р. дiяв в
околицях с. Шляхова теп. Бершадського району Вiнницькоi областi
(ДА9О, ф. Р-6023, оп. 4, спр, 2О927, арк. ti зв.)., Коломiсць €фрем Iванович -учасникзагЬнуА. Волинця. Родом
iз Ново-Ушицького повiту ПодiльськоТ губбрнiТ. Командував
бронепотягом у реryлярнiй apMii, Розстрiляний за постановою
Подryбчека вiд,1 0.01.1922 р.

Колон,ик Васипь Порфирович -}^{ао.{ик Пrаriвною повсганья 19't9 р.,
командир взводу в l. Крамаренка та Я. Шепеля. Родом iз с. Пикiв теп.
КалинiвФкого районУ ВiнницькоТ областi. ПрацЁвав помiчником
л]сника. Розстрiляний за постаiовою ПодryОчеliа вh 22,08.1920 р.Колосовський - повстанський отайан. VпiЬдовж 2-х $oKiB(тероризував> Гайсинський повiт. Убитий 11.01.1921 р.Комарик * повстансЬкий отаман, загiн якого числ. .do 300 шабель

l при б ручних кулеметах у KBiTHi 1921 р. переправився з PyMyHiT.' <Ватажок банди петлюрiвський офiцер, pbKid 28, зросту вище, середнЬого, брюнет, одягнугий у вiйськову форму, Hi шаЪцiмае
петлюрiвську кокарду. Органiзацiя банди петлюрiвська. Старшин cBoii
називають: пан отаман, пан сотник, хорунжий, чотовий i т. д. В сtсtадi
9зпд". знаходяться: священики, здебiльшого офiцери TJ вчителi,
оlльшlсть же бандитiв селяни району м. Ладижин, с. Степашки,
Паланка, Харпачка, MaHbKiBKa, Улянiвцi. При пересуваннi бандами
висилаються вперед роз'iЪди, caMi пересування здiйснюються вночi,
пlхота рухаеться на возах, роблячи за нiч 50-60 верст переходу.
3в'язоК мiж бандами кiнниЙ - технiчного зв'язцу не"Ье. Ночують у
лiсi, виставляючи посилену сторожову охорону. Найближчим нiмiройl бандИ начебто е налiт на м. Вiнницю i i,r. Печеру, з метою (захоплення)
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паФонiв, оскiльtи боеприпаси у б9нпi повнiстю вiдолнi> (щflвq ф, р_925,

;;,ъ-;ь. 80, арк zzri,io.й.igir 
,d 

об,еднаний заriн к., хмари та лиха

пчрБЬi.Ь"* i рИону с. Па-панка iZO "ерс"", 
м, Гайсин) в лiси в районi

сiл Рахни-Польовi,Жйiвка, Кальнишiвrса (2}30 в, пн, зх, Брrщава),

Коноплянко (Конопленко) Павло Павлович (Gтепанович)

(uПомста-ЛютиRп) - началоник йаОу Подiльськоi повстанськоТ групи (з

0 1 .05. по 02.0 g.lgzzp.i. йд""r-юрисг, Полковник денiкiнськоТ слркби. в

1920 р. -oTa*u" *a"uп"*йзагону на Херсонщинi, Родом iз ХерсонькоТ

губернГi. До 1922р.проЖивав У с, Майдан-Вербецький теп, Летичiвського

раИонУ *мельницькоi областi. !руlr<ина Тетяна Петрашевсьlcl,' 
КопайгОра ГриrорiЙ Трохимович - учасник ,u:9*y А, 

!...о_линчя,
Народився '1 897 р. в с. forцурi теп, Гайсинськоrо району Вiнниr lbrФT обласгi,

Бйй*" Марiя baBiB*u, ibbZ р, н, flочка.Марiя, 1922 р, н,Син Василь,

1935 р. н. Пiслtя aMHicпif працював у колгосп lM, Петрвськоl-о, Арштований

21 берзня 193s р. за сг. 54-10 kK урср, Розстрiляний 27,04,1938 р, за

по",""о"оютрiйкиУНкВспоВiнницькiйобластiвiд11.04.1938р.
Реабiлirований 06.05.1959 р. (!ýВО, ф. р-602з, оп.4, сгrр. 8909),

Копелько Оrr"r"" - поrстанський отаман, родом iз с, Перепiльчинцi

теп. Шаргородського району Вiнницькот областi, За офiцiйними даними

на l+.lti.ttiZi р. загН k- 
""". 

l з кiнних, 28 пiших при 2 r<улеметах Люйса,

1- Кольта i 2 - Шоша, почав формуватись у лiсi мiж селами lвашкiвцi i

fiовгiнцi(дАво, ф. р-925, оп. В, спр, В,1, арк, 29В зв,),

Кореньков Андрiй йо""по,п, - колишнiй начальник мiлiцiТ

Пикiвського та гнiваньського районiв, у ,1919 р, разом iз

червоноармiйським загоном прибув у с, Витаву (нинi - в складi

м. Гнiвань), Де одруживсЯ на 3ралкО Ганнi Францiвнi, На початку 'l920 р,

призначений начальником раймiлiцiт в Гнiвань, а пiсля вiдходу

пЬп""r*о-украТнського вiйська - в м-ко Пикiв, 3 16,12,1920 р, -

"ачал"ни* 
*iлiцii а району Вiнницького повiту (Гнiваньська волость).

намагався пiдняти повстання очолюваних ним мiлiцiонерiв проти

радянькоТВлади, але влютому 1921 р, був заарешт_ований KoMicapoM

hодryбчека. 05.03.192,1 р. пiд час супроводу його помiчником

,'urрiИ"iпiцiТ Миколою Степановичем Желiховським BTiKae (при

допомозi останнього). В Шершнянському лiсi К, iз групою своТх

прибiчникiВ веде бiЙ проти червоноармiйських частин, у ходi якого

вбито командира nbnкy та 2 рядових ЬiИцiв, Все ж суи. !ули 
HepiBHi

i повстанцi розсjюютьiя в лiсi. 3годом К. оперуе в районiМурафи, а в

червнi-липнi 1921 р. нелегально з'являеться у Витавi, В 1922 р, за

сприянняМ ксьонд;а Келюса перебираеться до Польщi,
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Корж Пилип Костянтинович - учасник загону Левченка. Родом
iз с, Северинiвка теп. Тростянецького району ВiнницькоТ областi, Брат
Олександр, 1900 р. н. (репресований). Убитий червоними (МВО, ф,
Р-6023, оп. 4, спр. 7997, арк. 203 зв.).

6
&
за ст. 54-,10 КК УРСР. Постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй областi
вiд 08.08. 1 937 р. засуджений до розстрiлу. Розстрiляний 20.08.1 937 р.
Реабiлiтований,I3.07.19S9 р. (.ЩАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 19920).

Корнелищин Федiр Сергiйович - учасник загону
Я. Гальчевського. Родом iз с. Уладiвка теп. Лiтинського раЙону
тlЕffiБffiiCпiйманий23.11.1g22p.пicляпoвepHeНняз.за
кордону. Був амнiстований.

КоРЪль - повстанський отаман, загiн якого згадуеться в груднi
1920 р. (налiт на м. lллiнцi) (МВО, ф. Р-2625, оп. 2, спр. 109, арк. 62).

Король Антон - учасник загону Я. Шепеля та Я. Гальчев9рцодо.

Родом iз м-ка Стара Синява ХмельницькоТобластi. СпйМПй у 1922 р.
Король Василь - учасник загону е. Овчарука. Родом iз

с. Миiайлiвцi теп. Мурованокуриловецького району ВiнницькоТ
областi. Вбитий 05.0S.1925 р. пiд час перестрiлки з ударгрупою ДПУ
в с. Конищiв теп. Мурованокуриловецького району ВiнницькоТобластi.

КоростовСький МикОла - учасник загону Я- Га4ьчqq.ського,
Офiцер царськоТ apMiT. Керiвник пiдпiльноТ органiзацii в 35 чол. в
с. Явтухи теп. !еражнянського району ХмельницькоТ областi-

Корчевський - начальник 1(улеметноТ комаrци в 52 Немирiвському
полку, згодом - командир у повстанському загонi е. Ляховича.

КЪршун - повстанський отаман. У липнi 1921 р. загiн К. чис. 70
чол. орудував у Пiщанськiй, Кам'янськiй та М'ясткiвськiй волостях
ольгопiльського повiry. <зi слiв селян, скпад банди - поляки, галичани

i румуни. Часте мiсцеперебування даноТ банди - Дмитрашкiвськi лiси>
(дАво, ф. р-5в7, оп. 1, спр. 88, арк. 30). У с. ,Щмитраш_кiвка теп.
йiщанського району загоном К. в 1921 р. вбито голову КНС Тимофiя
житкевича. В серединi липня того ж року загiн К. в 16 шабель в

с. Хрестище побив голову волвиконкому i перекинув в яр продфураж,
приiначений для райвиконкому. Через мiсцевого селянина владi

в9

Корiняк Микола Галактiонович - сотник 10-i
coTHi загону А. Волинця. Народився 2,1.05.1В95 р. в с.

Тишкiвська Слобода теп. Гайсинського району Вiнницькоi
областi. Батько Галактiон Семенович. Мати Тетяна
Гнатiвна. Брати Никифор (чотовий в украТнському
вiйську, розстрiляний червоними B,t919 р.), Матвiй, Влас.

fiррrина Марiя OBeprjBHa, ,1907 
р.н. Син Микола, 1926 р. н.

[очка Неонiла, 1938 р.н. fio арешту працював у колгоспi
<Перемога> в своему селi. Заарештований 01.08.1937 р,

)а.
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передано листа за пiдписом Тютюнника, в якому селян закликають
хоЬай новий хлiб вiд продрозкладки. в нiч на 1т.07.1921р. загiн К, в

13 кiнних намагаlвся здiйснити налiт на м. М'ясткiвку, але натрапивши

на заставу 210 полr<у, вiдсryпив у с. Ставки теп. Пiщанського району,
за словамИ червоногО командира, пiсля цього кбанда в Пiщанськiй
волосгi розiгнана> (Гам же, ф. р-925, оп. В, спр. 81, арк- 1 

,15). Вбитий

28.О7.1g2l р. в райоr-ri M;o Ольгопiпь (1_1ДДВО, Ф 3204, qп. 1,qп 20, арк З7 а).

косовський - повстанський отаман- Родом iз с. Ьагринlвцl теп.

Лiтинського району ВiнницькоТ областi. 3агiн К. числ. 45 чол. був
органiзований у 192't р. В 1923 р. BiH був розбитий червоними. отаман
к. потрапив у полон, а вцiлiлi козаки при€днались до загону
Я. Гальчевського (ДДВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 28140, арк. 25 зв.).

Костенко Климентiй Демидович - учасник загону Гiренка-
Коваленка. Народився 23.01.1 895 р. в с. Слободо-Луг (нинi - в складi
с. Луги) теп. Чечельницького району ВiнницькоТ областi. .Щружина
Феодосiя Василiвна, 1902 р. н. flочки Валентина, 1922р- н., Pa'fca,

1924 р. н. В 1911 р. працював писарчуком у волоснiй управi, з 1912

по 1915 рр, -дiловодом у слiдчого в м-цу Кам'янка. В 1915 р. призваний

до царськоТ apMiT, потрапив в австрiйський полон. Пiсля повернення

додому в 1918 р. слрlив у вiйсьrсу гетьмана П. Скоропадського. З

1919 р. учасник загону Г. - К. Пiсля розгрому загону разом з 2

повстанцями закопав у Бритавському лiсi бл. 50 гвинтiвок. 3 1922 по

1924 р. працював у лiсництвi в с. KypeHiBKa, згодом - бухгалтером
промартiлiiм. В Березня в м-r<уЖабокрич теп. Крижопiльського району
ВiнницькоТ областi. 3аарештований 13.02.193В р. за ст. 54-4, 54-11

КК УРСР. Розстрiляний ,1,1.04.,1938 
р, за постановою трiйки УНКВС

по Вiнницькiй областiвiд 07.04.1938 р. Реабiлiтований 27.07.19В9 р.
(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 19774).

Костюк Андрiй Федорович - повстанський отаман. Народився
29.10.1896 р. в с. КопiТвка теп. Тульчинського району ВiнницькоТ

областi. Батько Федiр Михайлович. Мати Глiкерiя Федорiвна. Брати
Петро, 1892 р. н., Степан, 1900 р. н. На 0,1.11.1920 р- загiн К.

нараховував 150 чол. Пiд час Журавлiвського повстання 24.10. -
05.1 'l .1 920 р. дiяв спiльно з отаманом MaTBieM L[имбалюком. 3годом
застрелився, не бажаючи потрапити до рук ворога.

Костюк Петро Федорович - учасник загону М. Щимбалюка.
Народився 04.,l0.1892 р, в с. КопiТвка теп. Тульчинського району
ВiнницькоТ сбластi. Брат отамана Андрiя К. В 1 920 р. заарештований

ДПУ i розстрiляний за кбандитизм> (ДАВО, ф. Р-6023, оп. 4,

спр. 27394, арк.63 зв.). 
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Костюк Сава Васильович - помiчник керiвника повстанського
загону селян Чукова С. Калити пiд час повстання 05.1919 р. на
Немирiвщинi. Родом iз с. Чукiв теп. Немирiвського району ВiнницькоТ
областi. Вбитий у бою з 1 -м Боryнським червоним полком бiля с. Гунька
того ж району (ДАВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 10552, арк. 8_8 зв.).

Костюшко Лука - командуючий пiдпiльними партизанськими
загонами на Волинi, один з органiзаторiв ВолинськоТ ПовстанчоТАрмiТ
(злiквiдована бiльшовиtами 1а 1922 р.) та керiвник rT rrлrабу. Бл. 1885 р. н.
Мешканець с. liдкiвцi Коростенського повiry. Пiдхорунх<ий ApMiT УНР.
Вбитий 21.а7.1923 р. загоном 24 кавдивiзiТ в с. Бруслинiв теп.
Лiтинського району ВiнницькоТ областi.

Котик Омелян - один iз керiвникiв 1lовстанського загону селян
с. Садки теп. Момлiв-Подiльського району ВiнницькоТ обласri пiд час
Бабчинецького (iнашзе - Ямпiльського) повстання 03.-10.02.192'1 р.
Розстрiляний у 1921 р. (МВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 14041, арк. 8-8 зв.).

Кохан Григорiй - комендант штабу i начальник контррзвiдrи загону
&trдщgrДкаЩ Родом з M-t€ Вовковинtli теп. flеражнянського району
КмельницькоТ областi. Син священика. Колишнiй начальник кiнного
резерву ЛетичiвськоТ повiтовоI мiлiцiТ. Член УКП. Головував на
устulновчому з'tФi П одiльськоi повсrанськоТ групи 1 .05. 1 922 р., що пройшов
у с. Майдан-Вербецьмй теп. Летичiвького району ХмельницькоТобластi.
Потрапив у полон 28.07.1 923 р. в районi м. 3iHbKiB. 3асуркений до розстрiлу
надзвичайною сесiею Подiльського ryбсуду. Помилуваний ВУЦВК.

Коцюрей Платон (<,Щiброва>) - повстанський отаман, загiн якого
в 1921-1922 рр. дiяв в !дулинському та сусiднiх районах. 02.09.'t922 р.
загiн К. в б чол, був знищений опертрiйкою. Сам отаман, не бажаючи
потрапити в руки ворога, застрелився.

Кочубейник Гапка -сестра отамана Семёна К,, зв'язкова загону.
3атримана чекiстами на шляху до с. Сопин теп. Погребищенського
району ВiнницькоТобластi. Пiсля трьох мiсяцiв каryвань була страчена
в Бердичевi (<Вiнниччина>, 200'l, 21 серпня).

Кочубейник Кiндрат - учасник загону отамана С. Кочубейника,
його племiнник. Брат .Щмитро. Загинув вiд чекiстськоТ кулi. Бойовими
побратимами таемно похований на сiльському цвинтарi с. Вiвсяники
(<Вiнниччина>, 2001, 2'l серпня).

Кочубейник Семен - повстанський отаман. Родом iз с. Вiвсяники
теп. Козятинського району ВiнницькоТ областi. Сестра Гапка. Загiн
К., очевидно, був утворений у 1920 р. На боротьбу з повстанцями
було кинуто великий каральний загiн будьоннiвцiв, який спалив
чималий цrгок Вiвсяникiв, - Замiстя. Отаман К. згодом був схоплений
чекiстами iпiсля жорстоких каryвань страчений ними у Бердичевi. 3а
свiдченнями очевидцiв, перед смертю К. виryкнув: кМенiдуже радо
вмерти за вiльну УкраТну!> (<Вiнниччина>, 2001 , 21 серпня).
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Кощовий Якiв Андрiйович - повстанський отаман, найближчий
соратникотамана Заболотного. Народився 1В90 р. в с. Секретарка
теп. Кривоозерського району МиколаТвськоТ областi. Батько - Андрiй
Тимофiйович. Мати lрина ApTeMiBHa (молдованка за нацiональнiстю).
ffружина елизавета. Брат Трохим. Сестра Одарка, Прапорщик
царськоТ apMiT. В 1-у cBiToBy вiйну командував ескадроном. Був
поранений. Пiсля одужання комiсований iз вiйська.3аймався
домашнiм господарством. У 1918 р. залишив рiдне село i включився
в повстанську боротьбу. 3агiн К. у 300 шабель згадуеться на початку
березня 1921 р. на межiГайсинського повiry. 12.03.1921 р. BiH здiйснив
налiт на с. ,Щемiвку, пiд час якого було вбито 1 червоноармiйця i

захоплено у полон вартову заставу. 18.03.1921 р. загiн К. в 40 чол.
при 1 кулеметi пограбував у с. Куренiвцi ЧечельницькоТ волостi
контору лiсорозробок, забрано 600 тис. крб., продукги та iнструменти.
01.04.1921 р. об'еднанi загони К., 3аболотного та Лиха напали на м-
ко Ольгопiль. Пh час цього блискавичного Hacкolry було обеззброено
передовi пости охорони, одного вартового з <<особого отдsла> вбито,
з вЪзницi випущено 83 чол. (серед них - сотник Заболотного Клим
Солryс), а з арештного будинrqу - 56 чол. Вбито командира .12 

дивiзii
Реву з дружиною, iнспектора РобсельiнспекцiТ Альберта та 8
червоноармiйцiв. 3iпсовано мiстечкову телефонну мережу. Про
благородсrво i шляхетнiсть К, пiд час цiет акцiт свiдчили HaBiTb його
вором: <<отаман Кощовий пiд час всryпу в м. ольгопiль 1 квiтня
категорично протесryвав проти банд заболотного iлиха, якi своrми
дiями кривдять населення в багатьох мiсцях> (дАво, ф. Р-925, оп.
2, спр.278, арк. 17 зв.).05.04.1921 р. загони К. i3аболотного B.l60
багнетiв, 80 шабель, при 5 кулеметах, перебували в leMKiBcbKoMy
лiсi. 3аболотниЙ в цей час знаходився в PyMyHiT, а загальне
керiвництво здiйснював К. В нiч на 14.о4.1921 р. загони К. i

3аболотного в 250 шабель та 200 багнетiв при 4 кулеметах
злiЙонюють напад на м-ко Чечельникта на мiсцевий цукровиЙ завод.
Охорона заводу в 39 багнетiв пiд натиском повстанцiв вiдсryпила до
Бершадi. Пiд час шryрму було вбито начмiлiцiТ 5 ройону Клаузiуса та
дiловода Хмельовського, розгромлено волвиконком, на цукровому
заводi забрано 5 млн. крб., бл. 700 пудiв цукру та вагон BiBca, на
тютюновiЙ фабрицiзабрано 4 пуди тютюну. 19.04.192.t р. загiн К. в
200 кiнниХ та пiхота на 22 возах пройшов через с. Баланiвку
п'яткiвськот волостi. 3а обозом 4 коней тягли легковий автомобiлj,
захоплений у червоних. 24.О4.1921 р. в Устянськiй волостi
ольгопiльського повiту загоном К. в 200 чол. захоплено в полон та
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вбито б мiлiцiонерiв, якi займалися пошуками повстанцiв. 3а даними
на 30.04-1921 р., на еврейське населення м-ка BepxiBKa кгайдамаками
Чорного гаю> К, в 35 чол. накпадено контрибуцiю розмiром 50 тис.
крб. миколаТвськими i 200 r<рб. золотом. На 07.05.1921 р. загiн К.
роздробився на дрiбнiшi частини. В ньому на цей час нараховувалось
150 багнетiв, 40 шабель, б кулеметiв. Кiнним ескадроном загону К.
командував Бондаревський, а його помiчником був Михальсьмй. кПiд
час облави на банду, - зазначалося в одному з чергових донесень
червоних, - остання розбiгаеться, працюючи по лiсах, маючи на руках
посвiдчення робiтникiв по заготiвлiдров> (Там же, оп. 8, спр. 5, арк.
122). 28.o5.192'l р. загiн К. намагався зайняти м-ко Городич{е, але
був вiдбитий. 01.06.,l921 р. загiн К. був наздогнаний летзагоном212
полку в 't 20 чол. iз 4 кулеметами в районi с, Синьки, що за 22 в.
пд. - сх. м-ка Тернiвки. Внаслiдок бою було вбито 14 повстанцiв, 3
взято в полон. Серед вбитих виявився i отаман К. L{я подiядала нагоду
червоним бадьоро вiдрапорryвати: <в Первомайському повiтi пiсля
лiквiдацiт в найбiльш заражених мiсцях бандитизму, а також вбивства
Кощового i розгрому його банди, - бандитизм пiшов на спад. 3а
енергiйну боротьбу з бандитами мiлiцiя нагороджена Червоним
прапором) (Там же, оп. 2, спр. 210, арк. 36).

Нинi в с. Секретарка Кривоозерського району МиколаТвськоi
областi проживаб племiнниця К. - Ганна Никифорiвна Скрипка.

Кравченко - повстанський отаман. Родом iз с.Буди теп.
Тростянецького району ВiнницькоТ областi. Пiсля загибелi отамана
Хмари (l. Я. Гадзикiвського) очолив рештки його загону (40 чол.при 4
кулеметах). На 25.04.1921 р. загiн К. оперував у районi с. Буди, м-к
BepxiBKa та Ободiвка. В нiч на 02.05.1921 р. залишками загону Хмари
в 12 чол. в с. Четвертинiвкатеп. Тростянецького району обстрiляно
роз"И 45 полку. В обстрiлi брали участь i мiсцевi селяни, за що
червоними спалено 4 будинки i взято заручникiв. 18.05.1921 р,
розвiдка повстанцiв у В чол. направлялась iз с. flмитренки у
с. Оляниця, tцо за 10 в. пд. Ладижина.

Кравченко Федiр Микитович -учасникзагону l. 3елiнського. Родом
iз с. Березова (нинi - с. Надднiстрянське) теп. Муровано-
куриловецького району ВiнницькоТ областi. Брат Микола,
1911 р. н. Учасник нападу,19.1'1.1926 р. на сiльраду с. Жван
(Мурованокуриловецький район). У 1928 р. пiшов у Румунiю.

Кравченко Харлампiй Васильович (кПуrач>) - повстаньrий
0таман, полковн и к АрмГf УН Р, начал ьн ик штабу П iвнiчноТ повстанькоТ
групи. кЗросту середнього, брюнет, бороду голить, чорнi маленькi
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вусики, по-англiйському голенiо (ДАВО: ф, р-595, оп, 11, спр, 39, арк,

ЗZi i..i. Народився ts.oz.tBgД р, в с, Сопин теп, Погребищенського

раиону Вiннiцькот ооластi_ Мати Ганна Олександрiвна, На поч, грудня

igeo Ь. загiн К. в 50 чол. при 3 кулеметах вчинив напад на

цу*ро""рпо , ". 
Яроповичах Бiлоцеркiвського повiry КиТвськоi

iiОЁрнii. 29.04 1921 р. в районi с, Кам'яноriрчJI"::лlунЬського
рuИЁ*у Вi"rицькоТ оОластi) бiльшовихам вдалося розсiяти загiн К.,

ними було r"*опп"по, nonb* начштабу загону Маркова (кКрасоry>),

а також взято 2 вози з 40 гвинтiвками та 5 тис, патронiв, У нiч на 30,04

ioib * року загiн К. в 40 чол. (перебував у складi з'еднання
я_ Гальчевського) несподiвано нападае на Лiтин, визволивши iз

iг"rйiffiffi резуЙаt нальоry було вбито 4 червоноармiйцiв

i;;;;;*;* noJJr"*o. Ъ с. Кожуховi теп. Хмiльницького району
повстанцi всипали по 25 шомполiв мiсцевим мiлiцiонерам, на шляхах

до HoBoio Костянтинова та Уланова перерiзали телеграфнi лiнiт, В

,]iu 
"а 

B.05.1921 р. загiн К, до 200 чол, при 8 пiдводах здiйснив напад

на Юзебо-МиколаТвський цукровиЙ завод, 20,07,1921 р, полковника

К. призначують начальн"кЪм штабу ПiвнiчноТ повстанськоТ групи

зiмiЬть пору"н"ка Воrня (Н. Горбанюка). Останнiй, амнiстувавшись,

видав чекiётам свого наступника в жовтнi '1921 р, Тодi ж були

арЬштованiпомiчник К- Бiда i 14 повстанцiв,' lMoBipHo, що к. був амнiстований,.адже 12,07,1923_ р, BiH був

помiчений на чолi urrb"y в 10 чол, при 2 кулеметах <Люйс> в районi

с. Сошанське. Бiльшеiого, к. згадуеться в цей час як керiвник

пiдпiльноТ повстанськоТ органiзацiТ <Гуляй-Воля>l, до складу якоi

,йд"по понад 100 чол, в селах Козятинського, Калинiвського,

Липовецького, Махнiвського та iнш, районiв, Шт_аб орrанiзацii

роr"iщу,i""ся в с. 3аливанщина теп, Калинiвського району ВiнницькоТ

bonacii. Начштабу - Потуга, начальник з'язку - Явiр, В 1923 р,

органiзацiя була розгромлена, if керiвництво втекло за rордон, а вцiлiлi

"ле"" 
перейшлИ в глибоке пiдпiлля. К, пiд час кКалинiвського дива)

"елегалiно 
пробрався разом iз богомiльцями в Польщу, а через

деякий час (у 1925 р.) таемно повернувся в СРСР, 3годом офiцiйнi
j*ep"n, повiдомл"пЙ, що 27.01.,t925 р, загiн К, в 'l0-15 чол, пiших

Був помiчений у м-цу BaxHiBKa теп. Липовецького району, Того ж числа

зiгiн направився 
""р". 

с. Шендерiвку на с, Сопин (Там же, ф, р-925,

оп, 8, спр. В9, арк.29)- у 1927 р. знову опиняеться за кордоном,

остання згадка про К. - виступ у ФранцiТ перед паризькими

робiтниками в 1928 р.про пануючi в СРСР порядки,

Кравчук - повстанський отаман, родом iз с, Янишiвка (нинi -
с. tBiHiBKa) теп. Ставищенського району КиТвськоТ областi. загiн К.
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органiзуваВся в 't9.19 р. в ДашiвСькомУ районi, Входив до складу

формуванЬ оru*.п,rЪЬлий, Лиха та Левченка, 2т,а4,1921 р, 3агlн

К. числ. до 300 пiших ,u *iH"", пiд гаслом (нещадно вбивати

червоноарМiйцiв i залiЗничникiв> з'явився в районi ст,_Роставицi (10

в. сх. Козяти"аl. ВисланЙЙ кiнний загiн ОДПУ в районi Малоi Чернявки

розсiяв загiн К. у lОО чол, на др, Фупи, 14,10,1921 р, К, при виходi3

оточення у Янишiвському лiсi вЬивае помначдивал24 дивiзiТ Подерна,

i;;д; i.Ъупо спiйманоi вiманодо суду, але в1922 р, aMHicToBaHo,

Пiсля aMHicTiT К- органiзовуе др, загiн, числ, якого доходила до

10 чол. 09.05.1925 р.-К. Оув поранёнийбiля с, КопiТвки теп, lллiнецького

району. ТривалиЙ час пiслЯ цього лiщувався, 02,06,1926 р, К, було

убито пiд час nup""r|in*", а його помiчника Лазарчука взято в полон,

3годом було виявлено lце 33 учасники загону К,

Кравчук Гнат Gтепанович -учасникзагону е, Ляховича, Родом

iз с, Стрiльчинцi теп, Немирiвського району Вiнницькот областi,

РозстрiлянИй за постаНовою'Подryбчека вiд 29,08,1920 р,

КравчуК Еверест Семенович - сотник загону А, Волинця,

Народився Z1.1Z.lBBб р,;;, i*"*,еп, Гайсинського району ВiнницькоТ

обласгi. Дру,lкина i"Б""-", rBBS p,I, Сини Олександр, 1921 р, н,,

Никифор, 
,l909 р.'"-'Ьрui'НафанаТл, 1885 р, н, (репресований),

БунчуlкниЙ ApMi'f УНР. До арешrу пра_цював на поденних роботах в

колгоспi iM. шевченка. Т"йr-Ъаний 02.0В.1937 р. за ст' 54-10 КК

урср. Постановою йййVйкВС по Вiнницькiй обласгi вiд 08.08.1937 р,

засуджений до 1О р. виправно-трудових,Ьборi", Поу:?.*О: 
'942р,

в мiсцях позоавпення волi'й Усольтабi П"р*,сокоТ_областi,

реабiлiтовании зl.i'о.igвg р, Шдво, ф Р-6023, оп,4, спр,20779),

Кравчук С"r"" ] у"Ъ"""ii",ону'Лиха,Вбитий у 1922 р, (ДАВО,

6. В-ООZЗ, оп.4, спр, 5734, арк, 25 зв,),

Кравчук степан Никифорович - учасник загону Ходака,

народився з0.12-.t898 р. (r1.01.1s99 Р.) В М-ЦУ ВОРОНОВИЦЯ ТеП.

ВiнницькогО районУ ВiнницькоТ ооластi, fl рркина Пелl9я (1 900-1 987),

flочка Лiдiя, 1921 ;. н. Слркив в АрмГi унр, В 1920_1921 рр, перебував

у загонi Х. УчасниК н""uд:У на Степанiвський цукровий завод, В 1921 р,

амнiстувався.,Що 1926 р, був сеr<ретним спiвробiтником ryбвМiлуДПУ,

3годоМ працював вантажником i ремонтним робiтником на залiзницi,

3аарештовании OS.tZ,tg37 р, заст, 54-10 ккуРGР, Постановоютрiйtм

УНКВС по ВiнницьJй областi вiд 07,-09,12,1937 р, засуджений до 8 р,

виправно-трудових таборiв, Подальша доля невiдома, Реабiлiтований

zo.d+,tgBg р. (ДАВО, ф- р_602з, оп,4, спр,17118),
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Кравчук Яким Гнатович - учасник загону А. Онищука. Родомiз с. Сгрiльчинцi теп. НемирiвськЬго району Вiнницькоi областi. Згорiв уxaTi, пiдпаленiй чекiстами (iнформацiю надав у{итель iсгорri П. М. Матвеев).
_ Крамаренко lBaH Серriйович - повстанський отаман, керiвникПикiвського повстання влiтку 1919 р, Член Вiнницькоi повiтовоТземськоТуправи. Мировий суддя 13-Тдiльницi (з 1907 Ь 1,1o1.19.t8 р.* мировий суддя Вiнницького окруry. звiльнениЙ iз по""д" ,"ровогоСуддi гетьманським урядом на початку_листопада 19.18 р. В груднiтоrо ж року понов.люеться на службi. 9.02.1919 р. оЬираетьсятоваришем голови XVlIl НадзвичайноТ ВiнницькоТ повiтовоТ народноТ
ради. 1 0.07- 1 91 9 р. став на чолi <Пикiвського повстання), яке охопиломiстечка та села теп- Калинiвського, Хмiльницькоrо, лii"""ького,Вiнницького районiв (Пикiв, Янiв, ПЬвлiвка, ьЪйкiвка, КривошиТ,Кустiвцi, Колибабинцi, Голяки та iнш., всього - до 25 сiл).Приводом до повстання послуrкило вбивство чекiстами в м-ку Пикiвучителя К. М. Римарчука. На звуки дзвону почали збиратися люди,так.само формувалися повстанськi заrони i в iнших селах. 3агальнекерiвництво повстанням здiйснював К., одним з найближчих йоголомiчникiв був учитель iз с_ Колибабинцiв'iван Мар*оЬЙч"Пр"щ"п.(засудх<ений 7.12.1g2O р. до умовного розстрiлу 

"продо"* року). В
lому.ж селi збройним загоном керував малоземельний селянинОнуфрiЙ Якимович Дячук. У M-rii iневi керiвником мiсцевихповстанцiв був учитель Волцимир ъасильович Гречина, начштабу-дяк tBaH ffобровольський. ОзброЬнi загони повстанцiв зiбрались уПиковi,.звiдки рушили на станцiю Калинiвку, д" ,оЙрЙriу."пr.,червонi полки. Пiсля запе'.'lого бою погано озброенi i'ненавченiповстанцi зазнали поразки (долю битви 

""Ёir"ч чБр"о"иИбронепоi'зд). Вах<ливу роль у згаданому повстаннi вiдiграли машинiсти
депо ст. Холоневська -Гриiорiй Федоро"", Бащта, ё;;; ГйiйовичПилипенко, Максим Пiдлуцький- БiйЪ"*опили в депо паровоз i 2вагони i вивезли з поля бою уцiлiлих повстанцi, до ci. УладЬка. Тамвони розбили 2 паровози i примкнули до загону отамана Я. Шепеля,Невдовзi Вiнниччина на нетривалий час оула звiлй"п" уф"1"."*r,вiйськом i повстанui в основнiй 

".Ьти 
,Ъ"'i ,nr."or""" iойrо n..Пiсля ,1920 

р. - К. в че*ослова-чйi, ie закiнчус Подебрадський
унiверситет. У 1935 р. згадуеться як член Гопо""оi радйЪЪ*riй"r*оrоУкраiнськоrо об'еднання вЦ Луцького повiту. Под"iоilа дБп,кКрасная Точкар - повстанський ,"гiн, йiJ"-ilоuu""иденiкiнськими юнкерами- В липнi 1920 р. був помiчений в лiсах бiлям-ка Турбiв теп. Липовецького району Ёiнницькот областi (мво, ф.Р-2В25, оп.2, спр. 110, арк.9).
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lФасrrополrьсьюай Гlетро Федорович -tlовсliш,Бlий оtпrан. Народltдся
в мч<уСrар Синяватеп. ХмельницьtоТобластi. фаш ПJа<им (рзсrpiпянуй

tjiпыловиrами в 1920 р.), Павпэ, Федр. Сесrр4 lОгr4на, Софй. 3aiH К, сгворtп,tй

у 1920 р., оперував нсt територ[iтеп. Хмiпьницыого рйону ВiнницьtоТоблктi.
Спiqдiяв iз загоtlошt Я. tlJrэпеля. В 1920 р. К емфрав у Польuдt.

Красноштейн - старшина загону Лиха. Командував загоном у
40 чол. пiсля загибелi Лиха 04.10.1921 р. (базувався в
Шабельнянському лiсi). Амнiсryвався 25.10,1921 р.

Красноштейн lBaH Самiйлович - аlсивний учасник загону Лиха.
Родом iз с. Гранiв теп. Гайсинського району ВiнницькоТ областi.
3агинув у 1921 р. в Грановi разом з односельцями Блiновським та
Г. А. Межовим (iнформацiя надана О. С. Чайнюком).

Краузе Григорiй Антонович - активний учасникзагону М. Кущнiра.
Народився 1900 р. в с. Бабчинцi теп. Чернiвецького району ВiнницькоТ
областi. Брат Семен, 1892 р. н. Дружина Олена. Пiсля 1925 р. - в
PyMyHiT. В перiод нiмецько-румунськоТ окупацiТ вiдвiдував Gвое село.

- 
Кривий Сергiй Гнатович - учаснt,lк загону [ Шепеля, двоюрiдний

браiотамана. Народився 25.d9.t897 р. в с:6ffiffЛiтинського
району ВiнницькоТ областi. !рркина Марiя СергiТвна. ýочки Олена,
hapaiKeBa, Валентина, Ганна. Сини lBaH, Василь. Був виlсlю_чений зi
скriаду колгоспу. 3аарештований 04.12.1937 р. за ст. 54-10, 54-1 1 КК
УРСР. Розстрiляний 13.12.1937 р,у м. Вiнницiза постановою трiйки
УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 07.-09.12.1937 р. Реабiлiтований
28.02.1962 р. (МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 12143).

Кривонiс lBaH Семенович - комендант штабу загону Лиха. Родом
iз ст. Новочеркаська на Кубанi. Амнiстувався 27.08.1921 р. BiB
переговори про амнiстування з отаманами Лихом та 3аболотним
(lШАВО, ф,3204, оп. 1, спр.8,t, арк.23,24).' - 

Крижанiвський - сотник загону отамана Хмари (l-|iсаря), а з 1921 р.

- отамана Бурди. 3аарештований 23.03.1922 р. вiйськовою розвiдкою
червоних у С. Бiлоусiвка теп. Тульчинського району ВiнницькоТобластi

ра-зом iз друrr<инами oTaMaHiB Левченка та Бурди, мiсцевим лiсником i

головою комнезаму Попiвським. Арешт стався пiд час розслiдування
причин втоплення в криницi 2 бiйцiв 3 черкозполку,

Кручок (Крючок) Василь Григорович - писар кулем_етноi coTHi
загону А. Волинця. Народився 11.04.1900 р. в с_. Михайлiвка теп.
ГайсЙнського райбну ВiнницькоТ областi. Друл<ина Олена ТимофГfвна.

Дочка Катерина, 1924 р. н. Сини Микола, ,t926 
р- н-, ? , 'l938 р. н, До

арештУ працював рахiвником по облirqу тра}rорного парr<у ГранiвськоТ
МТС. Заарештований 09.02.193В р. за ст. М-2, М-11 КК УРСР. Роз-
стрiляний 1 1 .04.1 938 р. у м, Вiнницi за постановою трiйки УНКВС по

Вiнницькiй областi вiд 07.04.193В р. Реабiлiтований 04.03-1959 р.
(МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 8954).
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Крючковський Леонiд Федорович (отаман <Крюк>) -командир
70 бригади червоного козацтва. Родом iз м. Полтава. В юностi
заробляв на прожиття торгiвлею газетами в Полтавi. З 1915 р.* на

фронтi, дослужився до звання штабс-капiтана. Пiсля 1917 р. * в
Червсrнiй ApMiT. ,Що oceHi 1920 р. став командиром 60-ТдивiзiТ, згодом

- комбриг. Був завербований украТнською пiдпiльницею lполитою
Боронецькою. Попередlqував Заболотного та iнш. oTaMaHiB про плани
червоного командування, передавав оперативнi накази, постачав
повстанцiв перев'язочними матерiалами. BiB переговори з
повстанцями (Клим Солryс та iнш.) про перехiд пiдпорядкованоТ йому
бригади на Тх бiк. Разом з ад'ютантом Василем Любченком, який
19.07.1921 р. убив KoMicapa бригади Абалевича, був заарештований
20.07.1921 р. червоними в с. fleMiBKa теп. Чечельницького району
ВiнницькоТ областi. Рiшенням колегi[ Особливого вiддiлу КиТвського
вiйськового окруry вiд 15.10.1921 р. колишнiй начдив 60, а потiм
комбриг, К. засуджений до розстрiлу.

Ксендзюк Петро Андрiйович - учасник загону А. Волинця.
Народився 17.10.1897 р. в с. Чечелiвка теп. Гайсинського району
ВiнницькоТ областi. Батько Андрiй Григорович. Мати Марфа
Герасимiвна. Брати Сергiй, Гордiй, Кирило. Сестри Ганна, lрина,
Варвара, Афанасiя, Гафiя. В 1921 р. амнiсryвався.
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Ксендзюк Петро Гриrорович - соратник отамана А, Волинця,

Народився 5(17).0s.1875 р. в с. Чечелiвка теп. Гайсинського району
ВГiнЙцькоТ оЪлЬстi. Батько Григорiй Дфанасiйови_ч. Мати Надiя

ДiнЙлiЬна. Брати Андрiй (нар. ,l6-07-1S69 
р.),,Цанил9 (1oм9q 1874 р,),

Дрркина онйся Климiвна. Сини Сидiр (нар. 14.02,1898 р,), lBa.H (нар,

iъiо.lglЗ р.). !очка Тетяна (1903 р- н-). Учитель за профеdею, 3а

революцiину Ъйьнiсть царським урядом був усунутийл зi lшколи,в

iэоs р. 
ja jбивствО жандарма висилався до Сибiру, 3 04,1917 р, -

член iайсинського революцiйного KoMiTeTy. Пiд час корнiловського
заколоту очолив Гайсинськуповiтову продовольчу управу, В 1919 р,

допомагав проводити мобiлiзацiю.
Ксендзюк Gидiр Петрович - чотовий t<улеметнот команди загону

Д. Волинця. Народився 14.02.189В р. в с. Чечелiвtа теп. Гайсинського

рiИону ВiнЬицьй йласгr. Батько Петро Григоровин_(] ]875 e..H.L Пфти Онися

iиимiЬна. Брат tBaH (191З р. н.). Сестра Тетяна (190З р. н.). flоброволець
пеiлюрlвсjкот apMii'. Переховував у своему будинку отамана В,

кубряк-семенюк Якiв Сергiйович - учасник Надднiстрянського
курj"яi отамана G. lльницького. Родом iз с. Клембiвка теп,
fйпlпr"о*ого району вiнницькот областi, ксам кубряк_семенюк якiв
високого зросry, обличчя чорне (смагляве? -Двт.), на головi волосся
чорне, кучеряве, носить зачiску не в порядку, мае на верхнiй ryбi
шýам iз лiвого боку, який тягнеться через Hic, причому ш.рам не

пdйiтниио (дАво, б. р-ооzз, оп. 4, спр. 2431в, арк, 80 зв,), Пiсля

ро.rро"у зjrЬпу l- пЬрейшов у Румунiю, звiдки повернувся у 1925 р,

Ьгоrdом,-разом з колишньою дружиною отамана l, працював на

' 
Кугай Семен Дмитрович - учасник Пикiвського повстання влlтlry

1919 р. Народився 1B9z р. в с. Павлiвка теп. Калинiвського району
ВiнницькоТ'областi. ,Що арешту - сryдент КиТвського мелiоративного

й"irrйу. ЗаарештоЁанЙи у ёiчнi lЭЗ9 g. за ст. 54-,t1 КК УСРР. за
постановою судовоI трiйки при КолегiТ дпу усрр_вИ_05,04,1.933 р,

зiсуд*"ниИ дiо lO poKiB концтаборiв. 3вiльнений 09,01,1946 р., з

ТеЙiаОу. Реабiлiтований 26.02.1Ь5В p_(!SBO, ф. Р-602з, оп.4, спр.7545).

Кузjменко Тимофiй омелянович - повстансьмй отаман, Родом

iз с. Станилiвка теп. Погребищенського району Вiнницькот областi,

Працював об'[ждчиком полiв Спичинецького цуlQового заводу, 3агiн К"

оiо"i.о""*rй,l 9 1 9 р., нападав здебiльшого на цукровi заводи (олеррав

,продов* 2-х р.) мво, ф" р-6023, оп- 4, спр. 11133, арк, 12-13),- 'ЙiIi"i*"ьi.йи-оr,е*iандр Хомич - полковник Генеральною штабу,

очоriював Розвiдувальну управу штару, а також партизансько-
повсrа"с"*иИ вiЙh йрй нЪому (1б20-192i); згодом - начальник 2-го

(lнформацiиного) вiддiлу вiйськовот референryри Парти3ансько-

ilо""rЬ"ь,iого Штабу,'ЙЬфного 0З.1 921 р. при Головному Комацуваннi
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вiйськ УНР у м. Тарнов (Польща) для органiзацii та пiдготовки
загальноукраiнського антибiльшовицького повстання. Генерал-
хорунжий. Народився З0.08(11.09). 1884 р. в м. Тульчин теп.
ВiнницькоТ областi. Батько Хома Кирилович. Мати Ганна AHToHiBHa.
3акiнчив КиТвський Володимирський кадетський корпус, Одеське
пiхотне юнкерське училище (1905), один lrypc МиколаТвськоТ академiТ
Генштабу (1917). В часи 1-Т cBiToBoT вiйни служив у 75-му
Севастопольському полку. З 12.1917 р. - начальник штабу
украiЪiзованоТ 64-Т пiхотноТ дивiзiТ та отарш ина Головного уп равлiн ня
Генштабу ApMiT УНР. 3а Гетьманату - штаб-офiцер для доручень
штабу СердюцькоТдивiзiТ, 2-го Подiльського корпусу. 3 грудня 191В р.
- старшина оперативного вiддiлу Головного управлiння Генштабу,
згодом - штабу ýieBoT Армii УНР. 3 червня 1919 р. - помiчttик
начальника оперативного вiддiлу штабу Головного Отамана. 3
травня 1920 р. - старшина з особливих доручень З-го генерап-
квартирмейстерства Генштабу ApMiT УНР. Пiсля iнтернування
украТнського вiйська у Польщi, очолюючи Розвiдувальну управу
Генштабу, готував i вiдправляв агентiв в УкраТну. ,Щопомагав
Ю. Тютюнниlч готувати Другий 3имовий похiд. У 1930 р. закiнчив
Львiвсьщу Полiтехнiку. З ,t939 р.- на емiграцiТ в ABcTpiT, з 1951 р. -
в Канадi, Помер 27.a4l985 р, в м. Торонто.

Кукурудза Микита Федорович - учасник загону А. Волинця.
Народився 31.01(13.02.).1900 р. в с. Кисляктеп. Гайсинськоrо району
ВiнницькоТ областi. Батько Федiр Маркович. Мати Параскева
Трохимiвна. flружина Левандовська Ольга 3axapiBHa, flочка Софiя.
Син Андрiй. Пiсля aMHicTiT працював у колгоспi iM. Шевченка
с. Кисляк.3аарештований 01.03.1938 р. за ст. 54-4,54-1,t ККУРСР.
Розстрiляний 04.05.193В р. у м. Вiнницiза постановою трiйки УНКВС
по Вiнницькiй областiвiд 10.04.,l938 р. Реабiлiтований 20.05.,t959 р.
(ДАВО, ф.Р-6023, оп.4, спр. 9555).

Кулагiн lBaH - повстанський отаман, колишнiй командир загону
по боротьбi з бандитизмом при Немирiвському peBKoMi. В груднi
1921 р. К. було заарештовано.

Кулик Кирило - ротний лiкар в загонi Ю, Якубенка. 3арубаний
червоною кiннотою наприкiнцi 1920 р.

Кулик Микита Тимофiйович - начальник штабу загону Я. Шепеля.
вчитель за професiею. Народився 10.07,1894 р. в с. Вонячин (нинi -
Городище) теп. Лiтинського району ВiнницькоТ областi. Батько Тимофiй
lванович. Мам Варвара CeMeHiBHa. Розстрiляний у 1920 р. в м. Хмiльниt<у.

Куравський Оверко-повстанський отаман. Учитель з м-ка TeTiTB
теп. КиТвськоi областi. На початку лютого ,1920 р. органiзував
антибiльlловицьке повстання в м-ку TeTiTB, яке також перекинулось
на територiю сучасного Оратiвського району ВiнницькоТ областi. На
початку повстання козак Олександр Сагатюк iз с. Телiжинцi ккинув у
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прим i щення Koмicapa Bi нiченка бомбу, |r<y Bi нiченк: 
"л"]il,:."у."д1,Ь.Jдl Oi* бандитiЁ, яка при розривi вибила йому очi, а потiм BlH там

*u ОiJуЪЙrrИ"' IMBO, 6- вiОоiз, оп. 4, спр, 16718,,р*. 
1.6_L Jilp]l

"* "ЁЙiЙrо 
Пiнь'ШльомЬвич Яворський, <<ця 0анл9 ! };Ky_leтleBl

вчинила погром еврейського населення, все розбили i оаrат_ьох

.ui"in" 
" "и"агоги 

i jапалили, а хто BTiKaB, такстрiляли з кулеметlвD

Е;;*".арк. 76). 04.,t920 р, частина загонч К,, очолювана членом

;;;;;J;io йiаоу съиiйю, заиняла м_ко старий животiв(нlli_
;ЙЙi;. Якимiвка i"n. орuiЁського району Вr.цllчькоr об,з9.]}Li
придушення повс.гання на початку травня 1920 р, з с, Ьугаtвка
виступив червонии ,riiЪБпiйоп;лфl,iи зЪiiн чисельнiьтю 80_100 чол,

ПБпi, Ооо пiд ТетiевиЬ червонi вiдступили до с, Телiжинцi теп,

t"iiin 
"i*oro 

р 
j 

И ону КиТв cbKoi' обл acTi. М i сцевi повста н цi, одuр. 
I:.ч_т. :

тилу, притисли червоних до рiчки Роська - бiля млина в урочищl
<деокач>. Вирватися з цього оточення вдалося лишеttебагатьом
;ЁЁ;;;;рЙЙir"r. Пi"п" igzO р. отаман К, перебував у Польщi,
-'фРннииu 

- п*п*мй йман. УФm4й 08.09.1921 р. .воиr-вми 2,12

u.p#o полr<у в с. ýрнiвцi (1 0 в. пн. - зх м. Чеrrеп*ик) пh,ас облави, TaloK

пЁй"..ада*о, *чрuliГ ОУБ iфйовано B"oTl., загццшрнrо<_у <баrцr,тмзмi> i

ЙЙЪ"о а r"илй # z Ьмнй (qдgo, ф. Р-925, оп. 8, сгrр. 81, арк 2'14 зв.).
- - 

ftурiнний (корiнний) Григорiй олексiйович - учасник загону

с. лiiо.и"а,Ъ i. ли"огЬрi. наЬодився 23,04"1895 р, в с, Сокiлець

те п. Н е м и pi вськогО р а йонУ BiHH иilькоТ областi, Брат Кiндрлат, flруоки на

i;;; iй;"рi."". ir"" ЛЬонiд, ЛЬонтiй._Пiсля амнiстГi (20.06. 1 921 р.)

працював 
"по"uр"Й 

у *оцоёф с. Воробifвка Немирiвського району,

Й;;;;;й iлiizli.lэъz р. гозстрйяний 02.01.,l9з8 р.у м.вiнницi

за постановою трtики унквь по вiнницькiй областi вiд 28.12.1937 р_

Реабiлiтовании ts.O7.19B9 р, (ддво, ф. р_6023, оп, 4, спр, 1917в),

КчпiнниЙ УстиМ Дем'янЬвЙч - ординарець отамана А., В_опинця,

н;;й;;"Ь Ь.-iйrй*u теп. гайсинською ръиdну вiнницькоlъбластi. в

i#tiЪ. пЪ"ОуВ у ПольulУ до Волинця, приЁЬ йоЙ друrкину, До 1921 р,

.БрБdуй У якоh ординЪрця отамана В. Того ж potcy повернувся додому.

Кусаковсь*и" iiii, hндрiйович - учасник загону_е, Овчарука,

родtiй з с. супiвка iБii. ьчрБi*ого райоiу€iнницькот областi, сестра
мjЁiя шдво, ф. р-6023, оп.4, спр. 1355з, арк, 11),"'-kу*fr""кйи 

traH - помiчник повстанського ватажка Машталера.

Утогочасних джерелах (станом Ha_ 10,04"1929 р,) зазначалось,lцо
ЙЙi.-ПqдПй;{4й о,9вФЬом ДГlУ i 24-м ПjЬмлiшtс,tм приlФрflоквгоЁlом

була лirв[цомпu *йййпюцинi uорганмцiя в Барноr*ту райоtriв о<гtад

2з чол. на.юлliз вцоrчrй" ьпtдrrrом Куr<арсымм, яlсl, ор*€}Ф4Фlt4сь bl.lYtPaTbп'lti

заrордоlнi цешр,r,терарлqЕалlа населеНм, Фйсtивши ряднаrьотiв надерсЕtI

- йп"р-внi орвнЬацir'. Так мми гюrрабована гпrга в Ьру, lФоператlа rиt

о. фЁ нrr. пh.клirоiЬцПrrюl opЙHмr{iKpapсьlo,M вйсrБЯповався i гlорtлд

,оrй удuр,"rа> (ЩffВО, ф. Р<89, огr, 4 спр, 40, арс,146),
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_Куцяк Петро Васильович (<Сава Чалий>) - одна з
наидраматичнiших постатей у повстанському pyci Подiлля. Вчитель
за професiею (випусlсtик ВiнницькоТ рtительськоi ceMiHapir). Пiдпоручик
22-го Кавказького стрiлецького полцу (Кавказький фронт). На 2 ВсЬук-
ра lнcb1<oмy вiйськовому з'lздi у Киевi ( 1 8-23. 06, 1 9'1 7 р.) обраний до ошаду
ПостiйноТ президГi. 3годом yci 7 членiв цiеТ президiТ ввiйшли до складу
L{ентральноТ Ради. Лiтератор- пфлiцисг (О. l. !ей. СловникуtраТнських
псевдонiмiв. - К., 1969. - С. 3В9, 492). Належав до YKpaihcbKoT парт[i
соцiалiстiвреволюцiонерiв. У 1918 р. - редакrор газети <УкраiЪська
Народня Республiка> (виходила на Кавказi), а також голова YlgaiHcbKoT
ЧорноморськоТ ради.Органiзатор антигетьманського повстання в
Ольгопiльському повiтi, згодом - повiтовий KoMicap при владi flирекгорiТ.
Член Трудового Конгресу Уrgаiни.Учасник 1 Зимового походу АрмГi УНР.
Очолював антибiльшовицький повстанський загiн пiд псёвдо <<Сава
Чалий>. У 1920 р. потрапив у засiдку. У в'язницi пiд впливом торryр
почав працювати на cBoii колишнiх противникiв. Того ж polv на сгорiнках
мiсцевоТ преси з'явився його вiдкритий лист до Ленiна пiд назвою
<Меmепtо mori!>, датований 19.09.1920 р. У цьому листi К. вихваляв
нацiональну полiтиr<у бiльшовикiв, водночас обiцяв пРисвятити дароване
йому жtтггя боротьбi з <ygaiHcbмM бурlrryазним нацiоналiзмом >. << Разом
iз ryбернським начальством П. В. Чалий'iздив по мiстечtех iселах повiry,
проводив збори, на яких закликав сприяти виконанню планiв
продовольчих загонiв, викривати yкpalНcbtMx нацiоналiстiв-самостiйникiв.
Висryпав BiH емоцiйно, але в промовах вiдчувалася фальш. Свiдки
зусгрней з ним розповiдали, цо неприемно було дивитися на нього, бо
вигляд мав якийсь нелюдський, напiвбожевiльний. 3радник увесь час
дивився додолу, коли промовляв i коли мовчав> (В. 3ападнюк,
Вiйськовий загiн Михайла fiрай-Хмариi/ YKpaiHcbка газеiа, ,l997, Ns 18,
23, 1 0)._З 1 921 р. - полiткомiсар кам'янець-подiльсьмх вузiв.
. 3 1924 р. пiд прiзвищем Чалий - перший диреrrбр КиТвського

сльськоrосподарського iнсrитуry.В 1928 р. був призначений дирепором
Вiнницького сiльсыФгосподарського TexнirryMy. Репресомний в 3Ь-х poкlx.
..Кучер АнцR_iй 3ахарович - сотник загону А. Онищука (1920 р.).
Народився 30.11.1895 р.в с. Печера теп.-ТульчинсЪкогб райdну
ВiнницькоТ областi. flружина Марiя Слiпченко. Син Леонiд. ДочкЬ
Мирослава. Сотник ApMiT УНР (1919 р.). Акrивний просвiтянин. .Що
арешту_ працював бухгалтером ЛiтинськоТ контори заrотiвельного
пункry 

ЩцЪс_ьц91_ ttоrцитерькоТ фабрики. Заарештован ий 26, 1 0. 1 937 р.за ст. И-10 КК УРСР. Розстрiляний 07.12.'l937 р. у м. Вiнницi ia
пост_ановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 29.1.1.1937 р.
Реабiлiтований 08.06.19В9 р. (ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 18315).-

Jу,ч9р Вакула Несторович - повстанський отаман. РодоЙ iз
с. Гордifвка теп. Тростянецьког0 району ВiнницькоТобласri.3агiн К в 14
iрл. був орrанiюваний у 1920 р. Вiдзначився нiпадом на валку бригади
Котовськоrо бiля с. Тросrянчиц пiд час якого було забрано 3 п(цводЙ цу,ру.
l llФ]я приходуусеrю котовцiв часгина загону розсiялась, а чаgгина пiшла
в l lольцу (3годом, пiспя aMHicTГt', повсrанцi повернулись додому).
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L"i*:,'ffr liЁ;фдji:iТ{Ё,fij {iiiф*,#g,дffiГЬБ'ЙiiЙа MyciTBHa, 1S9_7 р, ",Слr 
Пзтg:,_

iБiЭ';;:: bJpBapa, 
'rbi 

р. н, Пiсля амiiстii працював у колгоспl tM,

iйi,Ь;i'Т.дI,-Т Ъйiuийвка, з_аарештованйй 1 6, 07, 1 937 р, за ст,

54_11 кк урср. по"i;;,]ььЁiрi-ц-цй,чътвё по ьiнницькiй областi вiд

11.0в.l9з7 р. .u"удйБiйй-д,i ЗО р ""Йiй"о-труhових 
таборiв,

повторно .u"уд*u"ifriёБrliйр,, в чссiльтабi (й. солiкамськ) за

ст. 5в_10 ч. 2 кк рЁЪЪЁrь'.-Z р,,пi.о"ъвiльнейня 22.09.1950 р.

ъiъъназннiтъi:Чtы,tхьв,ыд:вsr{Ёf :iъ":frifi :
;"rЖ;"JъiХl*въ:iъЯнý,l*+{ri,Т"Н:ЦЗЁ#"ftл{_:liiii"Щ1
Е€i#f fl;#уeiЪi*:i,^sц }lъaЁял:#ihНъlнlftт
aMHicTi[ працював у iолгоспiiм, Мiчурiна,_3

за ст. 54-4, s+-t l ккVЁ#;ЁiЁЁfi"пЙи одlоs,t93В р, у м, Вiнницiза

постановою трiйки йнйвС по Вiнницькiй Боластi вiд-10,04,1938 р,

реабiлiтовании zо.оЪ-ТёЪб Ё,iдЪЁб,-Ф_ Ё-ЪОz3, оп,4, спр, 9555),

Кушнiр f[анило Якович'- 
'повсганський отайан, брат Миколи К"

очолював по""ruп"о*йf'."rlп пii;; його Ъjмоелi в 'l925 р. кНикlе

li,"st,",ж.ш,,*+к,f{я;#fitц,жкrц_рн
пЦжшя*ft :н#"фнжа'нftХ.,!ф,ffi н8j"","*ff d;*'*lЁ 

j
Дiр;Й; ё;ЁоКя CeMeHiriHa, flочrа Mapjl 

J

- козак 1 -Т зразково-,riЙЁЙЪЙs;iЙтнi l Ё-го Одеського пiхотною полцу,

В1921р._а.""пйийЪ""й*Бабчинецйiоi'Ь"ста"ня.18.03.1926р.
iu.iй-пь;йuйi""оiЪ,i.Ё#;iй;-Ы;i*Т.rЪ"Жаf;Жаfi iiHi
i!митро Сабар, якi втекпи з в'язtlицl в нlч н

лiквiдовуо ","ц""о*'""й;Б;iH;;Почвiоiла. 
В кiнцi 1926 р. повстанцl

пiшли в Румунiю. ЁlёzбЪ, ДiJфо К, i'Григорiй [рqу::1:л,егально

l*нilтыýilалн"lil.н;я"ззтiъiнН!ffi ,#ffiТ;
iйБйЬ& доп:у_чз Ж;ЧУlНН Ъ","rЧ3, ар к. J 5). за i нш им и даними, в

:ХЁ3ХiТJ3frlН}]lffi 
'Ё"fi}БiЦЦgдЬiiчdЬыевьмй_тlгригорiй

ffi fr tifr ъiшffi 
jil,ffili''$ýящfr tЦ*h{Ё.ffi

в 1941 р. повертабгьй на'попередне мiсце пDоживання,

KyulH i р Ми кола Я кович - пЬвстансьй-и 
j,iйа*, Ролом з_с, Бабчинцi

теп. Чернi вецr*оrJ fi'JЙfiiiВiЙ;9i9алаЬi, Загi н К,, яrм й налiчував

до i Z аiои в" 
"* 

*пЪйБ,i.Й il;;r}"ас"икiв Бабчи нецького повстання
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1921 р., дiяв на територiТ Ярузького, Бабчинецького, Ямпiльського та
деямх iнших районiв. Вiдомiучасники загону К.: брати Микола,,Щанило
та Петро К., Григорiй Краузе, Басенко, Франц lванович Слiдзiевський
(кол. цlасник <Просвiти>), Терентiй Романович Стадник (кол. голова
Бабчинецького РВК), Григорiй Чорний, 3iновiй Томашевський,
Володимир Лисий, Степан Яковець, !митро Сабар, Василь Ляшенко,
Микола Цуркан, Павло Бошак, евген Величинський, Мивенко, Рудий
TaiH.1732J924 р. заriн К. в 10-12 чол. вчинив напад на Бабчинецький
РВК в с. Борiвка, пiд час якого обеззброено заст. голови РВК,
начраймiлiцii, tесира iзабрано з каси 16 тис, крб.20.12.1924 р. Миколу
К. i Басенка поранено ударгрупою ДПУ в будинку гр. ЧайковськоТ в
с. Бабчинцях. Усе ж повстанцям вдалося вiдiрватись вiд переслiдувачiв.
В нiч на 23.12.1924 р. повстанцiобстрiляли в с. Бабчинцях квартиру, де
розмiщувались ударники, в нiч на 28.12. того ж року квартиру голови
КНС в с. lBaHiBKa. В нiч на 02,01.1925 р. в районiс. MoTBка затримано i

вбито при спробiвтечi 3. Томашевського. 0З.01.,1925 р. в с.,Qорошiвка
пограбовано кооператив на 65,5 крб. 05.0 1 .1 925 р. - загiн К. в б чол. в
с. Букатинка рзшyчвав комсомольцiв, забравши з собою батька одного
з них,09.01.1925 р. -бiля с. Борiвка загоном К. в 7 чол. були обстрiлянi
фельд'егерi Голубов iКолесников. 11.0,t.1925 р, загiн К. в б чол.,
очолюваний Басенком, здiйснив напад на сiльбуд в с. Буша теп.
Ямпiльського району, .де були присрнiми бл. 200 чол. Повстанцi
наказали yclм присуrнlм лягти на пlдлоry l присryпили до пошукlв
комсомольчiв, Не знайшовши таких, заr]ишили записlry, що це був загiн
<Чорний BopoHD. 13.01.1925 р. - вчинено напад на Ярузький РВК в
с. Бандишiвка, забрано 3226 крб., збрю, доt<ументи, сеФетну переписцу,
печатку та штамп райвиконкому. Також за сiчень ,1925 

р. повiдомлялось,
що загiн К. чаgго переходить на румунсьцу територiю, отримуючи
завдання вiд шефа iнформацiТ 8дивiзii4 корпусу Гуцуляlа. 03.02.1925 р.
загiн К. в 6-8 чол, напав на Яришiвський РВК, забравши справи та
секретну переписlry. 21.03.1925 р. арештовано !. Сабара, учасника
загону К. В нiч на 29.04.1925 р. загiн К, в б чол. здiйснив напад на сiльбуд
у с. Буша. Повстанцi обшукали присугнiх комсомольцiв, пiсля чого
наказали iM спiвати пiсню <Ще не вмерла YKpaiHa>. Водночас була
проведена агiтацiя проти радвлади. Кiнець травня 1925 р. - в с. Сокiл
здiйснено напад на мiсцевий кооператив, забрано ToBapiB на 300 rрб.

В кiнцi вересня i серединi жовтня 1925 р. загiн К. був частково
лitвiдований. Ватажок загону Микола К. убитий у бою з ударгрупою ffПУ
в жовтнi 't925 р. в будинку меш€нця с. БабчинцiТимофiя Стасiйчука.

Куtцук (Кучук, Бущук) - повстанський отаман. 3 травня 1921 р.
gагjн_К. базувався в Попово-Греблянському лiсi. 3агiн нараховував
250 багнетiв, 100 шабель, 13 кулеметiв <Максима>, 2 <Люйса>, на
кожного повстанця припадало по 3 бомби. <<Базою бандитизму, -
зазначалось у донесеннi Ольгопiльського райуповноваженого, -
Gлужить Поповогреблянський лiс, куди збираються Bci бандити з
Ольгопiльського повiry. Селяни ставляться спiвчрливо до бандитiв,
особливо ж селянська молодь. Бандити ночами виiЗдять у села для
вербув_ання молодi в банди. Головним органiзатором вЬрбування
нових бандитiв е банда Бущука, яка досягас численностi 250 iоловiк
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пiших i понад 40 кiнних при 2-х ручних lryлеметах, мае запас провiакry i

спорядженНя. Банда тримабться пасивно в Поповогреблянському лiсi,

виg.гавивши охорону, видае накази i вiдозви до навколищнiх селян i

червониХ козакiВ i т. п. 3а наявними даними деякi червонi козам, що
провинилиф, перейшли на бiкбандr,пiв, що п[qтвердилось налютом багцtl
нЬ с. TaTaprY, де разом з бандитами були помiченi iперейшовшi червонi

козакиD шдЬо, ф. р-925, оп. 8, спр. В1, арк. 53). В нiч на 14-06.1921 р.

загiн К. в290 чол. BiB бiй з червоними в районiс. Попова Гребля (нинi-
с. Червона Гребля) теп. Чечельницького району ВiнницькоТ облl9тi.

ЛЬвренчуК lBaH оксеНтовиЧ - помiчник отамана l. fl. Трейка,
родом з с. Гопчиця теп. Погребищенського району Вiнницькот областi.
Розстрiляний в 1929 р.

ладижинський Микола - очолював рештки загону отамана
Левченка пiсля йогО замбелi09.0в.1922 р- Оперував у Брацлавському
повiтi. На початку жовтня 1922 р. здався властям.

Лазаренко НЬзар * командир батальйону полку А. Волинця,
учитель за професiею. Уродженець Лiтинського повiry. за словами
МарфИ ПетрiвнИ Миколайчук Gружини колишнього члена l-|ентральноТ

Ради lBaHa Марковича М.), в 1928 р. Л. нелегально побував у с. Кисляк,

де, зокрема, передав iй привiт вiд дружини отамана Волинця.
Лазарев Юхим - учасник загону 8-Децqдя*Родом iз с. Сосни

теп. Лiтинського району ВiнницькоТ областi- Розстрiляний у 1929 р,

Лампiга Трохим Тихонович - повстанський отаман. Дiяв на

Ямпiльщинi. 3гадка за 04.1920 р. (ддво, ф. р_2625, оп- 2, спр, 109,

арк. 7 зв.). Народився В м. Ямпiль теп. ВiнницькоТ областi, Мати

Катерина !анилiвна. Сестри Тетяна, 1897 р. н., Ганна, Олександра,
онися. До 19,17 р. буВ головоЮ Ямпiльського з'iЪду мирових суддiв,

Член УПСР. Пiсля ,1920 
р. - в Польщi.

Лашевський - просвiтянин, керiвник пiдпiльноТ органiзацiТ в м, Бар,

Лебедюк Павло - учасник загону Левченка. 3атриманий у липнi
1922р. в Гайсинському повiтi,

Левандовський ýенис Андрiйович - учасник загону
А. Волинця (1919 р.). Народився 04(,l7). 0В.1902 р- ч. с. Кислях

теп. Гайсинського району Вiнницькоi областi.
Батько Андрiй Амвросiйович. Мати Марфа
ЛаврентiТвнЬ. Дружина Хмельницька _HiHa
Опанасiвна, 'tB95 р. Й. 1вчителька за фахом). flочки
Надiя, 1925 р, н., Ганна, 1927 р. н. Пiсля 1919 р. прохмвав

у своему селi. Був членом правлiння споживчого
iоварисiва в с. Кисляк, учителем у с.Карбiвка,
рахiвником та сеФетарем (1929 р.) КисляцькоТсiльради,
Ь останнiй piK перед арештом працював у Гай-
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синськiй райощадкасi i, одночасно, головою ревiзкомiсiТ колгоспу
iM. Шевченка у с. Кисляк. 3аарештованиЙ 20.09..1937 р. за ст. 54-10
кк урср. Постановою трiйки унквС по Вiнницькiй областi вiд
07 10.1937 р. засуджений до 8 р. виправно-трудових таборiв. Помер
21.07.1943 р. в мiсцях позбавлення волi в KoMiAPCP. Реабiлiтований
16,05.1989 р.(МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 17685),

Левчук Юхим - ад'ютант отамана Я. Шепеля, згодом - засryпник
отамана Я. Гальчевського. Родом iз с.ТIiтйпкаЪilпiтинського району
ВiнницькоТ областi.

Лесик Микита - учасник загону Коваленка. Родом iз с. KypeHiBKa
теп. ЧечелЬницькогО районУ ВiнницькоiОбластi. ВбитиЙ взимку 1921 р.
заrоном <<по боротьбi з бандитизмом) у лiсi <потаемний> бiля
с. KypeHiBKa (ДАВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 1620О, арк. .l8 зв.).

ЛетськиЙ Феодосiй * козак загону Я. ГальlеЕаЕкого. Родом iз
с. Педоси теп. Хмiльницькоrо району ВiЕПйбк€j-Й
.. Лещенко Андрiй Юхимович - учасник загону А. Волинця.
Народився 1897 р. в с. Бондурi теп. Гайсинського району ВiнницькоТ
обласгi. flруrкина Мотрона.,Щочки Катерина, Олена. Син фгорiй. Пiспя
aMHicTiT працював у мiсцевому колгоспi iM. Петровського. Арештований
23.03.1938 р. за ст. 544,54-11 кк урср. Розстрiляний 27.04..1938 р.
за постановою трiйки унквС по Вiнницькiй областi вiд 11.04.19З8 р.
Реабiлiтований 06.05.1959 р. (nQАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. S909).

Леlценко Прокiп - повстанський отаман, полiткерiвник загону
Семена 3аболотного. (Блондин, голений, вуса маленькi, зросry вище
середнього). НародивсЯ в с. Пiщана теп. Балтського району ОдеськоТ
областi в селянськiй ciM'T. Закiнчив 3 курси КиТвського унiЙерситету.
Продовжити далi навчання завадив брак коштiв. Учителював у себе
на батькiвщинi. Брав участь в антигетьманському pyci, а згодом - у
виступах проти радянськот влади. Пiсля вiдходу Петлюри за кордон
висунув свою власну полiтичну програму, яка, за його словами,
зводилась до насryпного: (створити автономну YKpaiHy з радянською
державною органiзацiею, але без переважання партiй iзнищити на
Украiнiросiйський впливD (дАво, ф. р-925, оп. 8, спр. 83, арк. 343),
3асобоМ для втiленНя своеi програми бачив загальноукраТнське
повстання. З цiею метою зiйшовся з С. 3аболотним, К. Солryсом та
iнш. повсТанськимИ ватажкамИ. БраВ участЬ у переговорах iз
командиром 70 бригади Крючковським про перехiд останнього на
бiкповстанцiв.06.10.192t р. Л. разом з комбригом Карим-Онуфрiйцем
та 26 рядовими козаками здаеться бiльшовикам. На допитi дав
детальну харакгеристиlry повстанського руху н а ольгопiл ьщинi. < Все
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подiлля розбите на райони, на :?l],яких 
стоять уповноваЖеН1

на;;;Jйчтч*#Ё{;"#тнНffil'КЖr,,:.*i*
:Н:ЁНЖХ Т,"}J;;;Ъстанцij, Ч 

""пъ, 
якi ie посередниl..ми
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,;;;ruHcbKi кадри, якi
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Наоодився 30,С

ifii";ilЙi областi, Батько И9си1 
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l налiт "u "-*о'iJiiйк, 
нuселенню мiстечка поставл€

l зlОрат" rO *о*"И,-rоuluб"n", * **"ii", iO ioo"**"KiB,30 пар чобiт,
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]9Ч:лq. крб. миколаТвськими трiшми, тисячу крб. - золотом.02,07,1922 р- об'еднаний загiн лl-; й"r""ка чис. до 40 кiнних i20 пiших намагався вчинити налiт на охорону Губницького моста.

" f; Н :fi J #" &Ъ;,н'а:, ýхlý #'Ф 9 гэl;, о u^' 
" 
Ё,у. uЪ 

""народився io бЪj Ь g z р. . 
". 

сБ""й;;. r,'li:: хff ъТ#"fuffiобластi, Батько омелян Кириловйч. мати днастасiя Митрофанiвна.
,Щрр*ина М9вiя Петрiвна, t'вgiЪ. 

". дiо.,ка олена, 1927 р.н. Син Во-лодимир, 1928 р. н..ПрапорщикцарёiкоТЪЙii. В iёiЪ'рl"..уп", дозагону Я- Шепеля, Вiдзначився у бою Оiля с. Селище r",i. лr]i"п"о*оrорайону, коли розставленi п"й ni-rbbi кулемЬй 
"o"b"ri" в тилчервоним вiйськам. Амнiстувався. В 192i-lsZZ рр, БчЙiЬпо"u" ус, !якiвцi теп. Лiтинськоrо району.До арешту працював старшимРеМОНТнИм робiтник_о_м дякiвецькоi. д"рБi."lЬi-Ььницi.3аарештований 16.09.1937 р. iJ 

"1. 
З+-lо кк УРсР. 3а постановоютрiйки УНКВС по ВiнницькlИ Ьолiстi Й 11.10.1937 р. засуджений до8 р. випраВно-трудовИх таборiв. ПБмер 24.09.1943 р. в мiсцяхпозбавлення волi в Магаданськiй оолаiii. Fеабiлiтоваrйиl'.оЪ. l sвg р,(ДА_ВО, ф. Р-6023, оп.4,'iпр. lО+Обi.-- 

'

ЛисиЙ Василь_максим.ов"9'- учасник загону А. Волинця.Народився в 1895 п..в с. НараiвйiЁп. гъйсинського району Вiнницькоiобластi. .Щружина Федора, До iрЬшiй-прачював у колгоспi iM. 9-ТчервоноТ кавдивiзiТ. Заарещiовании ов.о+.1938 р. за ст. 544, 54-11кк УРСР, Розстрiлянил о+эs. i g3Ы 
р. й. ъi""rцi й пЪЪй" JвЪй трiи*иунквс по Вiнниuькiй областi.й'rsj.о+.1938 р. Реабiлiтований15.02..t961 р. (ддв'о, ф. P-60ri, JrГ+, .iip. 11092).Лисиця - повстанський oTaMaj. У tgZO р. очолював один iз4 загонiв у з'сднаннiА. Волинця 1йЬо, ф. Р,26?5, оп. 2, спр. 109,арк. 'l45). На 08.,1-1_19?r р.'.йуЪii"я як помiчник отаманаflробота, з яким разом,'""i.""Й" iMHicTiT.Jlисогор Степан омелянович -стаDшина 56 Немирiвського полку,полковник ApMiT УНР, IомqIдир 12 НЬмирiв.r*оЙ nbnЙ'iJjlg p.l,повстанський отаман. Бл..1891 р.н. ДрЙина Юзефа СтанiславiвнаКрасуцька (родом iз м. Хмiльн"i;;;:ьi;rицькоТ областi). В 1919 р.загiн Л, обЪднався з загонами галичанина голiуоа ," оriй"iiйоп""ц"

в. 
. 
Гай си нсько- Бр а цла всь ку О р и гаду ЬО О -Ъ ОЪ.l on. i. 

-ёi 
Йi 

", " "зусиллями визволили вiд червоних ЬiЙсок Брацлав i" йБйЙрi" t.останньому звiльнено ув'язнених стрiльцiв Угд)ЪJu" й;;;; бо""з денiкiнцями. 26.04.1ý29 g._1rалуЬтЪЬ" ipo зайняття Л. та Голубомм-ка Вороновиця. 28.04.i920 Ъ.--i"iir'Л"*;;р;';;; .i"Й*"rоо

хж,trf{Ёцщлý{,нlцц:iilъ","хdж:,#tнГн":нffiуФаlнсько-польського вiйська в lbzO р. -Ъмандир 9-i бригади 3-Т

10в



3алiзноТдивiзii. В 1921 р, -учасникц?Il"лl: 3имового походу в складi

ВолинськоТ групи УкjаiнЪько'i Повстанчоi ApMiT, пiд час якого

командуваВ S-, *урч,|Й' )i зЬiрн9Т_Оригади, KypiHb Л, вiдзначився

10.11.1921 р. в бою;;';;, Ч;;;Й-i, В ходiцього бою було знищено

зв_й залiзнични й батальйон червоних, пннУ i пiulУ мiлiцiю 
I9,1,"^*ni**Y

роry з 4 t<улемета"",',Ь*опп"но в полон бО 
"еfвоноlр.yii:,,'" 

17

коней. Також пlд час цього блою ц,9,рlчlв важi<е поранення, У бою

бiля с. Малi Мiньки tli,l i,l gzr р,) був врятованиЙ своею дружиною,

яка вhбила." 
"Ц 

.opoi" грlЙ,iЙ 
-',ч 

tg2l р проживав у м, Калiш

(П оль ща), де отримував. пенсiю ыл j9::",*o,o уряду,
q Л ихо п ([орошен ко) - повстан"о*"" оii,uЙ, пЙ-попкочник ApMIf

УНР, ватах(ок 1 ГiuдОу*чп""*_о",:.J:ч"танського полку, ((син

священика Кам'янецТЙбдiльськоТ_уО99нii (",), 33 poKiB, з сiрими

очима, знае деклькJ"о", hbpy,"* 
","роI,аомii" 

Петлюрою возведении

#жнжft ъж::,"ж*l1iжнs-:?,iЁ##ь}
теп. трост"""ч"*5iБ;;";' ё""'о,ч"ан тодi проживав у

с. Четверти","*", иЬБ,Бй"" був О_ерurаяський священик, Вже на

19.11.1920 р. загiн ;i,;"ь;;;;уй zs_ьо 
"Бп 

.22.11.1920 р. загiн л. в

40 пiших та 20 кiнн'Й;;а-а;-й;еЬ.ХриiтинiвськоТ залiзницi (мЬк

Бiлоусiвкою та Тросiя'ЙЙi,"*ЬпЙ, Ыii*"dЙч,мй поiзд,_який у лiсi

брав дрова- По""#цi;Ц;;;,"_'_:g*" iз снарядами, забрали

багато зброi та пuьоi", вбйли спiвробiтника елисаветградського

ГубЧК i захопили ;й;ыйЙовоОрЬнцiв"V вiдповiдь на успiшнi дIf

повстанцiв червонi-в с, Леткiвка ",*"'Т66 
фучниКв, спалили 'l1,

будинкiв, u n" ""no;;;;; 
;;нтрибуцiю в 5 млн, крб, В листопад|

1920 р. загiн л. проJi",iоотпiзацiю. усачБпоъiй" йi"елення с. оляницi

зголосиrюсь до повсганцiв, завдяки чо"уiiПн Л, збiльшився до 400 чол,

У ньомУ в цеИ час зн,*од"""" *on, поii"й*,u,"п""и,ка,мiлiцii в

м-ку Тростянецо Ьйяв"ьйй, а також якийсь свяtценик, ямй виконував

обов'язки .u"ro"n".-Ha початку ,руд", 1920 р. Л. дiяв спiльно з

отаманами Ю. Якубенком, А. Онищуком, п. BiHToHeHKoM, та iнШ.

Об'еднаний загiн у цей час нара*о"у*" Ё-п"Ьоо uon, i мав на озброеннi

8 гармат. У нiч наЪg ,li,tgio р, Ё 
", 

йЙ lнинi - с, Ковалiвка) теп,

Немирiвськоrо рчИо"у'й",iuй"" Оуiо воито 16 бiйцiв 2'lб полку

24 дивiзii. од*о"JЁ#;;;;Й;Й (Йинi - с, Ковалiвка) повстанцt

побили, а потlм вiдпустили б мiЛiЦiОНеРi". ПiД ЧаС бОЮ.09-12'1920 Р'

в с. Колюхiв теп. Тиврiвськоrо р"йJ"у ]"*опп""ло1..полон 5

червоноармiйцiв та вiдбЙто 1 rqулемет_ ioio ж дня повстанцi прохо-

диличерез""пuЪiо";;;йьоолiв,-ЬЪйЁiкiвкУ,ВеликиЙЛiс,
Никифорiвцi,",",,-i""-Немирiвсь*оiо р"ИЬ*у, 3riдно офiцiйних

джерел, u*одп",ЪЙiкiв t",l Ьандити не вчйнили, Насилля"лад

i"""n""""* . б"ьъ;й "; 
Ё1,;;; Ё;м же, ф р_1 139, оп. 1, спр_ 80,



арк 38). f0.12.,l920 р. повстанцi в м-ку Печера теп" Тульчинського
району спалили примiщення'комнезаму, а також пошкодилителефонний зв'язок. 09.01.1921 р, загiн л. Ъ'sо ,on. 

""ni, "u "-*оЛадижин, знищивши доlryменти волревкому та мiлiцiТ. 15.01.1921 р.загiн Л. чис. бл. 200 шабель зайняв й-ко тростяr"цrlде пЪй*од**"о
рл9Ф9нний зв'язок, вбитО помiчника начальника гiрн'вону Ля щенка.В^сiчнi 1921 р. загiн Л,, який об'еднував загони l. ПлЬхотнюка,
Р. Я*убенка, А. Чуприни та iнш., пiдпоряiкову еться 144Наjбрr<ансьКИ
повсrанськiй дивiзiТ отамана Хмари (l. Я. гЬдзи*i"ськогБi-6iii" л. увсьому нагадував реryлярну вiйськову частину: у ньому реryлярно
l|л"_"л?*тI ть _строй 

о в i за няття, суво ро дотр и мувалас ь ди сци пл i н а(козакам заооронялися грабежi, пиятика тощо). за невиконання
наказiв винних карали шомполами, а вдруге -розстрiлом, Укiнцiсiчня
lo1o ж potry до повстанцiв приедналось 75 чол. з tростянця i 50 зободiвки. 05.02.1921 р, оiльшЬвики повiдомп"п", .с"пфоннии
зв'язоктернiвка - Теплик перерваний. Глибочьк i Побiрка съоъйвсь*отволостi зайнятi бандою Лиха силою в 1000'чоловiк. загiнчервоноармiйцiв, що знаходився в цьому районi, пiсля силiньго оою
9ц9ryлI9 у Соболiвrqу>_фм же, ф.Р-Ъ2S, on. В, 

"np-."b', 
iJK zBl.16.02-1921 р- загiн л. 9 60 чол. мiж ёт. дохно - ялjнеriь оЪсiiiляв iзкулеметiв по'М, який пiсля цього зупинився. Повстанц-йиЪЪ..Ъро.*о

20 червоноармiйцiв, 1 вбито. Z0.0Z.lgZl р. загоном Л. в 200 шабельспалеfiо будинок виконкому в ц-ку Гранii. Os.OЗ.192i р.ЪЫЙ"ан"Изагiн Л. та Хмари зайняв Й-ко БрЪцлав. 11.03.19Zr р.ЪЙнБм л. в170 шабель зайнято м-ко Гранiв,'у якому створено виборний KoMiTeT
Lвц р:сгаlцiв був призначений Микита il,tежоdий1. lз.оз.rgii р. загiнJl. в lэu шаоель вчинив налiт на м-ко Теплик. 16.03.1921 р. повЙнцiЛ.
та Хмари зайняли села Нижчий ia Вищий ташлик теплф-ькЬТiопосri iСеRе3ин5r та_Серебрiю TepHiBcbKoT волостi. 3годом Olno iiЙ"яr" iм-ко TepHiBKa. 3а даними полоненого завгоспа загонуЛ. вИ t О.ОЗ.l SZl р.,<вЛиха Едокумент, виданий Петлюрою, на право пiдняття повсгання вГайсинському, Уманському, Брацлавському' i ЛипоЁецькойу поЪiruru
fГап,l же, спр. 80, арк. 253).'3а iимiа ж д""й"", в березнi вiд Л. на грунтiнепорозумiнь вiдокремився його пом'iч""i ХЙiБа'il+""pl,який став дiяти самостiйно. На вiдмiну вiд'Л.,'ХЪ"р"
вважаВ за доцiльне rрабув,ати мирне населення.2в.оii.зgii |. загiнЛ,, повернувщисьз КиrЪськоТ ryберriГГ, з"й""" м. Калинiвt<у. 23.08.1921 р.загiн Л. в 150 шабель розгромив примiщення волвиконвому у с, Великас_евастянiвка теп. Хрйстинiвського району Черкаськот областi, а також
:91? б червоноармiйцiв мiсцевоrо dчruпrйону мiлiцгi. У серпнi-вереснi,t921 

р- Л. дiяв спiльно iз загонами oTaMaHiB А. ОнЙщука,, пфr"*"
Вогня. Впродовж 24-27.o1,lg21 р. з'еднання,веде боТ з частинами
24 дивiзiТ в районi населених пунктiв Оляниця - Кир"а"i"ка -

110



ж

Демкiвка - lлляшiвка, 30,08,1921 р, вчинено налiт на Вороновицькии

ff 
-i;#hхъi,*н 

i т* : щз:'.:Н ;Н . T;'"'"l3;};
району переважаючими сипами червоних, ч Jозпор"р*еннi яких була

ir а вiтi а рти л ерiя oip й 
" 
u", " ""р ?:.::'Х i.,J J"??;rl r:ЪТffi ;

ili"rflх",хжff ъЁ;::}ъ1,"ттI::цы;;;;]тiловбитого
отамаНачекiстипр""Ё.п"дляпоказУвм.Гайсин

Лихо Мирон (<Орлик>) - командир 3-Т KiHHoT бриrади в,складl

подiльськоi no""runЁi*oi, |.ъупй я. гагiьiеь"i*оrо. kорунжий дрмiт

'*'*:;f;r;*iхУ:Нхх'l',"'""у j-галэ:е9qьц9lо,пор_учикАрмiт

ун р. родом,, попri"йй"ii. ii r""i@Б- "рr"riзаТОР 
ПiДПiЛЛЯ.

ь у,u 
" 

цо *о му п ов iTi l зi s . t gzz р. - у сКП аД'_IlЁ 
ffi'r:лlЪilЪlНЗ :-в*fi 

;:ru';:fi ""H::--:ffi ý;Щ.;щriuй"пiп"" 
jкомуповiтах,

Жмеринсько*у, оu"пii'р""'-ЬЙу p*o""i, Зiп",ений на Подiллi для

ведення опuрur"""Бi БЬоЪ., пiсля вiдходу осноВНИХ СИЛ ПОВСТаНЦlВ

за'3бру* z.oэ.lэzz'i,"i;,i;,i9'z р, маJЪiйi""р"о"""и в с, Мала

'" Ti ::ъЖ'Ё+'"Нi'iЪ"Jj',Iо в.и ч _ у ч а с н и к з а го ну 1,,р " 1 ?,9:
н ароди вся r в g з р-Ъ Ь Йiяч и н (н и н i 

i,ij,,iffi?"l[;lll fi iiliti
в,"ýн ЭJffi:ýi'#fr *ff-Ё::-l *l 

!.i 

я*а ;i: в", *нlж,

ffi жн;:l;|fi цilifr н:J:iJ:i,*"{з:нii:iiji;,Jlzqý*::
l 3' 

"в; 
з,тхJ т il: JJJJ"""ixi 1?i.?H Ё"";ы; i;;; n 

"й 
з о о в, r 9 8 9 р

Ч'.ftР;J;:Я;'j;l":fiХi",*, Х uon"nu". родом з м-ка гранiв,

""ЪТ:;ХОЬiХЁЧiХi::т.1' j:р;iхJJ",ххliт]:,ъъ,Jъ"Jfi :
Ямпiльського (iнакше - Бабчинецькогс

пiдпрапорщ"* цuЁ"i*оiЪЪйii помiчн"к отамана С, lльницького,

ГеоргifвсьrмО о"#Й'ЙопЙiu*iЙ *u,op*;; Йuрод",о 5(1 7),06, 1 888 р,

в м. ямпiль ,"", Нi,i;"'i;;;,б;;"ri.,ь"ii*о iBiH lларiонович, мати

Ганна Олександр-Ьii",'ёЪ"iпlМu pi" t"Й"i" Ъ 1'?1 q, liq:ac 
обла в и),

Повfiання, очолБчJ"" Л_тЬ Иогd 
"орui,"*"*и 

(Барський, ФорryНа,

Мельник, Гречкiвсьtмй).розпочал""" oi,Oi,lgZi р, Ь с, Бабчинцiтеп,

Ч е онiвецького району Вlн 1ичьк91 9.!лЬЬтi, 
досить ш видко охопивtл и

Ярузьку, ЯмпiлiБiку, Бабчинецо_,_ч i" ЬБлико-Кiсницьlry волостl

Ямпiльського повiry ia частину сiл могиiliвсiкого повiry (Шендерiвка,

ЛБд"ййЬ*u, 
"uo?'?uii 

fi;;;;;й,,1'""-о на грунтi невдоволення



продрозклад*оо i.:l:Iо{ило пiд лозунгоI],Г"} KoMyHicTiB, комуну iKoMicapiB>. Керував повстанням штаб': основний (пiдпiльний) у Я мполil польовий у Бабчинцях, загальнi 
"l*Ъ." 

та iнструкцlТ надходили з
;Нfil":'fl ffi';::r::aй; ;6iц;;Ё 

_за ррiчй;;;, Ё" ими, уiй;;i;;"Ъй'-{ilЦД,Т"Т""."Jо."Ж"";Н;J;;ЪЖ'rtlr;"i
;fi::ХffiЖ:::lВ|ади j розстрiлянJ 5 р_"д"r.r*i працiвнйкiв, в т, ч.
ььiданой,;;;;;,r.:фlЁ.Нхъlid:'ffiЦ:iъ'Jнгii,',-,rc jT;
бл, 30 червоноармiИцiв ld'a riой ;;Ы ч час шryрму повстанцямиЯругu та с. Тростя1"_чОупЬ р;;;бй;;" бл. 1О0 червоноармiйцiв. Ум. Ямполi влала повстЬнцiЬ ,p""an""" iз 05. по оs.05.1921 р.Повст_анцями йо_ BцMiHeHbrbiirБiii грошi, а також оголощенопро свободу тоDгiвлi.лНа придуйенн"'ловстання червоними буликинуri 66, 20s, 209 та zlo. пс,'лйЪJ;;;;,,, а також мiлiцейськi загонипiд командуванням r. м. ч"Ё"r"]lБ.оi.rg21 

'.';;;;rJi"" 
oynoжорстоко придVшеIg, ((ватажки 

"оa".u"""_aнищенi>, овбиiо понадЗ00 бандитiв> (МВ_О,_ФП-ýrЙ, опi.?'Ёпр. 8о, арк. 227). с.оленiвкаспалене дотла 66 полком. арештовiй бл. 500 чол. йа 
"""un""n"

покладено величезну контрифцiю_(.ЬБЁ"", на с. Бабчинцi стягненняскладало бл, 1 0 тис, пудiв хлiоа, 15'голiв худоби, декiлька штук овецьта свиней). Пiсля придушення no."ru""" отаман Л. перехБвiвався ульохах та садах. Спiйманий zз .l l.t gziр згодБй Бу-r*й]]Ьiп",.,rиз а в и ро ко м Н адз в и ч а йн оТ се cii Mo*n й _ гГ"";;;Ж: х : jл:::ll
_ ЛбзiнсiкийЪ""*оr,ч прокопови; :';i:ffi?'ýЫ*В|Uбhuоч*".
Родом iз с, Михайл;вцi теп"йуй;;;й-о9ецького 

району Вiнницькоi.област' Батько ПоокiьМатио;БйБ;Fi"il,у* 187' р. н. (репресованау 1937 р,), Браi Антон tрозсiрiпйiй'Т|.-9 п. за вироком Могилiв-Подiльського окоtя<ного.ryду1. Пiсля лilвhац,l загону piK у Польщу.ЛУКiЯН чук оЪод.осiй й;-;;; ;;;;: _ учасн ик жура влi вськогоповстання 1920 р. Народився l 0.0i.lБdZ р. в с. Самгородок (нинi -у_складi с, Журавлiвкаi_теп. ТуЪi"Йi"окого 
.району Вiнницькоiооластi. Дружина Марина Тер""rii""Ъ. ёЙ11 

_ОедiЬ, Д""iрБ,'i""р"r,о,Василь. Сестра. 3аарештований 10.03.i99u о за ст. S+-+, sц-l l ккурср. /]о арешry працював ковалем v Журавлiвському колгоспi.нозстрiлянии zs.о+.,igзЬ р. 

' 
".-йй;Й'цiJ" 

п_о.r"новою трiйки унквс
-iЁННв:;r'д:ънЯ Жъ,-#rr'Ёl"оi"йьlйй ii ili igоо р

';ffi;:# ъх #i s ш,i :Ё i:; ; ; 1;щ т :ь.fr ru I ;; Jj;{l f 5;теп. Немирiвського раЙg"у Ёi"ri-"цi*Ьi'оОпu.тi.,Qружина Ганна.flочки Надiя, HiHa. Син Ёфr;;:"ffi;Ъвд9liя. Сесiри Феодосiя,Марiя, Юхимiя, Феодосiя. ф;rЪ;;;;;iй. в lslg р.був помiчником
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начальника зв'язку 56 Немирiвського полку_, учасник r:::]iYз
05.1919 р., а згодоЙЪ.i",у't,.I_ч|J91 (1920 р,) 3аарештовании

22.0з.193в р.3а ст. si_iй,йii кк-уЁср. i,озсrрiл""ий 14.05.1938 р,

за постановою трiйки YHkBC по Вiнницькiй областi вiд 19,04,1938 р,

реабiлiтова*"и оо.оёiЬЕБр" iДАЪо, ф, Р-6023, оп, 4, спр,4586),

ЛучкО OxpiM Gтепанович - сотник загону Нечая, Народився,

2s.01..|889 р. " ". 
ьЪБпl"lеп. немирiвськогО РаЙОНУ ВiННИЦЬКОt

областi. ffружина с""Ъ,'liй кЙд|u,i"*" Ыiдченко, '|887 р_н,_Син lBaH,,

1910 р. н. Брати Т";;;: Я;i;Iф",р,u евгенiя, Прапорщик царськоl

aoMii. Учасник 1-i йiiБ"оi вiйни. йагороджений 4 ГеоргiТвськими

l<b""ru"", а також Г""i"Й",й tддлво.,ф, ij_ооzз, оп,4, спр, 16047),

Амнiсryвався zz.ов.iЪ"ЛЪ,iцдýвр, о"зiо1, 9" .,!, 9l?..91,apK, 
24),

3 1935 р. - член *опiйпу iM, ленна с, Боблiв, Учасник сiльського

церковного *ору. З""Й","овiнии 26,о2,ъ3S р, за ст, 54-10 ч, 1,_КК

урср. Розстрtляний is,Ы+,iъСв р, у м, в.iнницi за постановою трlики

УНквс по вiнниць;;;ЁЙп Ъii ов,о+,lgзв р, Реабiлiтований

ii.Б7.rgbэ р tмвб'Ф, р-602з, оп,4, спо, 20151),

люлька василь йЪсипович _ у"uс"й*,uгону д, волинця, родом

iз м. Гайси" Вiп""цi'iоi'оОп"",i, Розстрiляний за постановою

Подryбчека вiд 29.08.1920 Р, \/ Ilitl ia ,1 q н2 2о 0з.
Лютий Павло _поЬъ,",i""кий отаман, У нiч iз 19, на 20,03,1921 р,

загiнЛ.Напав"ч*о,*рУГУблiскомУвс.Жабокр!"j.У.:.лýаташиН
П'яткiвськот волостi пооиЪ сЬкретаря *o*"".u"y. 23.о4 -19.22.р, загiн

л. в 25 шабель здiй;йы;ьъ.iьоq"r"й* (l ь 
". 

пн. _ сх. Бершадi),

28.О4.1922р. -бiй у вищевказаному селliз загоном повЧК, Втративши

2 чол, вбитими, повстанцi вiдсryпили 
" 

СуЙi""о*"й лiс (flABo, ф, р-

бzs, on. 8, спр. В4, арк, 60,66),
Лютий якiв - повЪiансьмй отаман, загiн якого в 1 5 чол, згаду€тъся

за 25.10.192О р. tроJЙБ"у,uч"" " 
nici бiля с, Кунка теп, Гайсинського

ffi;Ь) ЙЬЬ,'Ь.Ъ261s, on,2, спр, ,109, аок, ,145),

Ляхович €вrен - отаман Бра tлавського куреня сцептi, !]п!flr:::.

affi зн,{т;тiýlli;IЯзifi Hъlil;*"y{il!i;ii?"l,fl ,#
яцу не закiнчив у ;;ф- з {-ю свповйъiипоо, Hi фронтiзакiнчив

школУ прапорщиКiв. У tgtZ р, ловеотаеться на Брацлавщину,

Наприкiнцi rn,u р.ЪЬОЪйu'ёЫИлерilиИ вiддiл, Бiля ст, Вапнярки

потрапив у полон до Ойьiчовикiв, якi вирiзали йому на ногах пасма

шкiри. Вряryвався;;й*,"нiцi в. ла"аiвЙогiв, ПЬля цьото 3 тижнi

лiкувався у т..r"-"JiG"й*", а пЬтiм iз ЙБшкЬнцiв Сокiльця.та Печери

почав борму"ати"й};ffi;$;i, ; iiiй,йы+ эо. t g t g р. налiчував 500

бiйцiв при 10 кул"""iа*, У <3Ьписrах о граlцанской войне>антонов-

oBcioHKo писав: ,l'ЫЬЙ;-Ъ;;Й; Ь"Iл ЬЁ"цлав и.тол_ько 12 мая

частям ПодольсЙ',i/Й;;-й1.,т""пu,шим от Немирова и от



Журавлевки, уд"19:| их выбить (убиты 200 бандитов, взято (многоОРlаКИя>); в Брацлаве оставлена Ьоr"...

я;":,НЕъЧiiiЦ{rГiliхх"JJ#;":"ъ'^Iil:Тйъу,d;::i
воорркенных, а таюке арrrппuрй",-п|леметы1. 12 мая в 19 часов отвосставших ультимаryм - отсiранеriй" 

""р."., ревкома и красноймиличииD, НезабароЙ Л. энову l"inrr"" Немирiв, Брацлав, Тульчинта iнш i населенi пункги. Радя н"iй iЫ"Ьi".рафiя.приписуе Л. ев рейськiпогроми в Печерi, ЬрацлаЁiта нБмиБьвi, хоча ii здiйснювали воякиколишнiх червоноармiЙцiв СоколЪ"Ji" ко."*ова, якi приедналисьдо Л, (останнiй був розстрiлянии коiаками Л.). Все ;* л. ;;о;" передуlФа lнським пDавосумям, яке здiИснЙав_полковник Чеботарьов, ум, Жмеринцi. Звiльнився . ч'"r"йi пiд'iас.биогвардiйЬr-'"й'rаступу.Орудував пiспя цьою.уВоро"оБЙБfirп'' ПИcгЙБЙЙЙ у 
'Szo 

р.вороновицьким фельш_е!ом П- ji. Ф;;;;ffi;;ffiffiil"r"" -лlкарем Житкевичем)- ТЁуп покй"й'Ёшьшовики возили з мiстечкау мiсгечко, показчочи йо{;;й;Цid йтерiалами к}lиги Р. М. Коваля<отамани ГайдjмацьLого краЪ. ЗЗ Ыoipaqil>. - к., 199s).Ляшенко Васиli^Гй;Ё;; 1lr"""""* загону l. Зелiнського.Родом iз с. Березова iнинi - Ъ. Надднiстрянське) теп.ЩУRованоЩуриловецького раИону ВiннЙцькоТ областi. Мати Лукерiя.ьратАрсен. .t904 о, i.ДрйинаЙ"ri". Уr""п"1""п-злч jБ.i'rlrgzo 
р.на сiльраду с. ЖЬан (Йid;;;fi;;;;

л.l1у|,убитiппр-r*ордопп"кам"i,ii*ir'#?ýlзý;Н'; j""rý:хЦ;
румунсько-радянського *ордону.

r+нt,mфнfi}зjlЁffi01,04,1919 р, " кТ_"_"]l -й;;;;;J]Ь oii oTaMaHiB зеленого,Соколовського, днгела та iнш., осiдс

н;.:н",жi;Тзlн,:i=iift g,lЁig;jт"d,хilt,trТlд:f, 
iifr dтактичнi та iдdино-полlтичнi'рБrод*"""" з урядом УНР бувзаарещтованиЙ у Кам'янф-п9;d;-;9!й а KepoBaHi ним повстанськi

кжtЕк}ц*жшtНlлdнЪТfr*я*",ru:*:"lнв 1 920 р,), 3а м, ооипника'бьБй;;'""'i,lо ..,n""o" колегi[ наркомаryюстицIiта керiвниiом 
"ддirf 

-6iiйБййi?.ч*о_пiв. 3годом np"[b"r, уНаркомгоспi УСРР. ЙБЙ"ХЙЪ;-"го lнститrry народного
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господарства, Голова Правничого томрисrва v XapKoBi, а також юлова

Харкiвського пuу*оrоl-JiЬБ"р"","u при BVAH ia початt<у 30-х_рр,

28.03. 1 935 р. .u"уд*ЁЙ,йБi О р_ув'язнення з кон_ф'юкацiею майна,

Пеоебчвав на сопоЪ*чi]роiirрlпяний 03.11.1937 р. в урочишl

Саirдоilмох (Карелiя).
Майбродськии lBaH Федорович - повстанськиЙ отаман,

Народився 16-01.1s9а;'о 
", 

Б"ip"HiBKa теп, Козятинського р?т:.:у

вiнницькот oona"ri] Ё;;;ьъдiр дндоiйович Майбродськии-

Боровський. Мати ДЬЙi-iiЙ;j;iiБ"{ fiЙнув 13,04,1920 р, в лiсi

пiд СестриНiвкою прЙЪпБоОlо_олз"О99ення вiдсryпаючих бiльшовицьtмх

частин. ПохованиИ iц.d+.isjzO р.'бiля церкви в с, Сестринtвцl,

Макаренко - ;;;i;;;ьriий отаiла*, поп*о,пйк ApMii' УНР,

наприкiнцi п""rоп"iJiь?qi.,l"riй й_ ч""леннiстю понад 200 чол,

напав на ст. Криlцинцi теп, Тульчинською ýlИону ВlнницькоТобластi,

дiБ' йЪiiороiЁ каЁалёрiйський ескадроll.чеDвоних,

MaKiTpyK KocT"*T"i семенович - сотник tоrлеметноТ комаl-ци з€lгону

А. Волинця. НародиБйЪzэъ,rвg+ Р. в с, тиЬкiвr<а теп, Гайо,tнського

району Вiнницькоr JО"пЬБ,-l,- Ёu,о*о_'Семен' Ыратонович, Мати Марiя

l лькi вн а. Брат Дан ил"о-Р]Б, i g, iz r вzg р,, y"",-u-,io ia професiею), Вбuтий

-ЬЪй"ййй 
" 

igzl рiЙёо. ,Ь Ъ:99?"?l.j;frр.'";зi} llh,,u"no*u.
Макодзьоба Андрiй lванович -.уча

Народився lвsГБ" "Ъ, 
КобилiЬка-(нинi - С, 3арiчне) теп,

Тчльчинськоrо рu"оi"fЁi,i"Йч,i"1 !{iiJcTi, ДЙнiстувався 28,06,1 92 1 р,

(Ддво, ф. р-6023, оп.4, спр, ,zбlё), 
_

Максименко - учасник загону Я, Гальчевського, , ___.._;

Максимчук* гr'иЪ",iii,йй поriiтовил KoMicap, призначений у липнl

1919 р. повirоrrм";;й;;й- у lЗ чол"'соцiал-демократ за

полiтичними поглядами
Максимчук заiiр Павлович -учасникзагону l. Крамаренка та.

Я. Шепеля. Родо" iJ",';Й;Й;;, (алинiвського району Вiнницькоt

ъmаfii. Fьсrрiп"*йи".;,й_rй;Б подrуочека вiд 22.08. 1 920 р,
"-'йi"i**ук itH,oH - учасник загону Овчарука,

Малиriн l. - адЙаЙт отамана Матвiя l-{имбалюка

Малий - повсгансьшй отаман, r.onouu вiЙьковоТради у зjlчIgi
Кощовою, наиолижййИ поймник заОогютною, СГУдеьп, <Ыtotlд,tH, юлении,

вуса мапеньК,.р"ЙЬ"Й*оrоо. Родо* iз с. Лiеrйчiвкатеп. Бершадьlого

району вiнницr*о, оонЁiь-;;*i-iъ' Б. пi,ддався на амнiсгiю. в одеъмх

кизвесгияю ",цруЙiйи 
иЬiJп"о "cdM 

обмагплый обманывап друтию,

Малиновський М а р' я н Петрович - учаёникзаг911 }Шепеляь
24 р. Родом iз с- ЁiжоТтеп, Лiтйнського Ьайону ВiнницькбГбтай,

розстрiляни, .u поiiЪ*ЬБЬБ Под,уочекj вiд zý,OB, t g29 
_ч:.

МалиновСr*пи пi"Л" ДаЙЙirович - (головнокомандуючии

фронтом> пiд час ант.ибiльшо:lтj.gi повстання влiтку 1919 р, в

с. Медвеже Вушко Вiнницького району та 
.в 

tlавколишнiх селах,

Ёо.'ЙЙ"""И j" 
"ЙЪо*о" 

ПЪд,убтвтрибу в 1920 р,



малиновський Сrанiсrrав tванович -рtасник Пикiвського повстання1919 р. Родом iз с, Пикiв i"n. Бй"Б*кого району ВiнницькоТ областi.мiлiцiонер. розсгоiлянии зjпйй,jБ.Б подфоrй й 
.Ё 

ъа j szo р.Мали HoBc"i" 
1л 99iнц-о;;;;;;др_о..п" - один iз керiвникiвантибiльшовицького пЬвстiння влiiФ-i g r 9 р. " 

;--й;;;"й Ву**оВiнницького oaiiory Tq навколишнiх сЬлах. Розстрiляний за вирокомПодryбревтриОув lgeO р.'--'Малолiтко 3ахар (сiатанал) 
_- начальник штабу ВсеукраihськогоРевкому (з осiдкЬпi 

l_gj"*.1'"'i*fr"T"""* ий лiвий- iоцiалiст-революцiонер, Ролом iз селища' ВЬсёлl' тернй бй"' ii;;;йЪоrу.
л_лYlI"lчнко Тарас ДОiн]iiПЬЙ"'1оПчrч*rл) - повстанськийотаман, ад'ютант Лиха (з 12.1S2O по Ot.lSZl р.l.з .rооЙ - Х""р"(l-{iсаря ). Родом ь м *а тЁЬстянБ_r]о пЁпl р" и ч"н ip Ьй ййБiБi оол а cTi).Народився бл. 1897 р. в селянi"iiл сi,ili'.'ё"пй;q;-:Ёiкiл армii,пiсля цього займався дломашiiй йпоiuъ"r"ой. lз 0,i. йЪЬ. iszo р. -ГОЛОВа ТРОстянець5оl9_р_91т9мy. ДрЁiчтоэусться ЧК за пiдозрою уконтрреволюцiйнiй дiяльносii, однiк иому вдаеться втекти зP.]i:"лlll lз грудня igzo р.--'ЪБri" повстанцiв. 10.04.1921 р.амнlстовуеться. Арештовувdвся ДПУ Ы груryJ lgzjЪ., ЙЬЪЬоу"", уВ'ЯЗНИЦl ДО середини_травйя насryп1,9rо роý.ъi""; ц;; пБЁJЁ""".""випадковими заообiтками. ZВ-О+.tЭZS рlзатриманий у м-ry Ладижин.Vavyya при спрбОi втечl того ж дня.мамалига - повсганський отаман. Убитий ударнIкаYи прикордзагонув нiч на 15,06,1924 о в с- Нагорйй Ёп.Ё"'"iiець-ПодiпьйкоiБ районуХмельницькоТ облdсгi ФФЬ ЬjЙ;jll. 8, спр. 88, арк. 161).

,..лIlg-lур-Лiсовськйй tIЦфто[:iБу"*"йiрйiiУЁр, 
""'rальник

1нспекторського вiддiлу шtlбу пiвiiчнойовстанськоТ групи. Виданийуж_о_втнi 1921 р. отаманом Вбгнем,
манаков Борис - ад ютант отамана Левченка.Мана кова Ti"" о.ё-ir.у"й;'iё+Ь" на) - дружина ад'юта нтаотамана Левченка'Бо}иса М., 

" 
зurо"]СхоплЬйа чф;;;;" r b_oz. l g)) Ъ l.,];;.jlЗ",Жff 

Л а РОЗВ iДН И ЦеЮ.
Манзелюк 3ахар артемБвГЙ" - iд'pruдi'Ъr"""r" Пугача

fuh.,','*i,:{,н,:itцдrъъ 
jH*T,HTT#жH["fi,j;

"--УЬЪ:iЪНr;;.Ч" 
iЗ КеРiвникiв повстання у TpaBHi 1919 р. в

;";"цйъ;i"iЬiЬ.',lЁililtъТЖъfi хrЁ,РiЁ,ъ'ffi "fJff :iil""ff ;цукровому заводi. В lэ2!.р. лiK у полiщУшАЁо:Ё Ё]оЬЪЪ] о". о,спр_. 2160't, арк. 23 зв. -Z+). 
! " J '

_ Марко - ординареr!_ь oiaMaHa А.Волинця, хлопчик .16-ти poKiB.родоМ iз с. ГранiВ теп. Гайсин;;*ъ;о ;;й;ну Вiнницькоi областi.Марков Микола п"ройiйБ;;;{йник загону С. Заболотного.Народився 1898 р- в c.Дei.riBKa;;;- цъr;;ицького району Вiнницькоi
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областi. flрркина Анастасiя 
-Трохицilнз,Дочки евгена, Валентина,

Сини Михайло, МЙiа, Пiсля ?учtтiТ працював у колrо'пl

iM. молото"". зu"р"i,iЬЪЬ""iЙ'сis,о+,lgзd р_Ъа Ь,, 54-4, 54-11,{К

урср. Розстрiляний;:й]9Jё b.v ц лВl"нЙцi 
за постановою трlики

унквс по вiнниць;Й;;;;Й Ъii lо,оs,lgзв р, Реабiпiтовании

;'ý,:ý33sНu"lЫлЖlSфfi 
:i?,?:Jff'"1?lъ"*нийагiтаторi

органiзатор ч.uгоЦ'{]UЩдд,Родо" iз с, lвча теп, Лiтинського

пайону ВiнницькоТ областt, ...,й лтаr.ац аягiн яко
Марченко (Kt[opou,reHKo>) - повстанський отаман, загiн якого дtяв

на Уманщипi. П рацоJав бу*r-Ьп,Бром ОбодiвськоТ сiльспоживкоопе_

рацii та Ободiвськоiо цу*ро"о,о заводу, Ыикритий у 1924-1925 рр,

ЬБЬrрП"""й Бершадською Ч К,,""й;ъ;;'ii"iрЬ iйrич - сотник загонч С. заболотного- Поручик

царськоТ армIi. Водом i, 
-c, 

Ь"рi,*-Чечельницькi теп, Чечельницького

району Вiнницькоt "Ё"",iii, 
йЬ"чu,"" в ольгЬпiльському 2-шасному

MicbKoMy училищ|. В"Й*о* повстання iЫrЭ р,, пiд,:_ас_,т,5:го було

захоплено у полон ОБЙЙi"оЙИ ловiтовЙИ рЁ"ком, Убитий ул 1920 р,

свотмиодносельчачtпimвýff ;il,дfi цф:ЧЪ33'13#J:Матвiенко-начz ;ЁЁюйfiйького ryбсуду.
."'il#:НХfi]J:;ЁЕШ.}.,r*1"fr"ýi_,ffi"уIiёБ",у*f ъziр,),

НародивсЯ tэоt j,'" Й-r<у Ольгопiль тБп- Чечельницького,району

ВiнницькоI областt. flруrкина Ольга Терепiгi,"u, Дочка Марiя, 1920 р, н,

"Ni;;;};;тарасiilj.дчзрl,у:l?-f*;'"Н;Ёffi 
Шъi:ъъН:

:удlll liн i ТillТЁ'dЁ ъъ",ýЬТ?l 
"",",? 

;; iъй ; " " 
в i н н и цi за

постановою трiики'чнйвс по вiннилькiи ьбластi вiд 23,04,1938 р,

Реабiлiтовании'rZ.rЪ,itiЪо р, ip-oo2з; оп, 4, спр, 5047),

Матола lBaH Трохимович - уча","* iuib"y'C, 3аболотного, брат

отамана И- М",Ъ"i""'ЙЪЬЬдЙ"i" 1900 р, в с, leMiBKa теп,

й u" en о 

", 
ц о*о'о р"йо,у riiiiйБl"i Ь 

1Т' #3 Ч: X,..ffi Н] i Ъl'J J,l,
ЙЙ;ЬдЬкiя, igZB р, н, Сини Петр_о,_

lBaH, 1936 р. 
". 

орuБ iч"Ы у O"11_1??! чеýвоних у Кишiвському та

ЧервоногреОлянсJЙiлу лiсjх, у "un"o,i 
на' ольгопiльсьlry _в'язницю

та на Чечельницький-цукровий завол'Дй"й""ся у 1922 р, flo

арешту працював сiЪЁожем _у лЬ,i"Бо*Ьму ц9л,гло9пi 
к3-й

Вирiшальний>. 3аiрештований 02:09:1"6Ъiе, ;а ci 1-+,1,з,кк 
урср,

РоЬстрiляниИ ZO,CiБIЙZ р у м Рш"цi,u п,j",uновою_трйки УНКВС

по вiнницькiи oo"u""ri ъiд tiв.ъв. l g зz р.,ръъоiлiтований 
04,05, 1 989 р,

i4::;*iaT;;T;3;,ilTh}ffi о".",анський9там_ч,сотнику
з'еднаннi заболоiнЙо, Родом iз с, ДЫЁкъ теп, Чечельницького

;й;' вi*""цоiЬТ;;;J,;;,iiГ 1920 р, в бою з червоними

rПa



l
!

"ХfЁffiYJ;,Т"Хli,11,1988 
р. в с-,Щемiвка проживав племiнник, матола

махно Несто о l ва но ви ч - ватажок анарлхiсгськоrо селянського рухуна Пiвднi та Схоцi vкпацr1. йй";;26.10.1888 р. в родинi lBaHaРодiоновича ,а я"дохи матвiЁнi'й.'у .. Гуляйполе нЬ iапорпо<l.flрркина м., галинj дйрй;.k;.irЁ"*о, в .t910 
р, закiнчила б maciBМогилiв-Подiльськоi_жiнЪчот гiмiliiii (Б цоо"у MicTi ii батько служивжандармським vнтер-офiцером), ЁуJ-по"'".uний iз Подiллям i самкбатько> М- У сеЪпнii й р-. ,iрЪiо]Ёi"* м. в м. Жмеринка пiдписалиуrоду з петлюрiвцями_про спiльнi iГf проти оlл"шовй,о:в.Х"*БП*"" уrод"бУла пiдписап" 20:9Р:19.]r.р;rfi;Й"цi прБiЙ дЁ"ЙЙ;..у 1921 р.комаFциром кавес'едрону +оо ЬФ Б;иЬiзiiй; й; ЁrЬ1? 

" 
ипiп ц"",був колишнiй махноi'ёйr -;чфiri;Jрi""*о. окремiз"rо"й м. дiялина Подlллi. Так, за даними вИ oti.oz.rg-i1 р. загiн М. у 25 чол. з,явивсяв с, Слободище Гранiвс"*оiййББiiй"""9*9rlповiry. 

1 8.05..1 92 1 р.через с. Севастянiвцу, що за 3 в. на n". Ь*. вiд Гайсина, проiхав загiн з27 вершникiв, в возlв i drй;й;*ii]ui,.""" i 15 возiв з пiхотою по 2-3 чол, на кожномч_ Зщiу*iЬ""lцьр,й""r в напрямlч м-ка OxpiMoBeКиiЪськоТ ryбчрпii. ZO. OBIiф; ; Ъ"ýiТ". нlпд. вИ yMaHi вибувся бi йзалишкiв махновського вjйсiка 
"i-ro},i з Петренком з червоними.Втративши 13 чол,,,"п"."ййпиri" йЪд,ппя, де за 30 в. вiд Гайсиназазнав новоТ поразки.. Пiсля цЙ; Й;рRg{шов на пн. эахiд. йогозалишки розсiялись.у кирнасiriсiйу 

"ibi,.J 
is-zЬ,'Бй'Ёйrва, де

fi:,*;:ia|fiffi:T?Y o'u"""u Й';"Нu cBiTaHKy zB.oti.lg}l р, до
;-у hБжБ, й ; ;Жil Т:..Н,: r;:ж наДпrшн"tж* У;районi Кам'янки 

'* 19 _r-. "Ъй;:'й ffiоля). помер'м. zs.oi.l эзс р.в Парюr<i. ЛьвiвсьЬ о?.f: {Ё"Й;Й'Ь*> у HoMepi за 1 1 .0в.1 9з4 р.так вiдryкнулась на йоrо смерть: u'axHo виявив великi стратеriчнiЗДiбНОСТi i, КОЛИ б був приеднаЬся до ,"i"nrHoT yKpaiHcbKoT ви5вольноiполlтичнот боротьби, то хто знае, }d;iй сьогоднi була би вiльною iнез_алежною державою D.

r:,ц,шщъlt"::i,цfi:iН?:;ffi ж:,?ff ;:xxilý,T"",f il"-"Jобластi. Батько Поокiп доЪiЙiiJ"i;.iЙЪ'iи марба ФедоЬiвна. в часи

:#fr :,нщлirlж:хl:liit}н::l""ъ""Jlн:",J"ъ"f#ýiорганiзаторiв антигетьманськоr0 nor"i"""" на Липовеччинi. Разом iзсформованим у Козяти"i.JЙоЙ'ir];;;"" 
у листопадi .l9.18 

р. вИ
fi#,[ffilъ]lliiiu.:_л lз в 

;я 
з ни цiЪЙ;" в ипущ е но полlтв. яз н i в

п*,"ц;ьтilfiъ?-i;тЁ,iнъI;,-fr?т;?Yзil]зiаъ:т jil'l*"T"J
ком iTery Селянськоi спiлки.'й;" :';;;;ок повстанського загону..1.18



rЁ

15.06.1919 р. газета (Червоний стягD .писала: 
(Недавно до нас (в

м-ко !ашiв rеп. tллiнец;Б;'Й;;r, - К З,l завiтали мах_ометовцiта

;;;;;; П"били рiзкjми декого з еврейськоТ людности, накпали

контрибуцiю и 
"о**ЪЬ,',i;,;;;Й"й'б 

noroo". якби не пiдiйшли

радянськi загони ,u'""-hйБпй П до Гайiинських лiсiв>, Восени

1919 р. загiн М- заИ"""-"-Ьiллiнцi, звiдки направився в бiк Липовця

(в раЙонi останнього зазнав эначних втрат),

В iнформацiйному до*J"Б""il izl,ОТ,ЗgzОЬ, повiдомлялось: <Банда

MvxaMeTa, 
"*u 

оп"ру"ала в Пiдвисочанськiй волостi, лiквiдована>

ЁlЖё:Ь:'dil s], Ъi]Ё;i, ; е ф5, ф, lз 1 920 по 1 92,1 р, перебував

на емiграцiТ у Полiйi 5" ZZ,Oo,19]1 п з'являеться наступне

повiдомлення: <flобровiльно з'явилась """"л"*" 
банда на чолi э

невiдомиМ ОандитоЙ'Йiiо"ч,о,о (Там же, ф, р-925, оп, 2, спр, 210,

аок. з9). у 1927 р. виБлании на соповки 1тiм же, ф, р_602з, оп,4,

cilo. ZЗОВВ, арк. 36 зв,),
"""Й;;*;;ЬЪ"дЙ Ь"Ьп"ьович - учасник загону А, Воли*д (1 

? ] ?. *
Народився rBSZ р-Ъ-; й"ЪЪБ*u тЁп, Гайсинською району Вiнницькоt

областi. !руокина МЙ;;;Ё;ЙЙЙна, r Вgs р, н,_9II l_"л"* 1121р:н, 
Брат

lBaH, 1903 р. н. Сест'ýа ЁЪрЪ"р" tВgs р, 
", 

в 'tgзо-tg32 рр,пер:91Ч
на висланнi на Пiвночi, Зйом п рацчlар,польовим сгорожем у колюспl

iM. Мiчурiна с. KapOiBKa]'ijЪ.ogl;" 1511. 1943 D. виlФнував обов'язtм

сiльського ou ро"r"."i]Ьiu "Ъ "u* " 
И О5 0 б J 9_4 5 р,1 т_.l:_3,КК 

УРСР,

Вирком ВiнницькоiJЪЁп"удуЪiд 27,01.,1946 р, засуджений до 10 р,

позбавпення волl,Ъ Б'р,' i'Ёuв' з конфiскацiею осо_бистого_ чlтх,
ЗвiльнениЙ оо.lz.iЪsц"р.'hо"uр,з1.12,1990 р. Реабlлiтовании

;.iii.ibg' р gцво, ф рjооzз, оп,4, спо, 13276,26451),

Мачульський Гнiт Архипович -'у"а"""* :зI9т.Y. 
Котtомiйця,

Родом iз с- Бирлiвка теп, Ёершадського'раИону ВiнницькоТ областi,

Розстрiлянии зu поЬаiБ"Бю Подгуо*ека вiд 22,08,1920.р_ ,

Мачучrе н ко В;;ЙЙ; Й р_С_lллЪ по вич - повстанський отаман,

член L\ентр"по"оi"рБй, ЦК СёлdнськоТ Спiлки, ВсеукраТнських

Установчих Зборl в ;;?;уЙ;"iо Ко*гресч Украiни, органiзатор та

командир 56-го Немирiвського р",ЬЪБ"огЬ полку ApMiT УНР,

педагог, *oon"purob, ОJЙ*iр, НародЙвся i5(27),07,18B0 р, в с, Озеро

теп. Немирirс"*БIЪЪЙБ*у Ёi,iй"цькоi областi в заможнlи

селянськiй род"ii." Ё;;;-*;, бцлiп,iiJiро"",., (1839 р. н,), мати

жнъчi # fu, ru к н* н? t а ! l 1iil;щщ,хi ъ!;Jl J :

катерина. дру*"*"'tрffi цлiiлiвна-салiiи 
(1s9з р. н,), [очки

галина (1911 р. ;;, Ё;i;Ъ (191з.9 i, iЪарi; !1?_2.1...?.;.н,), 
син

Володимир (1917 Ъl_r.i,l, зi*i"чив QукiвЬьrсу 2-класну учительську

школУ (1898 p.li ВЙтелор?:-у-.р*олЬх Брацлавського та

Я мпiльського поЁiтi в Подiл ьсь коТ губЪрнiТ. Одночаснозаймався

ci л ь сь ки м rо 
"n 

од"" р Ь-,; й йй-тiл ко р и сто в у ю ч и т а п р о п а ry юч и



передовиЙ афотехнiчний досвiд. Один iз органiзаторiв кооперативного
руху на Подiллi. Спiвзасновник та член правлiння Подiльського
союзбанку- Член l_{k Селянськоi Спiлки, а також член tlентральнот
Ради вiд УкраТнськоТ партiТ соцiалiстiв-революцiонерiв.Входив до
складУ президiТ ВiнницькоТ фiлiТ УкраТнського Нацiонального
Союзу.Восени 191В р. органiзував та очолив 56-й Нёмирiвський
резервниЙ полк, частИни якогО в груднi 1918 р. брали участь у боях в
районi ОдесИ з росiйськиМи бiлогварДiйцями. В ipaBHi 1919 р-. 

* один
iз керiвникiВ антибiльшовицького повстання на Брацлавщинi. оБанда
Матюшенка створиласЬ на тиХ же пiдставах, що й Крамаренка, в
Немирiвському районi для наступу на Брацлав. Влилась в реryлярнi
петлюрiвсьКiчастини> мво, ф. п-29, оп. 1, спр. 609, арк. 79). Jгодом
М. бере участь у багатьох боях украТнського вiйська, зокремЬ, в битвi
за м. ЖмеРинку. ПiслЯ розгомУ Армii УНР - на емiграцiТ в Польщi.
Вiдступаючи, М. залишив склад зброТ в лiсi <Зелений> бiля
ст. Каролiна. ОдночаснО вивозитЬ до Польщi yci запаси Союзбанку,
якi разом з П. Вiдибiдою та А. Герасименком Йередае на зберiгання
до польськОго банкУ в м. ЧенстоХова. За голову М. бiльшовики обiцяли
винагороду в 10 тис. золотих рублiв, однак задовольнилися лише
розстрiлоМ його дружИни lрини. .Qiтей М. в 1922 р. нелегальним
шляхом переправлено в Польщу. На емiграцiт М. осiдае на Волинi,
де бере участь в кооперативнiй працi в м. Кременець. lз 1929 р. працюб
воеводськИм iнспекrором гмiнних кас у Луцьку, а в 1 932 р. переходить
на роботУ iнспекторОм до Волинського союзу комунальних i

кооператиВних органiзацiй <Гурт> (член управи останнього з 1 935 р.).
|tg_t] Tqqq"oMy з"iЪдi Волинського укýаi'нського об'еднання 1З0-
31.03.1935 р.) в ЛуцькУ обраниЙ членоЙ ГоловноТ ради вiд Луцького
1oBiry. ПомеР у нiч З 3,1.05. на 0'1.06.1937 р. в м. PiBHe вiд ryберrryльозу.Там же похований. В пам'ятi доньки Галини образ В.'Мdчушенка
асоцiюоться з вiршем В. Самiйленка <Орел>.

Мачущенко Гриrорiй омелянович (Ульянович) - учасник загону
Кулагiна (1919-1920). Народився 1В95 р.'в с. Озеро тЪп.Ъемирiвського
районУ ВiнницькоТ областi. Племiнник Володимира М. - Ьiдоrоrо
повgганськОго отамана, державного та кульryрно-громадського дiяча
часiв УНР. flрркина Марiя ApTeMiBHa. СиЪи гiiвло,'Михайло. В ,1935-

1 936 рр. працював завгоспом у колrоспi iM. Петровського в с. йосипенки.
Заарештований 12.07.1938р. за ст. 54-6, 54_1i кК урср. Розстрiляний
07,10.1938!: y м. Вiнницi за постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй
областiвИ 21.09.1938 р. Реабiлiтований 03.06.195s р. (ff,ABO, ф. р-6023,
оп.4, спр.7673).

Мащталер -9дин з керiвникiв Тростянецького повстання 05.19.19 р.МашталеР ИосиП - повстанСький ватажок, колишнiй учасник
загонУ Q.BlanyKa. 3агiн М. чис. до 10 чол. дiяв впродовж 1928 р. на
територiiЯлryшкiвського i Барського районiв МЬгилiв-ПодiльськоТ
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округи i 3атонського району Кам'янець-Подiльськоi округи, Ним було

вчинено р"д ""п"о,"-;;;Ъ;Бfiвй 
та Бiрську пошry, звiдки бУло

взято грошi та ceKpeТ"i Й"ЁЙ"-;, 9-,1,1,ii 
lg2B р, М, був убитий

чдаDгочпоЮ Могилiв-ПОдiльського окрвrддiлу [пу (дАво, ф, р_6023,

i,п. +, iпр.29101, арк,60, 129),

М еди нс ь ки И Оедi р-iiл ййч n * - 
"д' 

ютант Д. Волинця. Народився

0В(20),06.1В95 р- в ё. rliура-Мi,лин,ец.ька теп, Гайсинського району

ьil;;,ц;;;i bbnjcTi. йрйfй наталiя iBaHiBHa. ,що 1915 р. праlчв_1:

на поштi. ПоручиК цfrJ"-Бi"рйij, У 20-х ро,пDоживав у Казахстанl пrд

iMeHeM Тимофiя ,Щмитровича Мосакiвського, Розстрiляний у 1928 р,

МежовиЙ Григорiй АНтонович - акrивний расниllаг9ну.|11а, бOат

Миlмти М. Родом iз с. Гранiв теп, ГайсинькоЬ району Вiнницьy,lР"*',

в 1921 р., не бажаючи потрапити живцем.до рукворога, ямйзненацька

напав на Грнiв, убив;;ii;йр"шiв l,b, Коасноштейната Блiновфкоrо,

а згодом."орuп"""Й"i iйББЬ""цiян#ана О, С, Чайнюком),

Межовий Микита Антонович - помlчник отамана Лиха, Народився

20.й. 1 В95 р, в с. Грнiв теп, Гайсинського районч ВiнницьtоТ обласri, Батько

Агrтон Сrцороч"ч tпоЬЪ"*"й унrер-о+iцерl, Йти елизавета Трифонiвна

йБо,одgи on ij]"Б Ыi:;й i ;;i,:lаlr:#1Jil;&"ff"ЪН:Еfr

i*жжffiнжiьж:*;:У"Шlъ"i;ilБ,"Ъiчяййрозгрму-
отамана Лиха. як заjначають тогочаснi ркере|;, 1 1 .03 J921р.,мiстечко

ГоанiВ <було зайнЯ;,ай; йi,,"" y r1O rli"бЬль, був склиtсаний сход i

оЬоаний KoMiTeT, баrца Призначила В комгет багlдита]Vtlqтч Мiж9вськOго)

iЙЁ;#;;.:Й;:ЙЙ',[",о, Ё-gzs, on в, *р, Ь, Ьрк71), правторитетМ,

серед мiсцевого "uБп"""i 
свiдчить i той фап, що в 1921 р, до дня

народlкення Т. Г. Ш"""Ь"Й в ГранБвi за наtазом Л иха М, оqчlжl 
"исrаву

для бiйцв загону, } акож за його наt<азом мтайгородськi еврет гоryвали

для повстанцi" козiцойй одяг, Замнув у BepcHi 19_?1л?:.-:.:Угичцl з

бiльшовиtам" у шu#п"JйЁl;йу "щ. 
i9.dэ.l sjzl р. похований у грановi,

на похоронi ооиовй,Бь;;;;; d Фро"пu n" прощання оr.11":.:,лсч

спокiйно, вiрний друrке! йи за твою головулдоро_го Вiддпчимо> (iнформацю

;Й;r;rЫь Вrо}ГiiрgнiвськоТСШ О, С Чайнюк),

МельникАрхипВасильович_УЧасникзагоtlУщпел1
Народився оц.оз.iБgg u , ",_вонячин 

(нинi - с, ГорЬдиtце) теп,

ЛiiЙ"""Й, району ВiннЙчlкоi оОусr!|9ц5":i I*:
Микитiвна, 1903 р, n, Т"щu Попiвнюк Пелагея

;;;ф;;i;;ч- Ы""Ь,оuаний у 1922 р, Працював у

власному rо*од"ро"i,-iiiр""о" аний_14,12,1937 р,

.liЪi. i+i о 
". 

r ккурСр, роЪстрiляний 31,01,193В р, у

"] 
ЪiЙ"цi за рiшенням Наркома BHppiulHix справ

ёЬёЁ Йi rz-оi.rgзв р, р"абiлповануrй 22,03,1989 р,

(ДАВО, ф. Р-6023, оп,4, спр, 1ььоу),
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мельник Василь lванович (lоанникiйович) - повстанськии
отаман, комаl-цир заrону у з'€днаннlД Ш9!9II, Народився. 1 3. 0 1 . 1 87'1 р,

в с. Миt<улинцiтбп. Лiтинёького райогвпнйькот областi в селянськiй
ciM"i. Бjтьки мали власний млин. Батько lоанникiй Тарасович. Мати
<Dеодосiя MaTBiiBHa, !рркина Наталiя Степанiвна. Сини Семен (1909 р, н,),

СерriИ (1910 р. н.), Юхим (1911 р. н.), Ксенофонт (1914 р. н.), Данило
(1920 р. н.). flочки Олександра, Гапка. Унтер-офiцер царськоТ apMiТ,

Пiд чаё наiлупу на Вiнницю в TpaBHi 19,t9 р. захопив у ворога декiлька
гармат, KoHiTa iнше спорядження. На 10.05-'1922 р. згадуеться, цlо
загiн братiв Мельникiв у 45 шабель в с. Уладiвцi захопив
поштелпрацiвника lBaHoBa i члена волвиконкому flем'янчука, яких
згодом було зарубано в лiсi, Амнiстований. Арештований 6.0,1"1929 р,
3а постановою колегiт одпу вiд 15.07.1929 р. засуджений до 5 р,
концтаборiв. Подальша доля невiдома.

мельник Кiндрат Тимофiйович - учасник загону Коваленка
(1919-1922). Народився 1893 р. в с. Стара Ободiвка (нинi -в складi
ё. Ободiвкj) теп. ТроСтянецького району ВiнницькоТ областi. Брати
Григорiй (розстрiляний ЧК в 1919 р.), lBaH. Сестри Тетяна, Ганна,
Мотрi, flapKa, Учасник 1 -i cBiToBoT вiйни. В 1 9,1 6-1 9 1 9 рр- перебував у
нiмецькому полонi. СеляниFt-одноосiбник. Заарештований'1 В.04.1 932 р.
за ст. 5+-l0 кк усрр. за посгановою ОсобливоТ Наради при КолегiТ

ДПУ УСРР вiд 11.0В.1932 р. висланий в Пiвнiчний край на 3 р,
ijеабiлiтованпй22.О2.1990 р. (Мво, ф. Р-602З, оп.4, спр. 25334).

мельник Павло Афанасiйович - кулеметник загону Пакетика,
сотник ApMiT УНР. Народився 1В97 р. в с. Китайгород теп.
тростянецького району Вiнницькот областi. Др}оt<ина зоя Максимi вна.
Сини Михайло, Федiр. До арешry працював у колгоспi <14-рiччя
Жовтня> с. Китайгород. 3аарешзтований 28.03.19З8 р. за ст- 54-4,
54-1 1 КК УРСР. Розстрiляний 28.04.1938 р, у м. Вiнницi за постановою
трiйки унквс по Вiнницькiй областi вiд 23.04.1938 р. Реабiлiтований
02.07.195S р. (ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр.7В62).

Мендусь Андрiй Олексiйович - учасник загону А. Волинця.
Народивiя 1896 р. в с. Бондурi теп. Гайсинського району ВiнницькоТ
областi. f[ружина Оляна lBaHiBHa. Пiсля aMHicTiT працював теслею у
колгоспi iM. Петровського. Арештований 23.03.1938 р. за ст. 54-4,
il-11 КК УРСР. Розстрiляний 28.05,1938 р. за постановою трiйки
УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 11.04.1938 р. Реабiлiтований
06.05.1959 р.(МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 8909).

[lЛенкальський Мар'ян -чотовий в кавалерiТ отамана А. Волинця.
Син власника ресторану в м. Гайсин. Офiцер царськоТ apMiT.

IUtетельний Федiр Васильович - учасник загону А- Волинця.
Народився 't890 р. в с. НараiЪка теп. Гайсинського району ВiнницькоТ
областi.,Щрркина Федора. Син Семен, 19,t2 р. н. Амнiсryвався в 1921 р.
З 'l934 р. - член колгоспу iM. 9 червоноi кавдивiзiТ с- НараiЪка. 3аареш-
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l
lрина, Марiя. Друл<ина Параскева 3iHoBiTBHa, 1900 р, н, Сини Микола,

igzzb.H., олЬiйи, 19З0 р. н. Працював теслею у колгоспi iM. Сталiна
с. PaxHiBKa. 3аарештовЬний 09-02.193в р. за ст, 54_10_кк.урср,
Розстрiляний 25.Ь4. 19ЗВ р. у м. Вiнницi за постановою трiйки унквс
по Вiнницькiй областiвiд ОS.ОЦ.tgЗ8 р. РеабiлiтованиЙ 30,06.19В9 р.
(МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 19933)-

Михайловський Василь Андрiйович - кашовар загону
Я. Шепеля. Народився 1890 р. в м. Лiтин ВiнницькоТ областi. Разом iз

Ег€rгя-.шбпей пiшо" у Польщу. Повернувся додому в ]923_р- Пра-

цй"uч теслею. Заарештований,t,t.l9З0 р. за ст.54-2,54-1 1 кк усрр.
Ёостановою СудовоТ Трiйки при колегiТ дпу усрР вiд 26.02.19З1 р.

засуджений до 't0 р. концтаборiв. Пiсля звiльнення проживав у
с. Чистоводiвка'lзюмсЬкого району XapKiBcbKoT о_б_ластi.

Реабiлiтований 14.02.1968 р. (ДАВО, ф, Р-6023 оп,.4, спр, 159?,!),
Михальчук-Байдачнйй'Захар lванович (несторович, -

ад'ютант oTa-MaHiB (арого (С,Яворського) та Кравченка-Пугача-
Гiiродився 1900 р. 

" 
с. Ёiвсяники теп. Козятинського району ВiнницькоТ

оолай. fiрркина Полiна Касьянiвна,,Щочка Галина. Пiсля розгрому
повстанцiв перебував на нелегальному становищi,.З ,l922 

р,

вчителюваВ у школах с. Козинцi, м. Гайсин, с.Юзвин (нинi* Нещасове)
та м. Вiнниriя.До арешry працював iнспекгором в Облнаросвiтi (з

1933 р.). ЗаiрейтоЁаний oo.oz.1937 р. за ст. 54-4, 54-11 кк урср,
розфiлянийzs.lо.lgз7 р. в м. Вiнницi за постановою трiйки унквс
по Вiнницькiй областiвiд 04.10.'l937 р. Реабiлiтований 27.0В.195В р.

(МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр.8003)." ' 
MiщeirKo lBaH власович_учасникзагону l. ольшевського. родом

iз с. Росоша теп. Липовецького району Вiнницькот областi,
застрелився 22.о3_1922 р., не бажаючи потрапити в полон до
червЬноармiйцiв (ЛАВО, ф. р-6023, оп.4, спр. 5122, арк,60),

мосежнrrй Михайло Митрофанович * учасник загону
l. зелiнського. Родом iз с. Березова (нинi - с. Намнiстрянське) теп.
Мурованоlсуриловецького району ВiнницькоТ областi, Учасник нападу

на сiльрадУ с. Сказинцi в нiч з 31.01. на 01.02.1926 р.3а деякими

даними, убитий мiж 1926-.t928 рр. прикордонниками пiд час переходу

румунсько-радянського кордону.
MociH Павло Сидорович - учасник загону Ю. Тютюнника, Родом

iз с. KoxaHiBKa теп. Липовецького району ВiнницькоТ областi. Брав

участЬ в убивствiдружини голови комбiду с. Коханiвки. Розстрiляний
за постановою Подryбчека вiд 22,о8.192о р. За тiсю ж постановою,

як <посiбнИки>, розстрiлянiдружина Текля Максимiвна та син Сидiр.
МотруК tBaH Юрiйович (Мотрук-Марчевс,ький) - лiкар загону

8_ГальчеВського, згодом -учасник загону е. Овчарука, Народився
]БmэйffiФi в родинi йельниrе. закiнчив ч ернiвецьr<у гiмназiю та



3 rKypor медичною факультеry мiщевоrо yHiBepc,r,rTery. 3 1913 до 1918 р.
служив в австро-угорськiй apMiT, де отримав звання прапорщикl, згодом

- Йiдпоручик 24 пiхотного полку 4-Т бривди УГА. В лавах останньоI
брав участь у боях з поляками. Пiсля переходуУГАза 3бруч займався
збором продовольства для вiйська у м. Жмеринка. Восени 't919 р.
захворiв на тиф у м-ку Копайrород. Пiсля од}Dкання учителював у
с. Нижча Кропивна Гайсинського повiry. 3 весни 1920 р. - лiкпом в
Sапорiзькiй дивiзiТ ApMii УНР. В 1920-1921 рр. перебував у таборi
Пiколiчi (Польща). На початку 1921 р. повернувся в УtраtЪу, працював

учителем в с. Велика Мукша БаювицькоТ волостi Кам'янецького повiry
(до лiта 1922 р.\. Пiсля зайняття м. Бар загоном Я. Гальчевського
(ОS.ОВ.tЭZZ р.) всryпив до останнього лiкарем. Був учасником нападiв
на с. Божикiвцi Летичiвського повiry, м-ко Летичiв, с. Левада Купинького

району та iH. З 1 925 р. - в загонi е. Овчарука, брав участь у нападах на
м-ко Копайгород, CHiTKiBcbKy пошry та радянськi установи. На початtlу
травня 1927 р. був затриманий Кам'янецьким окрвiддiлом ,ЩПУ в

3iHbKiBcbKoMy районi. Розстрiляний 06.04.,l928 р. у м. Кам'янець-
Подiльський за вироком надзвичайноТ cecii Кам'янець-Подiльськоrо
окружного суду вiд 07-09.12.1927 р. (ApxiB УСБУ у Хмельницькiй
областi, спр. 26404, арк. 34-35,209-210,346J 349).

Мочарний Франц - козак загону Я. Гальчевського. Родом з

с. Супiвка теп. Барського району ВiнницькоТ обласгi.
Мрочко Марко - iнформатор загону Лиха, 23 р. (1 921 р.), учитель за

професiею. Розстрiляний за постановою Подryбчев вiд 25.09.1921 р.

МудренкО ГаврилО Федорович - учасник загону Я. Шепеля

-=",,__"_. 

(1919-1921 рр.) Народився 1S98 р. в с. Селище
теп. Лiтинського району Вiнницькот областi,
ýружина Мотря lBaHiBHa. Сестри Тетяна, Килина.

. В tgZO-t gZ'l рр, перебував на емiграцiТ у Польцi.
'HaBecHi 1921 р. нелегально повернувся додому.
В 1 922 р. амнiсryвався. 3ай ма вся хлiборобством.
Заарешто""""Й 20.05.1929 р. за ст. 54-2, 54-1О
КК УСРР. Постановою КолегiТ ОДПУ вiд
24.,t0.1929 р. засуджений до розстрiлу.

Реабiлiтований 23.09.1993 р. (дАво, ф. р-6023, оп.4, спр.28104),
Мулярчук Карпо Ксенофонтович - учасник загону С. Рудого,

НароЪивЬя z6.05.19oO р. B.i. Сальниця теп. Хмiльницького району
Вiнницы<оТобласri. flруrкина <Dеодосiя, 1905 р, н. ýочмfuпонiна, 1924 р. н,,

Леонора, 1929 р. н. Брат Леонтiй. ffo арешry працюв бригадиром у
мiсцевомУ колгоспi. Заарештованuй 12.О7.1938 р. за ст. 54-2, 54-11

кк Урср. 3а вироком Судовот Колегiт в кримiнальних справах
Вiнницького обласного суду вiд 26,10.193В р. засуджений до 10 р,

виправно-тРудових табОрЬ та 5 р. позбавлення прав. Вирком СудовоТ



Колепi в lgимiнальних справах Верховного Суду СРСР вiд 14.02.1939 р.
вирок Вiнницького облсуду вiд 26.10.,193В р. вiдмiнено (ДАВО, ф.
Р-6023, оп.4, спр. 15760).

Нагнибiда (<<Покиньчереда>) - ватажок повстанського загону
кiнця 20-х рр., який дiяв в околицях с. Петрашiвка теп. Тульчинського
району ВiнницькоТ областi. 3аймався нападом на кооперативнi
органiзацiТ та терором сiльських активiстiв. Лiквiдований загiн
08.09.1929 р, (МВО, ф. Р-602З, оп.4, спр. 2928, арк. 9, 15 зв.),

Нагорний Микола Онуфрiйович - повстанський отаман.
Народився 29.03.1893 р. в с. flзюнькiв теп, Погребищенського райсlну
ВiнницькоТ областi в ciM'T кравця. Батько Онуфрiй Федорович
Н.-Петрук. Мати Марiя Василiвна (ДАВО, ф. Д-904, оп. 32, спр. 'l55,
арк. 5 зв.-6). Брати Андроник, Юхим, Вiкгор. Сестри Дарiя, евгена,
Фросина, Марiя (1890 р.н.). Емiгрував за кордон. Проживав у м. Прага
(Чехословаччина) (Тамже, ф. Р-602З, оп.4, спр.5787, арк. 11 зв.,
15 зв.; спр. 13739, арк.5-5 зв.).

Наryляк Михайло Костянтинович - цулеметник загону Пакетика.
Народився 12.1897 р. в с. Савинцi теп. Тростянецького району
ВiнницькоТ областi. пЩружина Харитина Пилипiвна, 1894 р. н. flочки
Марiя, 1926 р. н., Любов, 1930 р. н., Ганна, Син Григорiй, 193З р. н. До
арешту працював у колгоспi iM, Петровського с. Савинцi.
3аареч.lтований 14.04.1938 р. за ст. 544, 54-11 ККУРСР. Розстрiляний
28.04.1938 р. у м. Вiнницi за постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй
областi вiд 23.04.,1938 р. Реабiлiтований 02.07.1958 р. (flABO, ф.
Р-6023, оп.4, спр. 7862).

Надiя Андрiй Павлович - козак загону Я. Гальчевського. Родом
iз ПолтавськоТ ryбернiT.

l,hзаренко Василь (<Брунько>) -повсгансьмй отаман (1 92S1 928 рр.).
Родом iз с. Багринiвцi теп. Лiтинського району ВiнницькоТ областi.
Вбивство комнезамiвця lBaHa Медведя. Пiдпал будiвлi Багринiвець кого
волосного правлiння ШДВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 4650, арк. 20 зв.).
Пiдпал alcмBicTiB сiльсьt<оТ ради Павука Якова Степановича та Ромасюнь
Хотини Хомiвни. Пограбування цукрового заводу в с. Лозни. Акгивний
r{асник* Сергiець Федiр (Там же, спр. 18796, арк. 10, 11, 14, 15).

Наконечний.ýанило lванович - повстанський отаман. Родом iз
с. Серебрiя теп. Бершадського району ВiнницькоТ областi. Колишнiй
)€ндарм. У 1919 р. був органiзатором антибiльщовицького повстання
у своему селi, пiд час якого були рзсгрiлянi радянськi акгивiсти Пилип
Адамович ,Щанилюк, Якiв Тихонович Войтовський, Феодосiй
Миронович Блажко i Гаврило Миронович Блажко. Висланий iз села у
1932 р. (ДАВО, ф. Р_6023, оп,4, спр. 267, арк. 19-19 зв., 29, 53).

Наливайко - ад'ютант отамана KCipKa>.
Нан]вський - повстанський отаман, загiн якого з 'l5 чол. дiяв на
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у с. Кидрасiвlry, де вhбулася битва з ескадроlом Башкирського полку,посланого для переслiдування повстанцЁ'lОiй тривй i Т ];;; вечорадо 4 год. ранку). В результатi бою Оуло поранБ"о 
".Бло""*чкулеметноТ команди, червоних, полiтрука ескадрону та 2 черво-ноармiйцiв, вбито 2 (за iншим" да"r"й-- lО1 черЬонйх'йнiотн"кiв.Втрати повстанцiв були прибл"зirЬ,"*й"" *.

_ okpiM того, зазнало щкоди i мiсцеве населення: пiд час бою селобуло пракrично спалене.
_В червнi 1921 р. загiн Н. згадуеться у Балтському повiтi ПодiльськоТ

ryбернti. Так, у с. Новопiлля загоном Н. в 1-00 шабел, 
"o"rou'"""io"nupr-кому (в цьому селi повстанцi перебували цiлиИ тих(,дЪ;"l), . 

"-.'Йп"*оr" -продагента, пiсля чого загiн напраЙився у ГетьмuпiЬ"оЙii Л". 
''

Новикiвський - повстанський отамаЙ. Згадка проi"Й""rr" в 1 91 9 р.с, Нова_обОдiвка (нинi- в складi с. ООодiвкаl ,"".iрЬБi"йцо*оrо
району ВiнницькоТ о.бlасli 1" "..'До*"Ъ 

теп. _Ч_ечельницького району
'",Ьgu,*ъъ'l(m;3;,#ъi;Ъ'J.1+;*l,#s-":1зir?ýý;пrl"''*"-"."
в 30 вершНикiв орудуВав у районi с-. Майдан-Юзвинський (нинi -
9,_ 

Майлан Вiнницького рjИЬну_Вiнницо*Ьi 
"О"Йij. Ъ' д*"р"п""згадуетьсяза серпень ,t92'l 

р. мво, ф. р-925, on. i,Ъriр. zTi',')pK.zT1,Новоселицький - сотник 2-Т KiHHoT соrпi.з".rо"у i. i"лirе"?о*оrо.колишнiй червоний цурсантта комбат 24 дивiзiт. Ур'оджыffilвськоl
ryбернii.

ободянський Петро Федорович - повстанський отаман.Народився 1900 р, в с. Очереi"ъ rЪп.'Погребищенського районуВiнницькоТ областi- Батьки 
_ 
Ь"лiЬ i Йiрина О. flружина Катерина.ffочки Bipa, Лiдiя, 3iнаiда. с"Й [лй*"йlо, M"*ona. Брав участь внальотi на м-ко Плискiв в- 

] 
91 9 р. Амнiстований в l gzz 

р. ДрБч;тЬвании20,09,1929 р. за ст- 54-8, ,t0, 
r l,'1з йК йЁё-Ё. Возсrрir,яний 27.02.1930 р.за рiшенняМ судовоТтрiЙки прЙ КолегiiДЙVусрР,iд lgй.Й0 р. На27.11.1989 р. в с. Очеретн; "р;Й;;; дочка Bipa (.|923 р.н.), вм. Васильковi КиiЪськоij ggласii - до"*" Зiпаhа, в м. ЧорногорськуКп1l1псьlого краю РосiИсiкЪi ОЙЪЁJцii - син Микола.LrBep - повстанськи[9т_аман. 3гадка за .lg19-192O 

рр. Спiвдiяв з*ЪiliУЩffi 
--;?;;ЪТS;il jl;"li;lTЯ:ff 

".&;Ь:ц# :'i#?};Л:ffi ;;I 
л "ййЪй й i i ] Ёuп J,," #о*".-о.

_ л. 9:::рУ: Григорiй СjФRо"о""ч - брат отамана е. Овчарука, йогопомlчник Родом iз с. CHiTi<iB теп. МурЬван_окуриловецького районуВiнницькоТ обласri. Пiсля 1926 р. ]. Ёй",,.
Овчарук свген Соброноdи* - пЬБ6r.rський отаман, людина(нижче середнього зросгу З правильним обличчям англiйського типу).



Родом iз с. CH|TKiB теп. Мурованоlryриловецького району ВiнницькоТ
областi. [рркина Паулiна. 3агiн О. створений 'l920 р. на територiТ

Могилiв-ПодiльськоТ округи. З весни 1925 р, налагодив зв'язки iз 2
вiддiлом польського генштабу. На цей час загiн О- перевищував 30

чол. ПовнЮвався BiH з мешканцiв нафлених пункгiв CHiTKiB, Супiвка,
Польовi Берлинцi, Л icoBi Берлинцi, Барок, ВолодГiвцi, Обухiв, XpiHiBKa,

Горай, Носикiвка, Степанки, Котюжани, flолиняни, Боryшiвка, Конищiв,
Михайлiвцi, Баrrин, Вербовець, Курашiвцi, Кривохижtlнцi, Перекоринцi,
Сказинцi, Березова, Жван, Галайкiвцi. В нiч на 1S.11.1924 р. загiн О. в
складi евгена О., Паустовського, 3акревського, Стадника, Габовича,
Лозинського в с. Михайлiвцях вбив члена КНС Артема Вiнницького,
пiсля чого в сiльбудi розiгнав акгивiстiв iзiрвав зi стiни бiльшовицьt<у
символiку. Того ж дня увечерi загiн О. вчинив напад на примiщення

райвиконкому в с. Бондарiвка (16 км. пд. - сх. м. Могилiв- Подiльський),
де з каси забрано бл. 1169 крб.03.03.1925 р. загiн О, в 7 чол. в
С. Коницiв в сiльбудi спалив портрети <вождiв революцiТ>, а також
пограбував мiсцевий кооператив.26.03.1925 р. загiн О. в 8 чол- при

ручнойу кулеметi вчинив напад на економiю Бiла Ялryшкiвського
цукрового заводу, забравши з собою його майно. 02.06.1925 р. -
вчиFtено налiт на м-ко CH|TKiB (числ.-18 чол.), поранено 1 мiлiцiонера, з
поштовоТ контори забрано шифри, печатцу, документи, тощо (грошi
залишились незачепленими). ,t3.06.1925 

р. загiн Ci. в 30-З5 чол. з рiзних
бокiв напав на м-ко Копайгород (райцентр!), де було пограбовано
примiщення райвиконкому, поштово-телеграфноТ контори, а з
кооперативу забрано весь товар. Також було спалено примiщення

раймiлiцiт, побито мiлiцiонерiв та поранено начальника мiлiцi[. В нiч на
b0.0Z.lgZS р. загiн О. в 30 чол. BiB бiй з ударгрупою!ПУв 3aMixiBcbKoMy
лiсi (7 в.пн. м-ка MypoBaHi Курилiвцi). Пiд час бою вбито ударника
Пашковського та 1 повстанчя. 23.08.1925 р. загiн О. в ,t2-'t5 чол. на 4
год. зайняв м-ко Лучинець, реквiзувавши майно райвиконкому,
раймiлiцiТ та пошти. 07.09.1925 р, загiн О. у 16-18 чол. мав_запеклий
ЬiЛ з ударгрупою .ЩПУ в с, Барок теп. Барського району ВiнницькоТ
облаiтi. В ходi бою було вбито 2 повстанцiв, з боцу бiльшовикiв -
ударниl€ Мельника та кулеметника Фiщука. 09,09.1925 р. загiн О. числ.

Ьл. ZO чол. успiшНо оборонявся вiд ударгрупи дпу (17 чол- при 2-х
кулеметах <люйс>) у с. Кривохижинцi теп, Мурованокуриловецького

раЙону Вiнницькоi областi. Повстанцi зниlцили 2-х.ворожих
кулеметникiв та поранили 4-х ударникiв. 3 боку повстанцiв загинув
Днrон Грабарчук та поранено 3 чол. У нiч на 22J2-1925 р. загоном о,
в 10 чоli. в с. Носквцях поранено мiсцевого аtсивiста Олексу Почика.

Одна з ocTaHHix згадок про заljн о. - за 01 .02.,t 926 р. (поФабування

СказинецьКоТ сiльради, а також налiт на с. Галайкiвцi, де вимагали в

населення лiтераryру). Пiсля цього загiн О. перейшов на pyмyнcblry
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теDиторiю. 3а деякими даними.,€вген о, був убитий у 1926 р, (ДАВо, ф,

Ь:ЬБ;з:;;. +, iпр.5838, арк,136 зв,1,

Огороднпк - г{асник загону Я, Гальчевськоrо,

;;;ffi ;?;,й;;i"р*,iйовИЧ-КОМ"ЦТr:,Т,Х"fiffi i.ff Ё:Нffi Н:;

ж#т?ШlТ'н''ffi ,%#Т}l"ii:Ё:|Ёпiо"ь,пiльськогорJио*у
Вiнницькоi ооластi,ьаiьiJ ТЪре"тiи ДндрiИо"Йч, 1В63 р, н, Мати Пелагiя

Ниrмфорiвна. Брати 
'"р""}i",1ЪЪS 

р,",, r"Ъ", rbS3'p_H,,3axap (померj9O7р,),

зiновiй, 1898 р. н., ст;;;jiъь"*"riиl сьъrр" цзрiя, евгенiя, марф1, варвара

ДАВо, ф. Д-81s, *,,r, Jil:i,ЪЁi;i,":r-zziЪiд uu" 1-Т cBiToBoi вiйни був

на австрiйсько"у оро"ii"ЬБiu Ь*,"""у ylucTb в уr<раiнiзацii вiйськових частин,

У 1920 р- був iнтерно""",И'ЙП""ьчl'РЪlа_вЙil<uu до Чехословаччини, де у

1930 р. закiнчив унiверситеl, Пiсля'2-i cBiToBoJ вiйни проживав у США,

ожешкевич - по"Ъ,Ъ""ьк.t,tй отаман, загiн якоrо в 60 вершникlв

дiяв у районi Краснянс,*оi волостi Ямпiльського повiту , 
та

шпикiвськот "опо"i'i"ЁрЪцп""""*ого 
повiТУ. 3ГаДУеТЬСЯ У KBlTHl

ЙiЁiffiiф,fr rпЁн*t*Ё*н*,ж
Зtrj:'"r' ъ :lg,l н1,"} ;?IiЁf,il"; ; ; ; ;, П о в е ряу в_с: 

"''n ? ] р ;

Пiсля aMHicTii працЁ"ав Бтатистиком пр"_оuИ""[оttкомi, Заарештовании

26.02.1929 р, ," ",,Ъ1'-Ё"i+-ii 
Йкy9_Р|, Розстрiляний 9,12,1929 р, у

м. Вiнницi "" 
no",u"biio kon",ii ОflПУ вiд 23,11,1929 р, Реабiлiтовании

22.10.1958 р rдд,Б, Ь, р-602з, оп, 4, спр, 8205),

олексiенко ОеодоilИ Юхимович - n"""n"""* контррозвiдки заrону

П. Гриrорови-"-'"оЁi""J tЙЪ}Ъ:Оr 1921), а зrодом - отамана <Карого>

(с, яворськоrоt tоr,]fiЪ"И;;;;о"""" 0s,iО lВВЗ р, в м, Вiнниця, Батько

юхим (працо""",Й""]';;;Ы 1Ч9_;, 
Мати Марiя Гриrорiвна, Брат

- Василь. закiнчив Bi"""iri*" середне, а TaKolK 1екстерном) реальне г{илища,

пройшов *ур","пi,*Йчrоi:tll*оп", Працював залiзничником, на Пiвденно-

3ахИнiй, вп"дп*"Ё'й, i"*""*",о*iй, С"р"д*ооазiатськiй та Варшаво-

Вiденськiй залiзницях. у rSrB р. по""рr"arо"я додому зТуркестану i всryпае

на слуrкбу до Д"Й"";'Й;;;;, Гii"п" пр"iоду бiл",о"икiв у березнi

1919 р. деякий час слу)кить дiло"од_ом ryb,"*on*o"y у Вiнницi, 3гоДОМ,

при вл адi д" р" *opii'- 
" "" 

an о" 
" 
* рli:ýъъ:#:ffi:.iffi .i"11|JH;

i'""rуп"Ь-""Иком у о,зонанснiй справt го,

при вiнницькiо u* irlй"""*й"й""IБlszо р. pi.o" зiштатом подiльського

губернського коЙарiату евакуюоть"оБ'Г"п""ини, В груднi 1920 р,

очолюс вiддiл контррЬзвiдки оIачана П, Гр",оро""ча-Ьа11111о, а з сiчня

1921 р. - оr"*r"*"IiкЪJо?о> (с, Яворсь*"""l_ il" початкУ 
'ч1"_*" 

1921 Р,,,

пiсля арешrу попоь"*ою владою, вiдходить вiд повстанськоl

боротьби. 02,10,1922 р, з ешелоно" "*й"iо"аних 
емiгрантiв прибув

i",-У*р"i*у. Зааре;",;J;Й;;,;ЫiЭZz р у м, Киевi за звинуваченням



у шпиryнствi, Звiльнени й 11,1o-1g22p, за амнiстiею (,щ,Аво, ф, р_6023,

оп.4, спр. 11266).
Олiйник - учасник загону Я, Гальчевського,
ол i й н и к н и ки qо j -lотiЙза гйГЯЦбедъ к?"ае р 1:,, 

Родом

iз с. Йежирiв теп. Жмеринського райбЯУ-Вiнн-иТБ(оl ооласт],
- -о;iйr;-Устим 

lванович -учасникзагону Я. Шепеля. Народився

1900 р. в с, Райгород iun НемЙрiвсько,о р"йй7впППqь*Ыобластi,
Й;, Ъ;Йпu, rgrd'p. r. Сестра Ю.ца_lа, 3акiнчив_Хч!lолI"ц,.ч

ччительську семrнарiю. flоброволець 13-т бригади Херсонсько дивlзll

ffi ;';йЁ:'.;;;'2-i . l ir g)о р. вiдсryпив у_ польщу, пере.бував у

TaOopi iнтернованих воякiв у м, Лаяьцут, 3годом поверн.увся на

Украiну, працював учителем_ у 9:лолме'"нцi 
теп, Немирiвського

району.Заuрurrо"iп"и- rl.оi,lsзз р, за ст, 54-,11 кк усрр,
Постановою осоолиЬБiйuрuд" np" КолегiiДпуусрР вИ 20,06,1933 р,

позбавлениИ праЙ'прбЙ,u'п*я в 12 п, п, TepMiHoM.Ha 3 р,

Реабiлiтовании lz.оdlsЪs Ь. шдво, ф, р_6023, оп,4, спр, 12576),

олiйник Якiв Павлович _ повстанський отаман (1919_1920),

НuрЙБ"" 30.04.1sr; р. " ".. 
Вiкнина теп. Гайворонського району

Kj;b;;pa"iKoT областi.'ёйп" Микола, 22 р,, Сергiйl l?q,Почtlи Марiя

ГБдЬ"j"ЬЦь, Валентина flревнiцька, В 1902-1908 рр, служив

жандармським унтер-офiцерqм на ст, Старосiльце .ГродненськоТ
ryбернii, а з 1908 р- до tiz.i sr7 р, - на такiй же посадi на ст, КиТв, У

iйtj-lg)о рр.був чuiажком повстанського загону, який нараховував
,l10 чол. 3агiн о. брав участь у насryпl на м-ко Хащувате (1920 р,), В

гй"irgiО р.був зЪiр6rr9"_"ний Тернiвською раймiлiцiею, але через

i.iбi ""пущЬ""Й "а 
вЬлю. В 2-й половинi квiтня 1921 р, приеднався до

.l45 гайсинсо*оrо пойii*"о*о. пiшо_кiнного полку отамана пикови.

lMoBipHo, що BiH *й;й;й""-i 1921 р, був начальником штабу

П i вн iч ноТ по."r"r,"",iоiЙпи Иобровiл ьно зда вся 2Т,1 0, 1 921 !: ll_y
ПЬЙпу*i'r"п. Липовецького рiИон9, 1Оt2,1923 р, був заарештовании

Бъ;;й; дпу i "1й"рБпз_"йа 
у гапсинський окрвiддiл дпу.

звiльнений з_пiд Bapi,iB i iiцii g2ц р. iнову зазнао арешry 26.08.1 928 р.

Пока рання (З por' ;;;;;Б riдОу"qч чlЬмгськiй областi. звiльнений

ч 1931 р. Пiсля ц"оrЬ-.ЬБriБЬу&оЬ" 29,0i,lЪ37 p ,1I:_1jO,KKYPCP,
Ё;;;й;й)Ъ.ов.rgзz р.у м.вiн]l4ця за поiтановою трiйки унквс
ir" Ъi'.i"йцiки ооласii bido6.oB l gзz р. реабiлiтований 22,02,1 990 р,

(МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр._252|9l....,
ольшевськии lBaH - повстанськии отаман, 3агiн_о,лв 6-10 чол,

опЙБir Г. Йi9iБ:" ПЬii Дi*iвського pal9нy,_2195l924 р, в

с. Тодорiвка (12 в, ;д,:;i, ДашеЬЬ) арештовано 20 чЬл" якi сприяли О,

16.07.1924 р. ." й*uЪЬil о, р<jзiтрiляно Казимира Висзцького,

.uпйоrрБоrЬ у зЫязЫi дйУ, т6гo * йiсяця вбито помiчнý9, Юхима

Самотугу. 03.0s.i-й;t ijri, о. намагався помститися вбивцi

Самоryги, an" 
"a*iJr*,y",o 

на розставлену навколо будинцу засiдку



отамано.бУвфитиЙ(с.Хрiнiвкатеп.lллiнецьr<огорайонУ).0.6.08.1924р.
удар.рупою Дhу Оуль також убито учасникiв загону о, Костянтина

ijrjйеiiлiнського та Михайла Главацького, kpiM того, виловлено

14 рядових бiйцiв та зв'язкiвцiв.
ЬпL*""сьiий олексiй' днтонович - учасник Пикiвського

пойанн" 1919 р. Родом iз с. Пикiв теп. Калинiвського району
Ёi"*"Йо*от обласii. Розстрiляний за постановою Подryбчека вiд

22.08.1920 р.
омелянович-павленко Михайло Володимирович * rенерал-

полковник Дрмii УНР, начальний вождь ГалицькоТ Дрмti з 1 0. 1 2. 1 91 8 р.

по 07.06.1919 р., командир 3апорозького корпусу, командуючий
Армiею УНР у Гiершому 3имовому походi, Народився 08- ч]91.8,.ч.
вм.тиблiсi(нинi_Тбiлiсi),ГрУзiя.БравУчастьУросlисько-японсЬкlи
1904-1{i05 рр. та 1-й свiтовiЙ вiйнах (пiд час ocтaнHbol командував

гвардiйським полком, а також очолював штаб 2-го rвардiйського

корфсу;. Командир укратнськот бригади в Катеринославi.за часiв

Цd"iрjлонОТ Рuд".' зЬ ieTbMaHary - комаНдир 11-Т пiхотноТ дивiзiТ в

гiоmъвi. Кошовий отаман Катерйнославського козацького коша. з
06,12.1919 р. - командуючий ,Щiевою Армiою УНР, органiзатор та

*"рй""* Першого Зимового походу по тилах бiлих та червоних вiйськ

1чЙсленнiстL украТнського вiйська перед походом складала до 
,10 тис.

чол., з яких лише 2-3 тис, чол. були боездатними, УкраТнцям

npbrr"ro"na добре озброена i навчена 40-тис. Добровольча армiя).

Гiохiд розпочався 06.12.1919 р. з району м, Любар на Житомирщинi,

НевдоЪзi yKpaiHcbKe вiйсько успiшно переходить залiзницю Вiнниця-

козятин. Йjстанцiях Голендри та Гулiвцi захоплюе 2 потям з майном
14-Т бiлогвардiйiькоТ apMiT, а пiсля цього 15.,t2.1919 р. звiльняе
перший повiiовий центр- м-ко Липовець, що ца Вiннич_чинi. Всього ж

ia *а" походу з 06.i2.1919 р. по 06.05.1920 р. було пройдено з боями

понад 2500 км., зайнято TaKi важливi населенi пункrи, як Жашкiв,

Умань, 3олотоноша, Голованiвськ, Гайсин, ХристинЬка, Тальне,
Голта, Бобринець, Вознесенськ, AHaHiTB, Балта, Тростянець,
Крижопiль, iульчин (захоплено у полон штаби 41,45 i 46 червоних
аЬмiй), Вапнярка (захоплено штаб 14-Т apMiT) т_а iнш, 06,05,1920 р, в

рЬиоii'ямполя передовi частини полку Чорних Запорожцiв зустрiлися
з роз'iъдами дивiзiт О. Удовиченка, яка разом iз поляками наступала
В захоiЙ. ПiЙя успiшного завершення походу о. - п, був.вiдзначений
залiзнй-пП хресгбМ Ne 1. З 1920 р. по 1945 р. - на емiграцiТ у Польщi та

Чехословiччинi, в 1945-1948 рр. - у Нiмеччинi. Був MiHicTpoM

вiйськових справ у екзильному урядi унр (1 945-J94B], Автор праць

<украiнсько_польЬька вiйна 1 0,tЪ_1 91 9 рр. > (,1929),.<зимовий похiд>

(19i4), кПереговоРи з flоброармiею>, кНа YKpaTHi> та iH, Помер

29.05.1952 р. у Парижi.
1з2



Омелянчук Никанор lванович - старший телефонiст загону
А. Волинця. Народився 06.07.1895 р. в с. Тишкiвка теп. ГаЙсинського

району ВiнницькоТ областi. Батько lBaH Порфирiйович.
Мати Ксенiя АфанасiТвна. fiружина Мотрона. Сини
Олексаrцр, 1926 р. н., Василь, 1929 р. н. flочм Ольга,
1927 р. н. AHToHiHa. В 1915 р. був мобiлiзований до
царськоТ apMiT, слlокив у 12 пiхотному Фiнляtцському
полку. 02.1918 р. мобiлiзовуеться. Того ж polry всгупао
до загону А. Волинця. На початку 1919 р. бере уtасrь в
боях на Волинi, згодом - у звiльненнi вiд бiльшовикiв на
Гайсинщинi Кiблича, Гайсина, Теплика, Грановата iнш.

У 1922 р. амнiсrовуетьсrl, В 1926-1927 рр. - голова мiсцевого КНС,
згодом - старший конюх Тишкiвського колгоспу. 3аарештований
21 .12.1932 р. за ст. М-1 0 КК УСРР. Постановою ОсобливоI Наради при
КолегiТ ДПУ УСРР вiд 09.02.1933 р. засуджений до 3 р. концтаборiв.
Учасник 2ji cBiToBoT вiйни. Помер 1 ИВ р. в с, Тишкiвка. Там же похомний.
Реабiлiтований 25.09.,19B9 р. 1ДДg9, ф. Р-6023, оп.4, спр. 20929).

Омелянчук Самсон Антонович - учасник загону А. Волинця
(1919 р.). Народився 27.06(09,07).1897 р. в с, PaxHiBKa теп.
Гайсинського району ВiнницькоТ областi. Батько Антон Каленикович.
Мати ГаннаЛаврiвна. flрркина Марiя Трохимiвна. Учасник 1-TcBiToBoT
вiйни. Пiсля aMHicTiT працював у мiсцевому колгоспi. 3аарештованиЙ
30.08.1931 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 3вiльнений 22.10.1931 р. через
недоведенiсть вини (ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 14127).
Онищук Артем Свгенович - отаман Брацлавщини. Родом iз
с. Соколинцi теп. Тиврiвського району ВiнницькоТ областi. Вчитель
за професiею. Слуокив у царськiй apMiT в 2В7 Жмеринському полку,
де (видав себе за дяка iбув допущений до сл)Dкби в полковiй цервi>
(кМаяк> (Тиврiв), 1979, 15 Фудня). В роки 1 cBiToBoT вiйни воював на
Румунському фронтi, де дослркився до офiцерського чинуl а також
став ГеоргiТвським кавалером. У часи УНР був курiнним в

украТнському вiйську. 3годом брав участь у повстанських загонах
oTaMaHiB Волинця, Лиха та iнш. В 1 920 р. об'еднуе свiй загiн iз загоном
О. СоколовськоТ та 2 iншими отаманами. Наприкiнцi того х< року з
загоном у 70 чол, вiдходить на територiю PyMyHiT. HaBecHi 1921 р.,
пiсля переправи через р, lHicTep, був схоплений чекiстами. Пiд
тиском ocTaHHix погодився на пропоновану ними амнiстiю та
спiвпрацю. Брав участь у переговорах про добровiльну здачу з
отаманами Нечаем та Лихом (з ocTaHHiM -- безуспiшно). Водночас,
пiсля захоплення червоними 26.06.1921 р. документацiТ штабу
ПiвнiчноТ повстанськоТ Фупи в с. Федорiвка теп. Тиврiвського раЙону
з'ясувалося, що О. продовжував тасмно пiдтримувати зв'язки з
повстанцями: <<Агентданими встановлено, що Артем Онищук за cBoiM
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походженням, призначенням i тактикою рiзко видiляеться на фонi

бандитського руху, #Й;Щ,iдl-, Й, 
9,1iа, 

е на йбiльш злоякiсни м :

будучи найвiдвертi,,i* ОЪ"дитом, навйисне амнiстувався в

Подryбчека i, я"ляЙи,о ",*р","им 
спiвробiтником ocTaнHbol,

;;Бi;й_'',^:,jY;i:"тНъilгrнат;"уJх;f;"1]1}ЧЪ"-5ý:
ffЪ,l""В:,Ъ;fii#ХJ,"J#ilЁ"*lф:i111"l""х?l1fi :;T"u"-"
до Радвлади, пiсля 

"Бго 
з'","Ёся на чолiоднiоi з банд i почав акгивну

дiяльнiсть у Ьрuцп",Б,*о"у р"Ио*i, запййендувавши себе частими

i зухвали м и 
""n 

оо, JйЙ,,u6iо"о "уо_",,1З5'"'ч 
;п и н а падi роздiле н ня

банди на двi l.pyn" ,lii,y" серед iмнiстованих бандитiв, вербуючи tx

у свою банду. з_а перев_iреними агеНТД3",!ЁЪоiЁ:S #;"*1;
жГ:к"::;х"т.Б:1тнлillтj::i,f 

уо:;Бь-OьЁо"по_здiйснив

нападнаворо*о""цiййччкговiи1"9::*"";iъ"+ТJJ;Ж-ý#lr?;З

1i""H'JЖx]T,i..i3;*1i3#f; й?ЩЦ"IтulБuliБ5f ьlJ"сiпо*"ч"

ffi ft ""gffi 
,,"-i}Цъ#fi Ь}"r-itн;ф#-н-н*лir

rаlшжr,ндъъц#?iJifi :цiiЁ
17.08.1921 р. в м-цу Печера ,al9llyj у попон 3 продагентiв, а в нtч

на 'tB.08.'19zr р, JдiИЪнЁе налiт на лчку-Немирiвську та Потуш

(захоплено rOO пуfi"'l"р""} Впродо,ii'iц-ii,ов,tgZlр, загiн О,

ёпiльно . .",*u"iЪiuй"*а л"*" ,"" ,.i*ъ*:аЪТ::"1} IiiEi::,ýU
;i;йnЪЙ боТ з частинами 24 дивiзiТ в pt

-fleMKiBKa - lпп"i,Ё*i"iб,оЪ,igzl i, загiн О, здiйснюе напад на

Воооновицькии цукровий завод,лiд ча",iоiо ЙОрu*о бл, 5 млн, крб,

У iiч на 31.0В,lаЪТ; р9liрло11п:по Рчбu""ький волвиконком

(Немирiвсь*"И puЙi*l,'id,og:gzr_q.:uii О, в 34 кiнних забирае

проАподато*у 
", 

,i"-ni""',un, ТиврiвсоriйБрйо"у, в _ц_Yу,* 
селi о,

залишао запиct(у, в-якiй пропонуе радянськiй владiтримати в кожному

населеному ny**ri Ё;;й;, ;sо,йjочп", iнакше продрозкладка до

Москви Hu дiИде,'Ь;Ъ;i;;; о, ,зГ- О, нападао на Вороновицькии

цукровий за"од, zS]О-Ь]ТЙiЪ Б с, lgпиКвка 
теп, Тульчинського раиону

захоплено у попоi'i"ч"i"9,Ii"Jймli# 
' 

пЬодjгентiв, а6,09,192,1 р,

загiн О. вкотре нападао на Вороновиц"*ЙЦуфоЬЙй за"од, 27,09,1921 р,

."iй о. 
" 

z,о-зо "Б 
. Ъу 

" ч'" "9I ч .:",t*;"чоJ""]i:Ж, :r:Еl#Ж
ЬБп""" Поryш та Шендерiв теп, lивl

особвiддiлУ кiнкорпусу КоняRатry1 запропонував повстанцям здатись -

О., вируши"*"'*'"'п,р,iЬ"ор",_*iоппЬ" револьвер i вбивае

Кондратюка, п,"п"'iоiоЪi,о* Ь за,о"о" проривао кiльце оточення,

На початку n"",oi"iu-'Б'i 
', 

О, розпускае зiгiн по ,цомiвках, а з не-

1и



великими рештками продовжуе опiр, у нiч на 09,11,1921 р, загiн О,

в 7 чол. в с. Стрiльч;;цi?;;, Й"""эi1"9l,ого району вбивае_1:_".9::

""rрййцr, 
а iншогО пБýu*, ,l 

1 ,1 1 , 
,l 921_о, в с, Обiдне того ж раиону

iз;"._.л;iЕ:ЪФт-а":1iyiМп,;il"дriЕfi анн:r€"ой",р"з;:

з'являеться в Подгубчека, Наступноl.о дп,'у Вiнницю для_амнiстiТ

прибуло 7 його товаришiв, б з якЙх за вИЙову р9"брор?.?_,_:сь 
були

застDеленi ""*i"ruJ'"lбЁь 
тх iMeHa: павлб ьбужинський, сергiй

ýзi#жIfJ,я[р#шыаун":lзlвввнъ!fi рfiъiьýiвнвil
1z-:i'i.ii,lgzt $. Оу" розстрiляний ioTaMaH о,
' -'i"yф 

рiЙ, Юi" Й-i" йЬ4i ио""* (к Кари fuл) 
_- _по 

встанськl4и

отаман, комбриг у .;Бд""""iЪ, з_аоолотноiо, Родом iз с,_Велика

Киоiiвка теп. Бершадського району Вiнницькоi областi, Батько Тимофiй

ЖЁ:"#й. 
"й;Б;;й;Бiь 

n i,i"u bpai днлоiан (н а р. 24. 08. 1 904 р, ),

Сестри Тетяна, ксенiя,Ъакiнчив 2-класну школу в с, _Vс11,|tзвчавс,l

"'"""пJдЫрЪ"* 
у'м. Ь"лii odis-islo рр.). Не закiнчивii через призов

до царськоТ apMiT, де дослужився до прuпБрщ"9 liglз:,"обiлiзацГl
деякий час працював у домашньо"у r.Ьсподапс1_1!,._.!лин iз

органiзаторiв антигетьмайського по"",ай*" на Бершадщинi, Пiсля

цього деякии час служив у комендаТУРi В М, OPLlloJ,: В ЧаСИ

;;;iйd*от навали п"р"rоrу"ався, вчитьпював десь пiд гусятином.

Пiсля вiдступу денrкiнцiв повернувся додому, але через бiльшовицькi

переслiдування прйми*"" до повстанського руху, Разом з

односельце" l"анJ"'i*Бч"чБ" Лiрником органiзовуе в 1919 р,

повстання проти червоних 1а9Iи.1I.а ст, ГаЙворот.л|,-.1930 р, - у
з'еднаннi с. заоолБi*оr.Ь, oo,r0,1921 р, добровiльно амнiсryвався

разом з отаманом ЛЪЙЪ"*о" та z6. рядБвfriЙЪiИц""и, Пiсля aMHicTiT

працював у ь"рrйJйй;;;irйj-iй,jк. ыigzz р. ейiгрувавдо польщi,

опельницькии'- повсганський отаман, Родом iз с, Ксьогцзiвм теп,

Ша ргородсь*оrо рчИо"-iЙi*"Йцо*оi оолаЫ. n Ё' район i Рахно-ЛiсiвськоТ

волостi на Пирогiвьrиi цдгорах при_с, Юлiямполi, - доноси,в_завiдуючий

кримiнапьни"" роЙу*Ьлi iТ,Й"ф 
"пiлЬкого 

повiry за 1 0, 1 0, 1 921 р,,

- часто вночl l 
"дчriЪ;""йЬrrсjоuпйи. 

отаман бандитьtоТ ватап/t

з'являеться н" Oinobi KJHi Бu,диrй 
"bi 

на кон"х, озброенi винтiвками,

шаблями i р""оп"Ъ"Бui,,", Cu таемним розслiдуванням мною

встаНоВлено,щобандитсЬкаватага,"*аз'""п"етЬся,оперУеначолiз
опельницьк"м i йБлiником, якi по*од"rо З ГРОМаДЯН С- КСЬОНДЗiВlМ

мурафськоТ,"п;;;'"Йi-d:g{:::';Ьп, 1, спр, 11, арк, 257),

О пол ьськи и l ван й оси пович - учасtl ик 11|?Iy.S.;9вчарука,
Народився 14-11.iъъ; Ь, ; _", 

CHiTKb тЪп, Мурованокуриловецького

району.Сестри Ю'з-еýаl' rЪgВ рл,,Ораня, Йdти ЛюяовКа Янiцька,

Емiгрував у Ру"У*ЙjйвЬ, о, р-оо2з, оп, 4, спр, 2123Т, арк, 10),
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опольськио.",";н;ЁъТiЫ;Ьl?r3"8r'.],Т",if ,i:Рl{i
н:ж;iН;:?,[?fi ;К;ЬЬ,*"_:оlзlчif,.:,:т;ffi.Ж'":#;ýI

нэт}frгЦi"ffiil*НfifiН:ffi
загону Гайсинського
вчинив налiт на мли

ьlifrт#J,rн#;,1r,u::lrж':т:lt"л"*"",а"цiюзапiдписом- 
ы;_; й *, в 

" ",,.,, 
J i iж #;, ;; н : у* .{:]ii? :}'"g"-ж

if*t,'Н;;;ЫЙуду BiJr З,од, l gZ1 
р_ _,. .. ... * повстан ського в атажка

; ff#jЯ: 1Жjш:Л ж:lЦlrч;ББ;;-а згодом був

Ж*d;:Н";;j,[,,{.Х"Лttэ;, .,. " :Н,ч;:ц:Ё} "ffii,;

2 3.0 9.,l 9 28 р, в с : ffiЪ""оI,Мо" p]з9l,.,*i 
-Й 

"р "" ""кого 
райо ну

ВiнницькоТобластt;;;;;ж".р"""о*оi^i"йiiiпцiiпiдчасспроби
;{ж_жн:пgщ;;;g"l1ьанськийотаман.народився

на xyTopi Фризiв i;'fi";J;;Й." g"glii" i Костянтинiвка теп,

Липовецько,о р,"о.-r.у"'ЫЙЙ*"Т 
o9n",1i bnu"",*o* якого був його

батько. Брати ,""" iiJo,'Tildi п iД"i"п6,Ъ "bp'Hi- 
серпНi19'19 Р,

Dазом iз колишнrм'ББiцЬЬЬЙ'мllаЦом 
Осипчуком, великими

itЁатч?щj;ЁЖ#;fr *Jн$**ж*ш_'i*
?Уfi r:H::Tiffi "'IlШHflф::::{,fli::,.";:##Jf 

ушен€

червоними- Проте iЙiЬЙi,*, qy.l1,!_";"eHi, що дало змоry чере:

кiлька днiв урядов;ili,ffi; VHB_lqoJ"JTvr фронт i вступити на

ЛиповеччинУ.знайаЬ-й.*i'"*по".,*iЫо.оdЁ"У"окремийполк
на чолi 

"*оl-о 
продоБiilБЪББ"*Оу ппотlЪльшовикiв, Пiсля розгром1

дрмiiунрвиступ 
j"ДЁ,iоЬЪ".ТО"П:*.*;Т&#i3::"Ъ:i:,Н:

.БЙлi з фрукговим садом та ставко.r!

"#;ый;, fурОi,Jо,iбму цукровому. заводу,

Також ," *o"#ii]ili i: iг"дус,"й d" - "n"* 
повстанськог(

:нr*;уjfitъrяун;*rн.iжшrумкалинiвцiзавдякt



Осадчук ГригорiЙ - козак.загоIу Д Гальчевського, Родом tз

с. Кусикiвцiтеп. Лlтинського району вiнfiйФщъъЩ ---.,
осипенко * повстанський отаман, начштабу групи повстанських

вiйськ Херсонщини. Колишнiй начальник команди 2 червоного

*о..rЬ. пЬпцу. d серпнi 192,1 р, дезертирував i приеднався до загону

д.Ъ""Йу-i , який дi"в на Брацлавщинi, У Федорi,:_:чу.у_:.l9 ('"n,

;;йй'й раИон) командуючим Фупою повстанських вiйськ на

ХБЪЪо"щ""i'призначений начштабу, Штаб групи знаходився у

с. Велика Врадiiвка (тБп. i. ЫрадiЪкj - райцентр у МиколаТвськiй

областi). Заарештова;ии l t.O1.1g22p.BM. Бершадi, де мав вiдбрися

з'iзд ватажкiв повстансьйх загонiв, На допитi показав, що метою зЪду

була органiзацiя повстання на Херсонщинi, 3а його словами, по Bcix

;а;;;ъ-районl Одеси е пiдпiльнi органiзацiТ, найбiльша з яких

знаходилась у с. Голта пiд Ольвiополем,
Осипов - капiтан ituййiЪр"ii, керiвник центрального штабу

повстанськ"х с"л, 
"кйй 

у кiнцi трав,ня 1919 р, розмiщувався в

с. Медвеже Вушко теп. Вiнницького району, Присланий flирекгорiею

дп" ЬБi""i.ацii наступУ повстанцiв на ryбернський ц9Нтр] 
- _-''bЁi"n*y,i (uз"ЁiЁюха>) - со,тник загонч Я, Гальчевсgр

Помiчений в червнi 1924 р. на чолiзагону в 3-аБfr',ъЗбГпп-зх,
Вiнницi, який прибув з-за кордону,"''ЬЪ;iп-.й'lйн йJкiимовйЦ- учасник загонуЖ
1922 рр.). Народився 1897 р. в с, Лiтинка ,un l"lT1!1T],H#.
ЁiЙцii"Т оолйi. Мати Парiсlе Якiвна, ,Щрlокина Лукерiя Власiвна,

БЬ"irЪ"йь, 1902 р. n. Ynr"*, 1 899 р. н. Пiсля амнiсгIi в 
,t 922 р. займався

хлiборобсгво" ru 
"rопrЬуrr"'tДДВо, 

ф, р-6023, оп,4, спр,21м0),

Остапчук Ульян Максимович_- активtri! цт*::::j::у
; ъlх:JЁнl

;y;6ari "v"", 
Оуду"и ЬЪандi, поранений > (ДДВО,

бЪ-ооzi оп. +, Ьпр. 2З954, арк, 3), Народився

iBrig 

', 
"'с. 

Лiiинка теп. Лiтинського району
вiнrмiйот областi. Мати Параска Якiвна, Брати

Г;;;,l897 р. н., Василь, 1902 р, н,Дружина
Бооё"*а ОлексiТвна. [очки Марiя, 1920 р, н,,

Ганна, 1943 р. н. Син Олександр, Амнiсryзався у
1922 р. Працював на залiзницi на ст, TeTepiB,

i;;J;;Й;i"й zz,oB- t gз2 р, за. 9,r,.l-,1#11
кк усрр, постановоЙЪсобливоТ Наради при КолегiТ ДПУ УСРР вiд

05.11.19з2 р. .u"уд-*Б;йй ;а З р.'вЙслiння в Пiвнiчний край.

Реабiлiтований 09.'l 1 .1989 р- (Гам же),
' -Бi""рЙайн 

Юрiй - полковник ApMiT УНР, нащадок давнього

шведського роду, 
"uruпьни* 

штаОу УкраТнськоТ ПовстанчоТ Армii з

,l37
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;ЧiЗЖ_Тl"l'*мпiймусiй"",::.:оН}Ё'п"Бffi.?Х,lfr .'JEHli,
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"Ьуl,; *"J"ýL""; нк:iiн *:аt*ж **т:чlх J;а":Ё

; 
"ilъ,lffi""Т Ц:,Р#: lЬ'#.Нfrь" 

т :. ;Ёlý ; з,-"J.ъ д"i:"*ъli,

Efli;ilffБ::a,H*ii!:i+ffi "-"*t[#ffi ,"Жlfr
Гоигорiй Шимко

шжfiЁнжжшмнж
посгановоюТуль
Ь""Ё;Бfu, оп, 4, 

"по, 
16057), 

)тизанського загону, полковник

-шк*e-яцз;lЁ1l;*;жНffi ;;;:кпавловськt

ЖНН*ttii*P': t1*,y,*b'li,b 
у ;ъд jков ич за

пакетниковiп 
jii--l-ОПГаНi1l1О;l,Ъ[i'"Е:Н#ЕilЁlЪЬ1-Ё'3

ЦЦ,Пr-+ПЦ"Тi:ТГ*iфff*trfr+ffi ,фЁйй НЬ"кiвй (керiвник загону -_

Уffi#:lt"?*ъъж'";1ll,fЁ,riо.""цБ,куничоrо,тростянц"



та iнш. Загальна численнiсть повсталих, якi об'_однались_у с, Савинцi,

скпадала до В00 
"on. 

пЬ,iiuнцi зайняли м-ка BepxiBKy (вбито понад

100 чол. мiсцевого еврейського населення), Оболiвку (вбито бл, 200-

300 чол.) iзгодоМ з'едr,алися з повстанцяйи з м-ка Тростянлецы Бiля

ci-Й*b"iB*a по*сri*цi вiдiгнали вогнем червоний бронепоtзд та

захопили паровоз ,. *ййойБ,ir-о*а"", На цьому поiЗдiвонилпрlбули

до м-ка Вапнярка, вибивши з нього червонi вiйська, Пiсля заинятгя

;;;;r;ЙЬлоОл. 100 мiсцевих евреЪ, На пiдсryпахдоЖмеринки

по"Ъi""цi були розгромленi, Ьаr-а,о хто iз них згодом влився до лав

реryлярного вlиська iдАБо;ф р-6023, оп,4, спр, 8767, арк, 4445,

Б;-аЭ;;il- 7S62). Сам П., за деякими даними, пiсля 1919 р, опинився

ia *ордо*ом (Там же, спр.8З3В, арк, ,15),

Паламарчук Бонiфатiй Пименович - учасник загоry.ЪЖ
нар;;;;;'zd.rz.lвgё р. в с, Березна теп, Хмiльницького раиону

В i н н и ць коТ областi. ДБЙ" 
" " 

Т",-,Б Сп и ридонiвнаj Цqч 11 -_1 :ii j.,
1g2о-lg22 рр. перебУвав на емlграцll у Польщi, Пiсл1. aMHlcTll

працював муляром у *6лгосп с Березна, iаареш,о"аний'11,1 1,1937

n 1, гт 54-1о ч. 1 кк урср. Постановою трiйки унквС по Вiнницькiй

Бо""Ъ"ii iiд zъ-iо,i i,isзz р, засуджений до 10 р, виправно-трудових

таборiв. подальша до""'*"чйбъа_ реьъiлiтований 21.02.1962 р.

(МВО, ф. Р-602З, оп- 4, спр, 12145),
паламарчу* r"""'(uёй;ьБi _i,]асник загону ftдцgllýJ]rl родом

iз с. lвча теп. Лiтинського районУ Вlнницькоi'обласii. uЪ!-ному з боТв,

коли товаришi залягли пiд кулёметним вогнем, 
"i"л:?чл1:::тiв 

на

бйirо.r{rкий кулемет, вiдiiк голову кулеметнику, Але другий номер

встиг вiдскОчити вбiК i'звалив смiливця з револьвера> (Р_J(оваль,

Повернення oTaMaHiB Гайдамацького краю, - K" 200,t, с, 't66),

Палiй Григорiй - повстанський ватажок, 3гадка за 1923-1924 Рр,

Родом iз с. Слобода-ШарапаILв_тка теп, Крижопiльського району

ВiнницькоТОбласгi йЛоlЬ. Р-6023, оп 4, спр, tэзоо, арк, 10 зв,,27зв,),

пал i й_с идор""ъr*й йъ ихайло дмiтЁович _ полковl"lик дрмiI

УНР, командуючий Подiльською групою пiд *а" flругого 9,,LT::9,
походу. Народився 08.i1.1895 р. в м, Бiла Церква Jег] КиТвськоt

областi. Навчався' Ъ ЪИо-Церкi Ёськiй гiм назiТ, гiмназiТ < lмператора

Петра Великого>>, П",ЬрdуЪзi, Гiрничо.му i1r9,1уI_:!,ч:'Ru'р"ц,
Катерини Вел"ко,о iп;;йБуЁб;; йй"аилlвёькiй артилерiйськiй школi

(там же, 1914-1915). Прапорщик царськоi армiТ,,Щелегат 2_то i 3то

Б J"уй"**их 
"iйбо*d"Йх 

Ь'Тiдiв.' йлен Ки1вського революцiйного

штабу (11-12.1918 р-)- Отаман повстанських вiддiлiв на Таращанщинi

БЬЪiЪ'-п"пЙь rglЪЪ,i,З лlта rЭ]!9,.-командир 4-го кiнного полку в

4 КиТвськiй орiп"цiЙЙ дrЪi.iг. З 15.10.1921 р. очолюе П.одiлььку rрупу,

основна uu"r"ru 
"*Ьi' 

переИшла лольсько-радянський кордон

26.10.1921 р. (SZs чол.j 
"Jiii,дurlо 

вiд Гусятина, Пiд час переправи
,l39
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було роззбооенlj! пqикордонник'":-Тз9", бiля с. Вiльхiвцl теп.;ШiХХТ;I3';"'r:::;1'"ilйцJБйлас'повстанцiзахо,

}ж?thi"fi""##*lш;i{ii;*. ;1{,'exlrьT##Д
Еlrж*жн*ъъъl##fu ;*t#t"fr"ъ,Нl''frнхd*т
че рез й кн о;.-з 9;b:Hr|"IiffJ";;ff iJJ:_{ :: "' ".; р;;;; 

"" ",",, ",
;,Н-НЁfi -}"ъF:"Ыi.i"Б"J""i;ъ:тjЁi,Т""ij;#"-Чl?У,:;,?"11
::r{Ф;;i;йffi Н#"ЪТ:Жil j9li",i'тБ,_Б*'оп"'."iiнh-с.

'ffi 
тJ;ъllfl Ё,riii"тl"i"ж:#glffi;ffi i,#-fi э:1#

Н#lЦЦ!!:fi "жтНfi нlr"н#у,dчпiдо,,Б."ъ.Ёписомнадня в с. ЧУдиъiвrri 
"ч'*ъппЪ"о'" ;;;;;' ;;'." 

та спУщенi по р. П. Буг. Того ж

:ЖТ'ffi;ui;{Iу"ьцiЪii"""";;ffi ;H}]{al;;JJ"iffi яlъa

trЁНrТтН#iЦ}ЁаlЖJiе**ruп#Ёlн#н
н**ж*;?tfl:*нт*т#Ёън**t-lц",rffi*';}[
;ъ:ЁЁ,?:ъ 3;ж,".,:::"й;й " Ъ'i,i] IЫi l
9:"_:зil;:"-й;;#ilЁЦlж:,ът;*р"'l:;.Тitr*Т"t;lъ"З

;*i}i"fl *Жj**#н!ffi ft н**КlrНЁфfu :

>лгоспiс. Соосни, ЗаарещтовjниИ l.Ю.Йi o. ru



ст. 54-10 КК УРСР. 3а постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй
областi вiд 11.10,1937 р. засуджений до 8 р. виправно-трудових
таборiв. Помер в 1958 або ,t959 

рр. Реабiлiтований 22.03.1989 р,
(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4., спр. 16585).

Панчоха - сотник загонч Я. Гальчевського-
Пii чуi Ф ил Й Йоi бiтЬ riойq:6ПЕmЕбЪ iзато piB та Kepi вн икiв

Журавлiвського повстання 1 920 р. Народився 1 887 р, в. с. Самгородок

1HЙiri- в складi с. Журавлiвка) теп, Тульчинського району ВiнницькоI
областi. flруrкина !арiя. flочки Ганна, евдокiя. Сини Василь, Семен,
ПрапорщЙк царськоi' apMiT. Старшина ApMiT УНР. 3аарештований
l i.OB.i gЗt р. за ст. 54-2, 54-11 кк УСРР. Постановою судовоТ трiйки
при Колегii !пу усрР вiд 1 3. 1 1 . 

,l 931 р. засуджений до 5 р. концтаборiв,
Постановою КолегiТ одпУ вiд 01 .02.1932 р. TepMiH ув'язнення
збiльшенО до 10 р. Помер у 1952 р. Реабiлiтований 20.12.1989 р,
(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 22951).' 

Паньков Антон Петрович (Якубик Станiслав) - пiдпiльник_
зв'язкiвець у загонi"8* Гальче_вqького. _Родом iз Галичини.
22.a4.1g2ip. Ъадзвичаffi го ryбсуду засуджений

до розстрiлу.'Паньковецький Антон омелянович - денщик отамана
.Я. Шепеля (10.1919 р.- 11.1920 р.). Народився 1896 р. в с- Сосни
iБп]ЛhffirоЬ рйогrу Вiнницьr<оТобластi. flшм Кегерина, 1 923 р. н-,Ольга.

Восени 1920 р, разом iз загоном Шепеля в '1 тис. чол. пiшов у Польчlу,

де утримувався в таборi <Ланьцут>, у 1921 р. BTiKae з табору i

повертаеться додому. Заарештований 10.1,1.19з7 р. за ст,54_10 кк
урср. РозстрiлянИй 2j2j937 р. у м. Вiнницi за постановою трiйки
унквс по diнницькiй областi вiд 22,11.19з7 р. реабiлiтований
22.03.,t989 р. (,ЩАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 16647),

Паньковецький (Осадчук) tBaH Костянтинович - ад'ютант
отаманаЯ-Щелеяя, поручник ApMiT УНР. Народився1.898 р, в
с. ВонячиТ 1Гинi --с. Городище) теп. Лiтинського району ВiнницькоТ

областi. Батько Костянтин Романович Осадчук- Мати олена
Михайлiвна. Брати Феодосiй, Харитон. Друlкина flарiя lBaHiBHa
Мельник, '1900 р. н. Емiгрував у Польщу. Був агентом польськоТ
полiтичноi полiцii'в м. Катовiце. Я, Гальчевський-Орел у своТх спогадах

дае негативну оцiнrqу дiяльностi lBaHa П,, називаючи його кзлим духом
Шепеля>.

Паньковецький Климент Павлович - учасник загону;fl . ШепелЕ.
Родом з с. Вонячин (нинi - с, Городищ"f ,bn. лiтинсiйfГраfrdfrГ
ВiнницькоТ областi. Пiсля 1920 р. - в Польщi. _ . .

ПаЙьковецький Федiр Паdлович - учасник загону.Я* lДед9л8.
Народився 1898 р, в с. Вонячин (нинi *с. Городище) теп. Лiтинського

району ВiнницькоТобластi. Батько Павло Романович, 1870 р, н, Мати
141
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О пJЙ. ндрu. ilpy-,*" 

" 
а Л юб ов Оедор_, 

"_тзлl
BeoecHi 1921 р. . "urй"йпiсryвання 

вiдрiзав гОЛОВУ УбИТОМУ СВОlМИ

боьтами отаману я Ё""Ёi.'БiЪд"" у'чЙ.Ъгодом повеРНУВСЯ ДОДОМУ

й aMHicryBarc". ПрацЙiu, оО'Йч"*Ъм у лiсництвi, а пiсля звiльнення

з роботи за полiтичниffii,Ъ;;;"у i"p rО 
iз3;1iЖ3riТiЖ:;fi

вБ;Ъ;Й На пlч, 30-х рр, ,р_11::.1",,{а;;ilй;;j ьбъастi).,за

iъ;tffi i,"iffi ;:&.",::l1lfi Н,3;Хfi ]I#l;d; jуйъо,фр-ооzз,

Ж},Ёfiibio, Бр-, )в, зц,зц,ч , 16 
зв_,-37),
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Н ъ Slt"+ffi 1 ::РJйуSЁil, r:,::Ъ:: l1,1' 

* о нУ В i н н и ць Koi

областi. Брати rBaH, ОеЁдЬЬiИ, BM,гpyuaB v Польщу,

Парицький Д"пiро]часникзагону Я, Шепеп""Вбитий у 1922 р,

Па рхом е н ко Г"ЁЙ" i, Йусi йов ич :т7Ыр'ЪТ-го Гайсинського

полr<у iM. С. П",п,Jfi"iiЬi'j'БJ НЪЪч:,"; tВЪg р, в с, Михайлiвка

теп.ГаЙсип""*о,JЪJиЪпУ.ВiнницькоiЪоластi.ДрУжТаМарiя
Самiйлiвна. Сини ffi;oй"'1;J,, Вi,опiд, 11 р,, Василь, 9 р, flочка

Ганна, 5 р. 3 rz дБ'is р" працював поЙiчником продавця в лавцl

мiсцевого "по*""lъrо"rь";;;;;. 
згодом навчався у кам,янець_

Подiльському художньому ремiсничо,ii7ЙпЙчi 
(до весни 1918 р,),

Пои гетьманi п"ребу,"Бвувlязненнi, З вЬiнидосерпня 1919 р, служив

пйсарем у оr-,"ii"iЪйl"",о*о"у полку iM, с, петлюри пtд

командуванп"пл й"u*а А, Волинця, 3 t9Э0 до 1937 р, працював

оахiвникоМ у мiсцеJоЙУiолгоспi, Заарештований 05,12,1937 р, за ст,

ы_lо кк урср. пь?#i".,ьь"idи*" унквс по вiнницькiй областi вtд

r;::,ff r,^ыжliъ"н.ъаilъiтituжluш:щ,ъlт;;ъ
унквс по вiнниiiкiй ооластi TepMiH ПЙР"""" ЗlИЖ:jtО ДО 3 Р'

реабiлiтова*"и оЁ,"ЁiБ;6'i, iЙdо, о, Р-ОЬzЗ, оп,4, спр, З9В6),

Пашкiвськ"И Пiri"i?hrй"1 - кЬзак загону Я. Гальчевськог9.

Родом iз с. кальнЙк iеп. lirлiнецького району ВiнницькоТ областi,

Педонюк Пеiро GTpaTioHoBn* - ч"асник загону А, Волинця,

родом iз 
". 

жчрдьii.й;ъ;. гъй""*"_о*оiо Бiио*у вiннйцькот областi,

Розстрiлянии ." iБ"ЙЬ-""Й под,убчека Ьiд Zs,oB,tszo р,

Перепелиця - *Ь,uл"р"", загону А, Волинця,



._ Перепелиця Григорiй Климович - учасник загонiв Пронюка та
Коваленка. Народився ,1 

6. 1 1 .1 896 р, в с. KypeHiBKa теп. Чечельницького
району Вiнницькоiобластi.,Qрркина КатЬрина Маркелiвна, 't904 р. н.
Сини Степан, lBaH. Учасник нападу на Чечельницький цукровий завод
у 1 920 р. AMHicToB аний у 1922 р. з 1929 р. - член колйпу кЧервоне
поле) с. KypeHiBKa, працював бригадиром польово1. бригади.
3аарештований 31.10.1937 р. за ст. 54-10 кк урср. 3а посiановою
трiйки унквС по Вiнницькiй областi вh 13.11.1937 р. засуркений до'l0 р. виправно-трудових таборiв. Подальша доля-невiдома.
Реабiлiтований 01.07.19й р. (!,АВо, ф. р-6023, оп.4, спр. 14976).

Петренко - особистий секретар полковника Карого(С. ЯворсЬкого). ЗдавСя 03..l2..l92.1 р. в БЬрдичiвському районi.
Петренко - повстанський отаман. У кiнцi травня 19i9 р. загони

_П. зайняли Брацлавщину. 3гадка про участь у Ооях повстЬнського
бронепо'iЪда- На боротьбуз повстанцями булп кинутi кращiсили
вiнницьких' брацлавсьКих та ryльЧинськиХ KdMyHicTiB (flДЬо,'ф. р_
5022, оп.1, спр.130, арк.3,6 ).

.. ПетренКо Назар (Стодоля Назар) - голова ВсеукраiЪського
l-{e нтральн ого УкраТнського Повста нського KoMiTeTy 

-( 
к Щупком > ),створеного 09.1919 р. у м. Кам'янець-Подiльський, член ЦК партТi

украТнськиХ ecepiB (центристiв). Народився 1893 р. ZZ-ZЭ.OS.tЭZi р.був засуджений бiльшовицьким судом у XapKoBi у процесi проти
В, Голубовича та iнших керiвних дiячiв упср.

Петренко Павло Кузьмович - учасник загону Е_ Шепеля.
Народився 14.07.19о0 р. в с. Мiзякiвёькi Хрори теп. вп]ЙЦПбБ
району ВiнницькоТобластi. Батько Кузьма Наiарович, 1875 р. н. Мати
Олександра онисимiвна. Брати lBiH, Софрон, lBaH. Сестра Тешя.
20.о4-1922 р. затриманий мiсцевим комосередком в с. йiзякiвськi
Хугори МВО, ф. Р-850, оп. 3, спр. .t, арк. .t0).

.. Петришин Артем Микитович - учасник загону В.Кучера.
!lароливс_я 1900 р. в с. ГордiТвка теп. Тростянецьiого fаИбну
Вilницькоi Областi. ,Щрркина Килина lBaHiBHa, 1910 р. i. ДочкЙ Mapii
1930 р. н., Ганна, 1928 р. н. В 1920 р. разом з поляками пiшов за
Iордон. ПовернувСя додому в 192.t р. До арешту працював у
!уqryl_т_оgi ljентрожитлоспiлки в м. Москва. 3аЪрештований
05.02.,1933 р. за ст. 54-6 кк усРР. 3а постановою особливоТ Наради
при КолеГiт дпУ усрР вiд 27,о7.1933 р. позбавлений права
проживання в прикордсмузi строком на З р. Реабiлiтований 30.07.1996
р.(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 12776).

Петров (uДякu) - повстанський отаман. Родом з ТамбовськоТ
ryбернiТ. в ,t9,t9 р. BTiK з Червонот ApMiT iорганiэував у районi
3нам'янських лiсiв - Гуляй-Поля повстанський загii чис. 13 чол.
(отаман <Дяю). Пiсля амнiстiТзновуслркив уЧА, дебув командиром
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вiддiлення в 2 ескадронi 1B,I"?.ToTy, З Бессарабськоi дивlзll,

26.04.1923 р. в м-|(у пfiiсткiвкu (нинi _ с, Гарячкiвка Крижопiльського

оайону Вiнницькоf odnu",il nou"b бормуттiл повстанський загiн, якии

складався . О 
""рlF,lо"{Ё"iйц'il; 

iz"i"йБ"их мешканцiв, 3а

розроблени" ппu""iЁ"оl"оЁ;Й:: 0 1,05, 1 923 р, захопити в пол try

зброю, коней, n"p"pi,"i, командний склад, пiсля чого вирушити в

район YMaHi ,u з*"*й"й* пiЫ,, Однак военкому полцу вдалося

оозкрити змовникlв i'ЬiЙЪ* ix пiд суд ревтрибуналУ' Гiечерсь*"и васйil'- сотник,u,о"у Ьёреiницького, Спiймании

06.02.1922 р. "ni"p#iiЙ** 
Летичiвсь*ого попiтбюро,

Печилат lBaH - yuu"*"* загону Я, Гальчевського, ffобровiльно

*"f; 
fi #.'J#l'оЪ'*,о-""_y,::.g.:t?*ХК-:,9;;""1li.Тf."#;

". 
бпffiц" rеп, Тростянецького раиону tr

;rйýнг.:5:ъ"#jJ,9:J,'"1J"i.:l:н".'т.iii;""уд"Jзхil]Ъ"trJfi "3
145 Гайсинського повстанського пlL 

:олишнlи
с. Юркiвка ,"", УJ,""Ъii"iо'ЪЬЙо*у ЧеDкаськоТ областt, ,<к

поручик cTapol "p"ii 
З7 рокиЪiд роду, вйсокиИ худорлявий брюнет з

ямкою на пiдоорrдii;iпЁБ,"о,!^.';Ё,;;, в,;гrр, Btj, ар*, 196), 3агiн

П. входив до "-"fi',й"Ь"""'о,u"u""'лйЙ, 
1s,оз,lgzl р, загiн П, в

60 шабель "u"*"#",n"ii" 
J'".' Mu"y*y, д" Ьоrrрuбовано волвиконком'

ооззброено мiлiцiю Ti розклеено *"*u,"il прб мобiлiзацiю дорослого

населення.06.04.i9;iъ..;;;i;п.в-аошаоЬhьввiЙшовУм-коТеплик'
детакожро.-"о"ЬЪ'*"[iJi|Бi""_Оiпi,uЙЙЪ"ЪЪвихтауЪте,р-офiцерiв
(мiсцем 

""*" "*ujii;;;; Ц-';l:Р_tiо,с,а"цi 
вiдсryпили з м-ка

лише пiд вогнем *ii"ьй"i" оро_непоiъда.'об.О+.rёzt P.11lH П, BiB бiЙ

iз бронепоiъоо" *EIл"J*;;;bn, ",, 
БЙiЙчцi, rr 0а ]??] р, загiн П

в 1б чол. забрав ii"n""u 
" 9 C9i,.i::.;i"n, Г"И",пського району 59

пчдiв помелу, поОЙ",ЬпЬву сiльрадц 
"Йл"" 

йому розпискуза пiдписом

п..tz.о+.tgzrр.чйЁУБ"'Ни.аiЬ"Уп."ii"оп.прйзрУчнихкУлеметах
з червоним" *",#?JЙ"""Б"iО бiляЪ, Полоiи (в зазначеному селl

повстанцi ."u"ooJ.lrii,Jo,. 9а. ф : пй *, J"oio n u р еьу"а н ня в селi вон и

Ёнt+'ffiltriffiff #Ёнд}ffi,-"fа{#э,ffi fr"{,,lffiП. на ст. Кблич, l

м-ка Соболi*" :зЪ;,i Й:'Б zПti ; 1q1";' 
;р; 7 Ып :у_"]::,:i 

*о в у бi к

румунського *оЙ"у"di Ълiв 
"о191?.,;;Б"""оiо 

повстанця, загiн П,

кдiлиться *" о 
"8"]ii]npo 

Ь"" опо"iщуБiоСя мережею агентiв, а також

чеоез 
"i"це"иiжЙтjлiв, 

що спiвчiiпЙ,о i,",пяться до банди,

3'ясовано,щоц.Ёо'iЁБЬiдипiд*J""*о"u"дУеКовальчУк,жителЬ
i.йй;iйво:ъ:Ё-'Ё,;;:а:;d.йрк.123).-16.07.1921р.отамаН
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П. був схоплениЙ чекiстами на xyTopi Белiнського (кол. петлюрiвський
офiцер) за 2-3 в. на схiД вiд Гайсина. 3годом П. був переданий суду
реввоснтрибуналу 24 СамарськоТ 3алiзноТ дивiзiТ.

<ПИкова> (Кохан Г.) - сотнику з'еднаннiff. Гальчевсь-ко(о. В нiч на
5.0В-1922 р. в о<rrадi згаданого з'еднання в 200 uJББъапн-П. бЙв ласгь
у захопленнi м. Бар, пiд час якого було розФомлено мiсцевi паржом,
виконком, комгосп, телефонну станцiю, поштово-телеФафну контору,
примiщення мiлiцiТ iдпу. 22.08 .1922р.заriн П. в 60 шабель-пербував ус. Вугли теп. Хмiльницького району ВiнницькоТ областi. Toio ж дня в
с- .Щякiвцi теп. ЛiтинсЬкого районУ спiймано 2 вhповИачi, з яlо,tх одного
вбито, а iншогО побито. На вблому залишено записlч: <Так буде вам,
вiдповiдачам, _пiдривачам дорогоТ Уrраrhи. Полковник Пiдкова> Мво,
ф. р-925, оп.8, спр. 84, арк.406). На 22.О8.1922р,загiн П. в 50 йабель
знаходився в лiсi мiж селами Стара Гуга - Коlrодiв. 2.О9.1922 р. заriн П.
разом з основним ядром з'еднання Гальчевського перейшов на польсьtий
бiк. 3годом Л_овсrанцi знову повертаються на радянсьlry терr,тгорiю. В нiч
на 18.1 1 .1922 р. повстанцi (16 чол.) вели бiй в с. Мала TepHiBtca з мiщевим
комосередком та агенryрою,щпу. Пiд час бою лоранено 3-х бiльшовикiв,
втрати повстанцiв - З поранених та замбель ад'ютанта Гальчевського.

пiдгtаско Василь Петрович - керiвник повGrанського заrcну з селян
с. Куrине п[ц час повст€lш-я у Тросrянецьlому районi в TpaBHi 1 9 1 9 р. Помiчник
отамана Пакетиt<а. Нардився 12.03.1897 р. в с. Куничетеп. lgюкопiпьъlого
району ВiннИцьtоТобласгi..Щррrина Горпина ФqдЬтiвна, 1899 р. н. Сини lBaH,
1919 р. н-, lлля, 1921 р, н,, Григорriй, 1927 р, н., Тихiн, 19З0 р. H.florKa оlGага,
1 925 р.н. Член Самнецыого волревФ[rу в 1 9 1 9 р. 3 1 922 гrэ 1 925 рр. прцовав
rоловсхо lФеJрfговою]!варrсrва ве Крите. В 1 932-1933 рр. -завгоф lопDсгrу
iM" ЖовтневОТ Революцttв TOrvrY Ж СеЛi. !о арrrлry працюеав фелцшером у
лitсарнi с. Капусгяни теп. Трстяrrецыою parlorry. Зааречлований 05.03.1$8 f.,асr. *7, *10 курср. РвсrрЯгянй 25.И.1938 р.ум. Нжиф за постЕtноюlо
трiйки УНквС по Вiнницькiй областi вЦ 05.04.i938 р. РЬабiлiтований
12.12.1958 р. (flýBO, ф. Р-6023, оп,4, спр.8338).

Пiдлужняк Михайло Трохимович (<BiTep>) - повстанський
отаман, командир <2 Надбужанського повстанського полку).
Народився 30.09(13.10),1901 р. в с. Степашки теп. Гайсинського
районУ ВiнницькоТ областi. Батько Трохим Трохимович. Мати Ксенiя
ABpaMiBHa. Брати Андрiй, !емид, Микола. Сестра Ликера. ЗакНчив
мiсцевУ 2-класну церковно-учительську школу. .Qо весни i Э22 р, загiн
П_ входив до скпаду з'однання отамана Левченка. На 10.05.i922 р.
загiн П. складаВ 15 чол. при 1 rryлеметi <Люйса>. 19.05.1922 р. загiн
П. 

_в в чол. у с. Щурiвцi Брацлавського повiry розбив зсипниЙ пункг,
забравши зiбране за продрозкладкою зерно. 24,О5.1922р. загiн П. в 15
пiших, ((отаман схохuй на грузина, в синiх з лампасами штанах, на грудях
бiноtсtь>, побуваВ у с. Шура за 5 в. пд. Брацлава, де було вбЙто
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'1 апивiста i мiлiцiонера, а такожзалишено вiдозвудо селян iз закtиком
припинити цычвання повстанцiв. ВИозва пiдписана отаманом <BiTpoM>
та начштабу Генiем. Того ж дня увечерi загiн П. всryпив у с. Мачуха,
де реквiзував майно кооперативу (ДДВО, ф, Р-925, оп. В, спр. В4, арк.
132). 25.05,1922 р. в районi с. Щурiвцi повстанцi вбили 2 агентiв
Брацлавського полiтбюро i эахопили кулемет <<Люйса>. У нiч на
26.05.1922 р. повстанцi нападають на Ситкiвецький цукровий завод.
28.О5.1922 р, на околицi с.Сокiлець обстрiляно роз'Тзд червоноi
caHcoTHi. Внаслiдок обстрiлу вбито 2 червоноармiйцiв. В нiч на
29.О5J922 р. в с. Щурiвцi вчинено напад на голову сiльради, а в
сусiдньому с. Кузьминцi забрано продподаток. 3а словами червоних
розвiдникiв, <<банда оперуе в районi Щурiвцi, Сокiлець, Анчиполiвка,
Сорокодуби i Шура,8-15 в. пд. - сх. i пд. Брацлава, маючи постiйну
переправу паромом у с. 3янькiвцi. Патронами i зброею банда
постачаеться спец/лянтами, що приТщджають iз Киева та Одеси й
обмiнюють на бороtлно> (Там же, арк. 135). 30.05.1922 р. об'еднаний
загiн П. iЛевченка в 25 шабель i 35 пiших у лiсiбiля с, Харпачка мав
бiй iз пiвсотнею б полку. Втративши 8 чол. вбитими, 2 поранених i 3
полонених, повстанцi переправились на правий берег Буry i вiдсryпили
в Михайлiвський лiс. На полi бою було також знайдено вiдозву,
пiдписану отаманом П. i начштабу Генiем, iз закликом до селян не
давати хлiба голодуючим PociT, В нiч на 01.06.1922 р. загiн П. в 14 чол.
розрабував кооператив у с. Нижча Кропивна. 02.06.1922 р. здiйснено
напад на млин у с. Кунка, де забрано ,t00 пудiв хлiба. 05.06.1922 р.
загiн П. в 7 вершникiв у с. Нижча Кропивна арешryвав мiсцеву владу.
Того ж дня в с. Кузьминцi розгромлено бiблiотеку осередцу КСМУ i

побито мiсцевих радянських працiвникiв. 07.06.1922 р. загiн П. в б чол.
пограбував кооператив у с. Мельникiвцi. В с. Остолопiв 09.06.1922 р. 3
повстанцiв iз загону П. розпиryвали селян про робоry мiсцевоТ влади,
мiлiцti i, особливо, про органiзацiю КСМУ. В нiч на 04.07.1922 р. загiн
П. в с. Щурiвцi вбив голову комнезаму Трохима Мосiйчука та 2 членiв
КСМУ. 13.07.1922р.4 кiнних та б пiших повстанцiв у с. Самчинцiпобили
2 акгивiстiв. У нiч на ,15.07.1922 

р. б повстанцiв на вiдтинку залiзницi
Косанове - Нижча Кропивна попередили ремонтних робiтникiв, аби Ti
припинили свою робоry. 12.О8.1922 р. <спiвробiтниками !ПУ вбитий
отаман банди Вiтер-Скульський, тiло якого доставлено в Тульчин.
Банда останнього розсiяласьD (Там же, арк. 355 зв.). 3а iншими даними,
отаман П. був убитий пiд час бою помiчником начальника зв'язцу 5-го
полку Червоного козацтва А. М. Лозовим (Червонцi. *К., 1968.-С. 168).
lMoBipHo, що це був один iз найближчих помiчникiв П. Водночас iнще
донесення стверджуе, що в (с. Степашш 27 i28l9 здались добровiльно
4 бандити банди BiTep на чолiз самим отаманом Пiдлlокняком), (ДАВО,
ф. Р-925, оп.8, спр. 85, арк. 125).
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Пл ато нов - ад' юта нт ота м а н а Я, Гал ьч9 _всьц9!Lо, артилерйський

штабс-капiтан царськоТармiТ. Син гdбЕТла з м-, КиТв, Був ад'ютантом

у Хмари (С. Харченка).
Плахотнюк Василь lванович - начальник розвiдм загону Лиха,

ПрапорщиК царсьrоТ армiГf. Ап,rнiстувався .27,08, 
1 921 р, BiB перговори

про амнiсriю . оrr".*о" Лихом 1Щ!аВо, ф. 3204, оп. 1, спр, 81, арк 23),

Плахотнюкlовlванович'(-Плахотнюк.Гива)-повстанськиЙ
отаман, 2-й помiчникотамана Хмари (l. Я, Гадзикiвського), t_{.аqовився

iB.os.rbgr р, в с. Гунча теп. Гайсинського рай9ry Вiнницько,Т_областi в

ciM'i вiдставного солдата lBaHa Васильовича iтетяни Миколаiъни П,

Дру;киною П. була 
"Ё"rр" 

отамана А. Волинця Ганна (1897 р,н,) В

1920 р. очолював загiн у з'еднаннi А, Волинця, а згодом - KiHHy сотню

у загонi А. Чуприни. На початок листопада 1920 р, згадуеться налiт

."rо"у п. на с. РЫни-Собовi- Пiсля поразки зак)ну Чуприни 25,12,1920 р,

пiд Бiацлавом кiнний загiн П- пiшов у пiвнiчну части}tу Гайсинського

nЬф i сiчня 1921 р- загiн П. входить до складу 1 Надбрканського

повстанськоrо nonкy отамана Лиха, В нiч на 01,02,192,1 р, заriн П, в

100чол.здiЙснивналiтнаКисляцьtмЙволВикоНком.На05.03.1921р.
загiн П. в i0 шабель перебував у м-ку Гранiв, У нiч на 14,03,1921 р, в

с. Шура-Мiтлинецька загiн П. вОив-В червоноармiIч i кинув Тх у

;й;ц;. 3а офiцiйнимй д"*""" вiд 14.04.i921 р, загiн П, числt, до 100

шабель орудував у раионiсiл Карбiвка - Гунча -шура-мiтлинецька -
[ЙтопiiЙа.'rз.оi.igzr р. роз'iздом загону П. 

" 
29 шабель в с. Гунча

зарубано + червоноаjмiЙцiЬ 8 дивiзiТ. В нiч на 27.о4.1921р. загiн П. в

25 шабелЬ здiйсниВ налiт на с, Бондурi, забравши там продфураж,У

кiнцi tвiтня тоrо * року."П" П. у .r'".ф зi святом Пасхи був розпущений

по домiвках, сам отаман переховувався у вчителя з с, Гунча, При ньому

залишилось ядро загону в 20 шабель, Надалi загiн П, згадуетъся за

06.06.192,| р. ТЬго дr" 
"Н 

в кiлькостi 60 шабель перебуваву_с, Гунча,

Восени 1921 р. отаман П. загинув у бою з червоними вiйськами,

ПлаtотttюкGтепанГаврruович-акгrлвнt,tй$ааикзагоtflлt4)аIlдДо4€
еqдоtdя Павпiвrа, lЙр. н.jПсля загчоелi чогtовirа в 1923 р, вийшлаза,tжза

ййо"ц" с. Куна гаийнаыою райоh{у Гжесяса Маряна Сrанiславовr+в,

lgOZ р. н.). РозстрiляниЙ бiльшовиками у 1922 р, (за iншлими даними

- в 1920 р.)ум. Гайол" СЦДВО, О. Р€023, оп,Ц,спр,8013, арк 27-27зв,,138),
" 
п;;;;; ii;р;-йоiп no"n"- повстансьlмЙ отаман, правник, Родом

iз ст. Старо-Тиruрirсi*" *u Кубанi, що пiд ApMaBipoM, HaBecHi

ig2r р. дi", у КiГrr.цо*ому повПi Подiльськоi ryбернiТ, Вiл

0 1 .05. 1 922 р. -.чйrй* *Ё""rдЪrrа ПодiльськоТ повсганськоi Фупи,

суддя штабу rруп". спiй"аний 15.1 1,1g22p, в Летичiвському повiтl,
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л Погонlць Тимофiй Семенович - керiвник повстанського загону
селян с. Суботiвки пiд час Б_абlицецького (iнакше - Ямпiльського)

повстання 03._10.02.1921 р. Вчитель за професiею.
Народився 1895 р. в с. Суботiвка теп. Могилiв-

,'. Подiльського району Вiнницько,Тобластi. Батько Семен
,*.* Ё Трифонович. Сестра Анастасiя..Qрркина Олена Якiвна
ь:.; Лапчинська (дочка_священика з с. Озаринцi). }цочкаГалина. 3акiнчив 2-класну учительську школу в с.

Жолоби теп. Томашпiльського району ВiнницькоТ
областi та Вiнни_цьt<у _учительську семiнаlэiю ( 1 9 1,i р. ).поручик царськоiармгi_ При владi гетьмань вчителював

(tчлпзцдучqq ротою в_ !олrсу М'яснi,llе, яtмй одним iз пёрЙиi Ъirуп"u уКиТв). у 1919 та 1920 рр..слу.lкив B'ApMiT УнР, зо*рЬй, 
" lbzo р.

1чз"ду:l1рlтою у сtсtадiХерсонськоТдивiз[i з якою вiдсryпив за Збрw.lого ж року повернувся на батъкiвщину й у BepecHi приступив довчительськоТ працi. Пiд час Бабчинецького повстання очолив
суоотlвських повстанцЬ, якi в сусiдньому селi Садкiвцi роззброiличервоtlоармiйсьмй загiн iвзяли у полон бл. 30 червоноiрмiИillЬ. На друмИ
день Суботькузайняли червонiвiйська i повстанцi вiдфпиi, 

"а 
t"ariiB,<y

та Петрашiвку. Невдовзi повстанцi, обуренi чутiамiа npo фrпра"*червонихfiац мирним населенням, вИбивають у них Суботiвф. Пijl час
д.арт акц!i було захоплено у полон червоного команfrира ciaHecka з
сiм'ею та 3 рядових бiйцiв. flЁое червонЁармiйцiв, а ,ай'iс"й йu"""*u
були сграченi повстанцямй, решii полоiених вдалось втекги. Пiсля
поразки повстання п. 04.05.1921 р. переходить у Румунiю. Працюе
чал9м на.нафтопромислiтовариства <YHipea>, а згоjlоЙ у товариiтвi
< Кредiryл MiHiep>. 1 9, 05. 1 927 р.rrЬлегально переправився через Днiстер,однак наступного дня був заарештований ра!ян'ськимиприкордонни ками. Утримувався пiд вартою л ри Могилiв-П одiл ьсько му
ОtФqiДЛiЛiДТYr_q згодом був переданиЙ до офсуду (ддво,Ъ.Ъ_ооzi
9ll1,.9np. 1.1662).. розстрЙяний 17.04.192s р. ia ЬЙЬсikЬм нjд5вичайноТ
cecil Момлiв-Подiльського окр}Dlfiого суду [Гам же, ф. P-6s7, оп. 4 сч,спр.49, арк. 145).

_ Покидько lBaH - козакзагону fl-Гqдьчевського. Родом iз с. Майдан-
.9r99L"(нинi-с.Гончарiвкфтеп.'лiТйЕБi6 вii'ййцойiБбластi.
XJj2j_q, l9p9pHyBT в YkpaTHy з Польщi i доОрЪЙпо"J.Й"Й""" долl ly. l lроходив у однiй справi з отаманом <ХмароЬ> (С. В. Харченком1.

Полiсся Павло Спиридонович - r<улеметЪик нЬдднiсй""r*о,о
уреня отамана С. lльницького. Родом iз с. Клембiвка теп.
1у:т::"чго району ВiнницькЬТ областi. ЁЬтько СпиридЬн i"*ipo""u.
мати Uльrа- Брати 31I1p, ,1898 

р.н., Кирило, ,t906 
р.н., Федiр, lэiо р. н.(репресований у 1930 р.). СЬстра ,Щомнiкiя, iBgb р;-I'вбитий в

Томашполi спiвробiтниками мiсцевого Полiтбюро микитою Петtовичем
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Желавським i Василем Бригадиром (ДАВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр.
243,tB, арк. 1,1 зв., 29, 60 зв., '1В6).

Полiщук Василь - козак загону Я. Гальчевського. Родом iз с. Вугли
т е п . Х м i л ь н и ц ь ко го р а й о н у В i н н и ц Ь кЬi-обл аеТl:-

Полiщук lBaH - повстанський отаман. Улiтцу 1921 р. загiн П. в 300
шабель при 3 кулеметах <Максима>, 2 <Люйса>, 16 тачанках
перебував у лiсi бiля м. Калинiвки. Повстанцi <одягнугi в гайдамацьt<у

форму, озброенi австрiйськими гвинтiвками i ведуть в лiсi стройовi
заняттяD (ДАВО, ф. Р-925, оп. 2, спр. 270, арк. 23).

Полiщук Олексiй - козак загону Я. Гальчевського. Родом iз
с. Майдан-Стасiв (нинi - с. Гончарiвкý-Теп ТtГинсtsкого району
ВiнницькоТ областi. Пiддався на амнiстiю 03,'l923 р.

Полiщук Тимофiй - козак загону [. Гальче_всь{оlо. Родом iз
с. Майдаi-Gтасiв (нинi - с. ГончарЬкаFЫfr]ТilЙffiftого району
Вiнницькоi областi.

Полiщук Федiр Федорович - учасник загону Я. Шепеля. (1919-
1920). Народився 189В р. в с. lвча теп. Jl|тинського
району ВiнницькоТ областi. ffрркина ýомка Созонiвна-
З 1920 по 1921 рр. перебував на емiграцiТ у Польщi.
3аарештований 21.05.1929 р. за ст. 54-'l0, 54-11 КК
УСРР. Постановою ОсобливоТ Наради при КолегiТ
ОДПУ вiд ,13.01,1930 

р. засуджений до 3 р, концтабору.
Розстрiляний у 1941 р, в нiч напередоднi вiдступу
радянських вiйськ з lвчi. Реабiлhований 10.11-1989 р.

(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 21359).
Поляруш - кавалерист загону А, Волинця. Родом iз с- Бондурi

теп. Гайсинського району ВiнницькоТ областi.
Поляруш Артемон - козак з я.г . Родом iз

с. Майдан-Стасiв (нинi - с. Г ького раиону
ВiнницькоТ областi. У 1924 р. повернувся в УкраТну з Польщi i

добровiльно з'явився до ДПУ. Проходив у однiй справi з отаманом
<Хмарою>> (С. В, Харченком).

Поляруш Олександр Макарович -учасникзагонуА. Волинця i

l. Плахотнюка. Народився 1898 р. в с. Бондурi теп. Гайсинського

району ВiнницькоТ областi. !рркина Фросина. flочка Ксенiя, Катерина,
IrЛарiя, Олена. Син lBaH, 1937 р. н. Пiсля aMHicTiT працював у колгоспi
iM. Петровського. Арештований 21.03.,l938 р. за ст. 54-4, 54-'l1 КК
УРСР. Розстрiляний 27.04.1938 р. за постановою трiйки УНКВС по
Вiнницькiй областi вiд 11.04.193В р. Реабiлiтований 06.05.1959 р.
(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. В909).

Попiвський - повстанський отаман. Родом iз с. Козинцi теп-
Липовецького району ВiнницькоТобластi. В серпнi 1919 р. пiдняв
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мiсцевих сепян на повстання проти радянськоТ влади, BiB боi з

червоними вiйськами, присланими iз Вiнницi,'Постоловський - повстанськии отаман iз с. KoMapiB теп,

вiнницького району Вiнницькот областi. Розстрiляний бiльшовиками,

Почарук - учасник загону Я, Гальчевського.
Приьiак Тимофiй - учаiник загону д-ш:!:jд Розстрiляний за

постановою Подryбчека вiд 11.10.1921 р.
Прiсич lBaH ЛЪонтiйович - повстанський отаман. заriн П в 50-

60 чол. оперуваВ у ЛiтинськОму повiтi ПодiльськОi ryбернiТ, робив
напаД на ЛiтЙ (цдАво, ф. 3204, оп. 1, спр. В1, арк, 23), 01,07"192,1 р,

з б козакаМи при 2-х кулеметах добровiльно з'явився в Гlодryбчека,
Пронюк СерriЙ lванович - повстанський отаман, Родом tз

с. KypeHiBKa теп. Чечельницького району ВiнницькоТ областi. Згадка

за t-g2o р. Загiн П. числ. бл. 40 чол. дiяв на територii Чечельницького,
Пilцанського та iнш. районiв (дАво, ф, р_6023, оп, 4, спр, ,16201 

, арк,

15,56). Восени 192Ь р. загiн П, здiйlснив напад на Чечельницький

цукровиЙ завод, у ходi якогО було вбито 2 червоноармiйцi та забрано
5 пiдвод цукру. Вбитий через 3 днi пiсля нападу на цукрозавод
uзаЙо" пjбортьбi з бандитизмом> (Гам же, спр, 1 6200, apl 1 

91 
24. 55),

ПроценкО омеляН ГнатовиЧ - учасник загону 8- Шепед8,
Народився 08.06.1893 р. в с. Соломiрка (нинi - с, Порик) теп,

хмiльницького району Вiнницькот областi. flружина Текля Якiвна. Син
Петро. в tgtg р, служив при штабi 4-i Сiрожупаннсi дивiзiТ Дрмi'l

vнЁ.Заарештований'06.05,1938 р. за ст. 54-4,54-11 КК УРСР, До
арешry працював прикажчиком сiльського кооперативу с Соломiрка,
ръзстрiляний zz.оg.lgзв р.у м. Вiнниця за постановою трiйки унквс
по Вiнницькiй областi вiд z6.оs,lgЗ8 р. Реабiлiтованиiл 22.07.1957 р.

(ДАВО, ф. Р-602З, оп. 4, спр. 63З5)." ' Пуiальський - учасник загону_.|. Гальчевського, Родом tз

с.Баipинiвцiтeп.ЛiтинськoгopайoнyЁ@тprляниЙ
оперrрiй*оЮ у 1922 р. (дАво, ф. р_602з, оп. 4, спр. 203з7, арк, 4 зв,),

Пушкар lBaH Федорович - повстанський отаман, Народився
1з.l i.l8s2р, в с. Жабокрич (нинi-в складiс, TopKiB) теп. Тульчинського

районУ ВiнницькоТ областi. Батько Федiр Трохимович. lчlати_Свдокtя
днт.онЬна. Брати Роман, Петро, Пилип, lBaH, Мlлхайло. Сестри Паllаска,
Тетяна, Пелагiя, flомнiкiя, ffружина Марiя Оллелянiвна. l]о.tки Лукiя,

днастасiя, Фiвоня. Сини Григорiй, Роман, Юхим, Петро. Колишнiй

унтер-офiцер прикордонноТ охорони на пЩалекоrurу Сходi, В_1920 р, -
ьрганiзатор'антирадянського повстання в с. Жабокрич Пiсля його

придушенНя прибднаВся до загоНу I!1атвiя L{имбалюка. Об'сднаний
загiн-числ, бл. 200 чол. оперував у районi сiл Жабокрич, lцка,
Кобилiвка, Лука-Жабокрицька, Юркiвка та iнш. Входив до
складу 144 Надбужанськоi повстанськоi дивiзiТ oтal\4aНa Хмари
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рибак Федiр - повстанський отаман, колишнiй помiчник ад'ютанта
О.ТаМаН+€lЦ9дЧ3. Родом iз с. Клiтища (нинi - с. Порик) теп.
хмlльницького району ВiнницькоТ областi. 5.04.192.| р. загiн Р. в
10 чол. вбив голову СоломiрськоТсiльради (нинi-с. Порик) iобстрiляв
2-х спiврОбiтникiВ полiтбюрО. В донеСеннi за 7.05.192.1 р.повiдомлялось, цо загiн Р. складаеться з 12 чол., переважно
дезертирiв, при 1 кулеметi, i <користуеться авторитетом серед
населення. Знаходиться в районiс. Бiлий Рукав i Пустовiйти) (ДАВО,
ф. р-925, оп. В, спр. 5, арк. 121 зв.). За даними вiд 9.06.192i р., Р.
спiвдiяв на той час iз отаманом Брежесiнським (загiн в 10-14 чол. при
3 кулеметах <Шоша>). За повiдомленням вiд 19.06.1921 р., отаман
р. вбитий в с. Соломiрка пiд час вiдмови вiд здачiу полон. 

'

Рибалко - сотникзагону Я. Гальчевського,
Роrальський Гаврило ЪбЪ'Бi7я. Шепеля. Родом iз

с. Вонячин (нинi - с. Городище) теп. Лiтинського району ВiнницькоТ
областi. Розстрiляний у 1920 р.

. _Р9rатюк Gофрон Мокiйович - телефонiст загону А. Волинця
(1919 р.). Народився 1 1(23).03.1sgб р. в с. Кисляк теп. l-айсинського

району ВiнницькоТ областi.,Батько Мокiй
Венедикгович. Мати Соломонiя АгапiiЪна, ffруrкина
евдокiя Гаврилiвна, 1904 р.н. (перша дружина -Ганна Петрiвна Гулько, 1В97 р.н.). ffочка Йаталiя,
1924 р.н. Сини Павло, 1925 р.н., Григорiй. Учасник
заrону кВiльного Козацтва> в с. Кисляк,
органiзованого членом [_{P l. МикЪлайчуком
(очолював загiн Федот Назарович Ковальчук). Брав
участь у роззброеннi бiльшовицькоТ частини при

хлiбопекарнi, а також у припиненнi пограбування виноцурнi в с.
Бджiльна (02.191S р.). У складiзагону Волинця брав учаЙ у боях
на Волинi HaBecHi 1919 р. 3аарештований 20.12.1928Ъ. за ci. и-z,
54,11,56-17 кк усрр. Постановою Колегiт одпу вiд bB.oz.tgzg р.засуджений до розстрiлу. Родичам повiдомлено про смерть вiд
дизентерi'( яю нiбито настала 17 .О4.19У р. Реабiлiтований 18.06.1992
р.(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр.26933),

Рожнатовський Альбiн - козак загону Я. Гальчевського. Родом
з с. Уладiвка теп. Лiтинського району ВiнниБiffiбйБгтййманий
органами дпу 02.04.1923 р. пiсля повернення iз Польщi.

Рознюк Касiян Карпович - колишнiй директор Тростянецькоi
гiмназi[ (райцентр у Вiнницькiй областi), голова повстанкому пiд час
повстання весни 'l919 р. у Трост.янцiта навколищнiх селах.
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романецький tt/lикола lванович -органiзатор повстанських Фуп

в 1930 р. в селаХ U"р*Й"i"-",о, КопайГородськогО, Шаргородського,

могияв_подiльськоrо i йурованоlryриловецькОГО РаЙОНiВ МОГИЛtВ-

Подiльськоi округи, НЪродЙЬ"" 1895 р, в с_ Язлiвчик теп, Бродiвського

районУ Львiвськоi;;"#;,Ьоко tBaH, Мати Марiя, Брати Василь,

Павло. Сесrри П"р""*", Д"аста"iя. flруrкина Марiя. flочка Анастасiя,

син Афанасiй. До lo р, пр"цовав ластушком у орендатора маетцу,

потiм на матраснiй фабрицi в м. Броди. пiд час 't-T cBiToBoT ВiЙНИ

воював у склаяl во сЙrлiц"*о,о ,чп"ц"*ого полку на боцi авсгрiйцiв,

М.1919 р. у сrсrадi ,Ь"цi** чзстjлн прибув у Вiннt,tцю, воював на

рiзних фронтах. В 
'Йii 

р, " " '::::ч: 
перейшов на бiк червоних,

Пiсля цього д""*"Й uu" пр"цовав iнструкrором у Балтському

повiтревкомi, .rодо" ]-гono"bto Сарах<инського волвиконкому

(до 11.1921 p.l. З rg2i по 1930 р, працював в eKoHoMiT Ольчеда[вського

цуФовоrо заводу. 3Ъ, ;Й nJ Ш, 1_9_Т l, 
перебував на нелегальному

становищi. 3агальна чисельнiсть органiзованих hlим пiдпiльних груп

складала понад 100 чол, Лозунгом повстанцiв було: <3а вiльне

госп одарюв" """, 
J"" *-*;,iЙ;у YKpaiHcbrqy Н ародну Республ iцу >,

3аарештован"и oj,БZ]igзз р, ,Ь 
",, 

54-,l1 кк усрр, 3а постановою

судовоттрiйки при iii"jЙгiуусll:i+ 05,07,1933 р, засуджений до_

10 р. концтаборiв, Р","iрil',-ий 03,12,1937 р, за постановою судовоJ

трiйки по Дале*осЙ;Й -р"" вiд. 15,1't,1937 р, Реабiлiтовании

15.12.1989 р. GАво:ф р-ооzз, оп,4, спр,23850),

роrланюк Мусiй - учасник .urony Куравського. _член 
vlll

повстанкому (пiвнiчна група), Родом з.с, Телiжинцi теп, Тетiiвського

району Киiвськоi;;;;:Ё;,стjiляний у 1922р, (flABO, ф, Р-6023,

оп.4, спр. 16718, арк,46),
Романь Грпrорlй Михайлович - учасник загону А,Волинця,

Народився 19(31),Т',1;99 р, в с, 3яткiвцi теп, Гайсинського району

ВiнницькоТ oOnaJii. Баrькъ м"хаило Федорович. Мати Анастасtя

Федорiвна. Дрр,Йrru i*""u, Сини Васил",-П",ро, Якiв, [очки Марiя,

flомнiкiя, Ганна"пiЙ u""icTiT пр_аuював у колгоспi кБiльшовик

Уr<раТни> 
". 

з",к"цi,i;;Ё,**Йи i1,o+,lg38 р, за ст, 544, 54-11

КК УРСР. РозстрiБнЙЙiЬЭ+,r gЗВ р цм Вiнницi за постановою трiйки

унквс по вiнницькiй областi вiд zo,o+.1938 Р. РеабiЛiТОВаНИЙ

03.09.1958 о рпвЪ, ф. в-ооzз, оп,4, спр,80]1),

Роха Васипь - боець загону'йаiвiя l-{имбалюка, Вбитий

червоними zz.о{.зgzl р, на Бортницьких Хрорах в Брацлавському

повiтi. 
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спр. 54, арк. 9). У нiч на ,1B.O,t.1924 
р. загiн Р. в З чол. здiйснив налiт

на с. Гнатiвку, пiд час якого було смертельно поранено начальника

терешпiльськот раймiлiцiт та вбито 5 мiсцевих акгивiстiв. У нiч на

22,05.1924 р. загiн Р. в з чол. повторюе напад на с. Гнатiвцу, пiд час

якого було вбито уповноваженого сiльради Полiщука, дружину одного

з членiв КНС Стащук, а також спалено 8 будинкiв. У 1924 р. отамана

Р. було вбито,
Рюрик Маркiян Антонович - командир дивiзiону загону Лиха,

Прапорщик царськоТ apMiT. Родом iз с. Ддамiвка теп. Гайсинського

району ВiнницькоТ областi. Дмнiсryвався 27.08.1921 р. BiB переговори

на предметамнiсryвання з отаманами Лихом та заболотним (Ll,ЩДВО,

ф. 3204, оп. 1, спр.81, арк. 23,24).
Рябенький Андрiй (кХмара>) - ад'ютант отамана fl_Щ!епеля,

Родом iз с. lвча теп, Лiтинського району ВiнницьйгБаБ;i
Заарештований 29.07.1920 р. особвiддiлом Червоного козацтва.

зiзнавсЯ у вбивствi 16 KoMyHicTiB та участi у вбиствi З MaTpociB з

Петроградського Совдепу в с. Вiйтiвцi. 3асуджений до розстрiлу,
СабаР ДфанасiЙ Прокопович - учасник Бабчинецького (iнакше

- Ямпiльського) повстання 03.-'l0.02.1921 р-, а згодом - загону

отамана <<Гонти> (1922,1923). Народився 1887 р. в с. Бабчинцi теп,

чернiвецького району Вiнницькоi областi. Брат помiчника отамана
<<Гонти> Тимофiя С. Сестра Степанида, 1906 р. н- ,Щружина Ганна

Василiвна, ,1В97 
р. н. ffочка Ксенiя, 1921 р. н. Сини lBaH, 1924 р, н,,

Василь, 1928 р. н., Вiкtор, 1932 р. н. Пiсля aMHicTiT працював у

домашньому господарствi. 3аарештований 14.03,19З3 р, за ст, 54-

1о, 54-13 кк усрр, 3а постановою трiйки при КолегrТ ДПУ УСРР вiд

28.04.193З р. засуджений до 5 р. концтаборiв. Подальша доля
невiдома. Реабiлiтований 10.'l0.19S9 р. (ДАВО, ф. р_6023, оп.4, спр,

22036).
Сабар !|митро Остапович - учасник загону М, Кушнiра,

НародивсЯ .1 898 р. в с. Бабчинцi теп, Чернiвецького району ВiнницькоТ

областi. Брат Пилип, 1890 р. н. flрркина Ганна Новогродська (в 1936 р,

вдруге вийшла замiж за мешканця с, Мотвка Захара Борсука). Учасник

нападу 17.12,1924р. на Бабчинецький РВК в с. Борiвка та вбивства в

с. Бабчинцilв.03.1926 р. акгивiста Гната Почвiрiла.21.03.1925 р. був

заарещтований ДПУ, але в нiЧ на 15.03.1926 р. з групою однодумцiв

угiкае з в'язницi. Пiсля 1926 р. - в PyMyHiT-

сабар Тимофiй Прокопович - активний учасник загонiв
Г. Гоr-пкiюыою (<<Гоьгм>) (1921-1923 рр,)та братiв Кушнiрiв (192S1928 рр,),
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НародивсЯ 1 894 р. в с. Бабчинцi теп, Чернiвецького району ВiнницькоТ

областi. fiружина Надiя Дндрiтьна, Був помiчником отамана Гонти, 3

1928 р. - на румунськiй територiТ,

GавицькиЙ (<Богун>) - повстанський отаман, 3агiн Б, був

сформований у lgl9 j. 
" 

Ь, Х"о",iвцi, (нинi -р:-:{ lлl"л?j]l"11)
теп. Немирiвського р"ио"у Вiнницькоi областi, 3гадка за той же plk

про зайнятгя <Б.>> ,-й воЬо*о""ц" r"п. Вiнницького району (ддво,

ф. р-6023, оп.4, спр. 26247, арк,7), 
... л .\лttлл.,ча p.r

савiнськИй BiKTop - учасник загону е, Овчарука, Родом tз

с. CHiTKiB теп- Мурованоlryриловецького рЪИо"у Вiнницькоj_областi,

Дру*""u Марiя Оедорiвrri Твардовська, 1901 р, н, (репресована в

1937 р.)..Щочки Mupi", 'l921 р, н,, Анастасiя, 1924 р, н, Роз_стрiляний

бiльцlовиками в rэZ? р. йЁо,ф. р-ооzз, оп.4, спр. 19645, арк. 10).

Савченко - по"",Jп"окий отаман, 3агiн С, в 3О чол, 21,04,1922 р,

був помiчеНий в с. ipy,""i,*u теп, Берчlадського району ВiнницькоТ

obn""ri (мво, ф. p-ilzs' оп, В, спр' 84,.арк,48)' - ]

савчинський _ 
"Ъi""* 

1-Т coTHi Надднiстрянського куреня

С. lльницького (перебрав командування пiсля Стахурського), Син

;;"щ;;;й розстрiляний бiльшовиками в 1919 р. пiсля потраплення

в полон.
СавчуК ГригорiЙ Мартинович - повстанський отаман, Народився

1В91 р. в с. Морозiв*",Ьп, lллiнецького району Вiнницькоf областi у

ciM"f теслi. Дрркина'Йнiаiвська Софiя Григорiвна, !очки Ганна, Лiдiя,

Любов.lз,l2р.самостiЙнозароблявнахлiб.ПрацювавЦУр'еромУ
приватного xiMiKa Вербовського, а потiм у товариствi взаомного

кредиту i еврейському позичково-ощадномутовариствi в lллiнцях, lз

19,t2 р. перебувае на служОi в царськiй apMiT в 12 Охтирському

ryсарському полку. в rs1o р, за бойовi заслуги призначаеться

старшим у"r"р-офiцером i командиром кавалерiйського взводу,

СтаршиЙ 
""рrо""Й 

державноi варти полМонастириlценському районi

в часи гетьмана п:&й;"д"о*оr.о, 3годом - мобiлiзацiя в Армiю

УНР (ройовий KiHHoT coTHi полку сiчових стрiльцiв), Утеча з вiйська,

пiсля приходу червоних разом iз колишнiм гетьманським вартовим

Людвiгом Яворовичем iз с, Голяки органiзовуе повстанськч:i:':,""
't0 чол. 3гаданиЙ .aJH 

"иоивае 
з lллiнцiв червониЙ партизанськии

загiн Кобелева, який розмiщувався.на територiт мiсцевого цукровоrо

заводу. Згодом повстанцi пiшли в лiс iлерiодично нападали на дрiбнi

червоноармiИськiчасiиi" tдо oceHi 191d р,), Пiсля зайнятrя lллiнцiв

загоном махомета- 
","р*йИ 

мiлiцiонер, у 1920 р, разом з rрупою
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спiвсл}акивцiв вливаеться в загiнА. Волинця. В складiостаннього береучасть у звiльненнl 
"ц 

бпr*о""*Й-Д"r"ва, Ситкiвцiв, Райгорода,Немирова, Брацлава, Теплика ,ощо. Пiсля приходу польсько-петлюрiвсьtих частин - помiчник 
".йпr*"*u lллiнецькоi мiлiцГr. Пiдчас вiдступУ украlнського 

"lи""*" 
Ь. Jno.y вливаеться в загiн Волинця.3 ниМ вiдсryпае 

Т **iд, V Попiщ/'затримуючи по дорозi насryпчервониХ часгин. У м. Ченстохо." .";Н*у" iнформацiйно-розвiдувальнi
ryрси, завiдувачем яких був *оп"r"iи Л"по"Ьцr*и-пойiйи *o"i""pСкидан, На початlсу сiчня зSZТ р.'пuр"*од"ть польсько-радянськийкордон iз метою зв'язатися . or""ub Чyпр1I9о i передати йомуiнструкцiТ закордонного це,-lтру. В TpaBHi 1921 p. r,"iuni"y"a"c",працював теслею в Синарнi, стр"жако.l i Морозiвцi, з oceHi того жpolry працював сезонним робiтником. на lллiнецькому цукровомузаводi. 3аарештовау11у-l9r9iа lgiJ р. Б'"""цьким обласним вiддiломfiПУ за ст, 54-8, 54-1 1 кк усрр. йЬ"i"йвою судовоi трiйки при колегiiДпУ УсРР ви 09.09J93з ;. ;;;;"'"i' оо .l0 

р. виправно-трудовихтаборiв. Помео 1_9 99 
.igаO-i;";'"'.ц"* 

позбавлення волi вВоркуrпечтабi. Ёеабiлiто""""й ic. й. i.nsB р. висновком ВiйськовогоТрибуналу Прикарпатського вiйськовч окруry. На 02.10..t958 р. в" 'Н"* "rпЁl'.111др}Dкина с. софiя_грlгорjтз, 1892 р. н.

з йl#Ё ;: fi 'ЪЪ'#: ;:l:1ж1fiцffiжffi нrж;.областi. Дружина ЛуdТiо"lrЬ;. ;;-" Я ри на, Олександра. Син и.r::po'I, Олександр. Брат Якiв, igБo ,царськотармпчffi ir-б;;;;ЫJi*"l';o",-J;i?frx:J}l:r;Hff iм, Хмiльник np""*ry. до oraMi"a я. й"п"п". з 12.1919 по 07.1920 р.- сотник в укра'iЪському_вiйсьr<у. Доiр"rrу прачював бригадиромдороя<ньоi бригади.усвоему сблi. 
'За"рЬщтований 

t2.03.193B р. заст. 54-10 ч. 1, 54-1' llу:ir. Ё;;r;i;r,;й 2в.04,193в р.у м. вiнницiза постановою тоiйки Унквс 
""Ъiri-""цrкй-областi вц'lэ.о+. l эзв р.Реабiлiтований 22.10.1g:b; Йа Б]Ь_uо_ru, оп.4, спр. s2s6)._л€авчук Якiв lBaHoBn" - r"""n"*.url

HЖ":;*T"*1fj*HhЦj:i-:дffi,#;}ji;iji
!_1еТРО, 1886 Р.н. (репресов_аний). у lgiO р. _ козак 14-тбригади 5_iлерсонськоТ дивiзiT. ПереОував'"" 

""ЬчГi у.Польщi. ОS.lэzt р.по8ернУвся додому. сriуr,й" 
"Ъ";;;;;", ХмiльницькоТ волосноi'ОХОРОни. 3 1930 D. прац_ював у колгоспi'uП"р""о*ець) с. Березна.3аарещтованиЙ ееоз.igзd ;::;';r. 54-2, 54-1t кк урср.розстрiляний 02.06.19зв р. у 

". 
Jййi ." 

"остановою трiйки унквс
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поВiНницЬкiЙобластiвiд09.04.'t93_8р.РеабiлiтованиЙ10.04.,t96Вр.
iдоaо, ф. р-602з, оп. 4, спр, 15947),

саленко - повстанський отаман, 3агiн С, оперував у

соболiвсько"у rа T"n-nr]iiiБry рuйо"ах (на 16,01"1921 о,1 1ддво, Ф,

Р-925, оп. В, спр. 5, арк, 12 зв,),

Салюк - по"",]""}оi,-"Й"ijiu"uн, Родом iз с, ýрилiвка теп,

Хмiльниць*оrо р"И]"-iБi"""ц"*Т областi, 3агiн С, з 9-10 чол,

складався з мешканцiЁ сiл МиколаIвка, Клiтища, Широка Гребля та

iнш. (данi." 
""р"""JiЪzl 

р,1, Лiквiдований загiн С, у BepecHi 1928 р,

Самара Антон Павлович - учасник загону С,Чалого та К Солryса"

Народився 1902 р. у'J,Б"i"катЪп, Чечельницького району Вiнницькоt

областi. !ружина Катерина ХаритонiвНа, tёоО р, н, flочка Марiя,

1925 р. н, Брав y"*,i у нападi на.повiтпродком в ольгополi, на

червонi залоги 
" 

Ъ;;,i ,а ЙЬдимi, Пiсля aMHicTiT працював у

домашньому господарствi З1l1rl,тований 22,О3,1930 р, За

постановою трiйки Тульчинського окрвlдАiлу ДПУ вiд 24,03"1930 р,

засуджениИ до u"ci,art"" "" 
Пiвнiч, Под"по," доля невiдома,

реабiлiтовании оs.ЬЪ,igй р (мВо, ф. Р-6023' оп. 4' спр' 14755)'

самчук (сiмчукi- Й"Ь"дЙр батальйону у 1?тii.ljолинця,
родом iз с. Петрашiька теп, Теплицького раиь"у Вiнницькот_областi,

Офiцер царськоi ,p"ii" У"","ль за проФесiею, На чолi батальйону у

складi 61-го Гайси;;;;;,; полку 03,19i9 р, охороняв лiнiю Прип'ятi

пiсля вiдсryпу бiльшовикiв,
Саранча l""" Йu*uрБ"п" _ брат отамана П, Саранчi, учасник

загону t grrr*.Ъ"i"Йi""н"Й з" no",u"o"oo Подryбчека вiд

10.01.1922 р-
саранча Павло Макарович - повстанський отаман, сподвижник

я._Щелещ. Слуrки" писарЬ"-паспор]_":,;тvr у Лiтинськiй мiсъкiй управi,

-Колишнiй ц"р"о*й о9iцчр, Родом iз с, Селище теп, Лiтинського

району ВiнницькоТ оОлаЬii, <<Отаман Сара'нча високого зросту,

темнорусявий, малi вуса, носить окуляри>'t{лво, 9,_1-лЭ35, 
оп, 8,

спр. 81, арк. t1+). у rgrg р, зайняв м, Лiтин, <Во время пребывания

Саранчи в Литине был устроен погром, при чем было убито

1 50 человек и ранено З0, преимущественно советских работников и

евреев> ffам же, Б, Ё-Ьфz, on 
_t, 

cnn,iio, арк, 22), 1,1,07,1921 р, С,

разом . uд'оru*'Ьм Шепеля Левчуком прибув з-за _кордонУ для

розгортанн, nou"iu"**oгo ру*у, В нМ на ZЗ,ОВ,lgZt р, загiн С, в

50 шабель, So baiHeTiB, при 2 кулеметах, здiйснив напад на

Летичiвськ"й цуБ;;;;';"Й, У Йiч на 1,09,1921 р, - налiт на

Уладiвський винокурний завод,
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Gаранча GергiЙ - командИр батареi у загонi €_ШепеIя,
Розстрiляний опертрiйкою по боротьбi з бандитизмом,

Саiанча Якiв Федорович - учасник загон.у Я, tЦqпелг 
1 

Нт:|.i:::
1903 р. в с. Лiтинськi Хрори (нинi-с, Садове) теп, Лiтинського раиону

ВiннЙцькоТ областi. Дрр*""Ъ 3iнаТда Степанiвна, 1904 р, н, Дочка

днастасiя, 1929 р. н. baibKo Федiр. Мати Соломiя. Брат Пилип. Сестра

олена. в 1919 р- всryпиВ до загонУ Я, Шепеля, з яким у 1920 р,

ЫдЙ"" на терЙторiю Польщi. Перебував у таборi <<Ланьцуг>, звiдки

втКу tЭZt р. flo aMHicTi[y 1922р. зновулеребував у повстаllському

загонi Я. Шепеля. 3аарештований 20,05,1929 р, за ст, 54_2, 54-11

КК УСРР. Розстрiляний 9.,l2.1929 р, у м, Вiнницi за постановою

КолегiТодпУвiд23.11.1929р.РеабiлiтованиЙ23.09.1993р.
(МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр.28103), _ __.._.. п_' ' 

CapaiMaH Павло оникiйович -повстанський ватажок. Родом iз

с. Велика Мочулка теп. Теплицького району Вiнницькот областi,

Оперував до tgZB р. (мво, ф. р_6023, оп, 4, спр, 23008, арк, 37 зв,),

ЬJаiЬипЙмон, 1964 Ь. н. ýам же, спр. 15577). загiн С. вiдзначився

вбивством голови ревкому Павла Кручанського (1921 р,), пiдпалом

хати аlсивiста (голови мiсцевого батрацтва) Нагорного, побитгям

прикладами рушниць комсомольця Матвiя Коцюби, пораненням у

бЬрезнi 1926 р. секретаря комосередку Семенюка, Пiсля спiймання

каральними органами знаходився на висланнi (Там же, спр, 13в82,

арк. 7, 2,1 зв., 23 зв., 31, 37).' 
Gвинарський (кGворинь>) - повстанський отаман, колишнlи

*u"uno*"* 
"iлiцiТ 

м-ка СоЬолiвка теп. Теплицького району Вiнницькоi

областi. за часiв [ирепорiТ - командир ГайсинськоТ KiHHoT coTHi. У

березнi 1919 р. o"on"" Гайсинський караульний батальйон, який

"оЬ"аВ 
на боцi бiльшовикiВ. АрештовУвався за пiдозрою у HaMipi

переходуна бiкповотанцiв- 3аданими за березень 1921 р,, <всiдрiбнi

банди соболiвськот волостi об'еднались пiд керiвництвом отамана

Свинарського> (flABO, ф. р_925, оп. 8, спр, 56, арк, 59), 3годом

емiгруЬав до Польщi. Проживав у м. PiBHe, вул, Галлера, 67 чи 69,

Сйiтовий Василь Федорович - керiвник антибiльшовицького

повстаннЯ лiта 1919 р.в с. Юзвин (нинi - с, Некр..асове) теп,

Вiнницькоrо району ВiнницькоТ областi, Брат Григорiй, 1899 р, н,

Неодноразово арештовувався органами чк - одпу, Помер у 1 935 р,

(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 9767, арк, 18),...СеверенчУкПетроВолодимироВич_одинзватажкlвповстання

травня .igrg Ь. nu i"p"ropii'Брацлавського та Вiнницького noBiTiB.

йrрод""о 1885 р, u 
". 

Корд"riвка теп, Вiнницького району ВiнницькоТ
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областi. Органiзатор загонiв вiльного козацтва у Вороновицi та
прилеглих селах. Отаман Брацлавського повстанського загону (1В0
чол., 2 кулемети, 1 гармата), на чолi якого брав участь у боях восени
1918 р. за Одесу, На початr<у сiчня 1919 р. обороняв м-ко flеражню
вiд бiльшовикiв. 3годом Брацлавський повстанський загiн влився до
сlсlаду 56 Немирiвського полку (командир - В. С. Мачушенко), в якому
був завгоспом. У TpaBHi ,1919 

р. очолив повстанцiв м-ка Вороновицi
(повстання було органiзоване повстанкомом з Брацлава), однак
повстанцi зазнали поразки. Пiсля aMHicTiT бере акrивну участь в
громадсько-культурному життi села, Органiзатор споживчого
товариства, сiльбуду, пожежноi дружини, бурякового та електро-
товариств (монтер та скарбник), сiльськогосподарського колективу
(ств. у 1925 р.). Писав дописи у газету <Радянське село>.
Заарештований З0.04.1929 р. за ст. 54-10 КК УСРР, однак невдовзi
звiльнений за вiдсутнiстю доказiв вини. Подальша доля невiдома.

В кримiнальнiй оправi С. автор виявив рукопис вiрша, творцем
якого, iMoBipHo, був С. Ось лише кiлька рядкiв iз нього, якiрозкривають
HoBi гранi цiеТ непересiчноТ особистостi i зовсiм не оспiвують кновий
порядокD та його творцiв:

Як були в нас l-{ap з l_{арицею -
lли книшiiпаляницi;
Як остались без царя -
Нiде взять iсухаря.

Як республiку зiбрали,
)fiiб з амбарiв весь забрали.
Президента як зберрь,
То i штанцi з нас здеругь...

Як республiка настала,
сто начальникiв в нас стало,
OTaMaHiB, KoMicapiB,
Комiтетчикiв отари.

Подивiться, добрi люди,
В KoMiTeTax - хто повсюди?
Арештанти та вори,
Голодранцi-брехуни...

Bci в правлiннi засiдають,
Тисячi з нас получають,
Тiльки лаються, - кричать,
Та з натуги ду"lке бз...ть. (...)
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Седлецький Гаврило Федорович - учасник Тростянецьког_о.

повстання 05.1919 р. Й"род"""" lbBz р, в м-куТр"lч:1: ?]у.l,fl"]
областi. Прапорщик царсiкоТ apMi'i, В 19,19 р, - старшлtЙ мlлlцlонер

тростянецЬкоТ раймiлiцiТ, Пiд чао повстання командував одним iз

загонiв. у 1930-1931 рр. був вислании в Архангельськ (ДАВО, ф,

Р-6023, оп. 4, спр. '10216, арк,47-48), оааа
GемесенкО lBaH * по"""""о*ий отаман, командир 3апорtзькоt

КозацькоI Бригади вiйська УН Р, Вiдомий своею у""з:_ i :?:душен 
Hi

бiльшовицького ";';;у ra,OZ,r919 р, в м, Прос_курiв (нинi

Хмепьницький). 3а офiцiйними даними, пiд час даноТ акцiТ було вбито

бп. 1200 чол. оврейського населення, вiдомий наказ с, вiд

06.02.,1919 р. за N9 6, у якому BiH намагався попередити маЙбутнi

жертви: <Пропоную населенню припинити своТ анархiчнi вибухи, бо з

вами у мене досить сил боротися, t,[e бiльш всього завважаю жидам,

3найте, цо ви народ BciMa нацiями не любимий, а ви робите такий

бешкет мiж хрещенЙЙ подо", Xiba ви не бажаете жить, хiба вам не

жалко своеТ нацiI?
вас коли не чiпають, то i сидiть мовчки, а то така неlцасна нацtя

каламrгить бiдний п"д" tМВО, ф, Р-ОЦg, 9n .?, "lч,л8:.1?I;'U)
Прапорчlи* цчр."'*оi' армii, 3а часiв Ч""l|11.::,оТ_Ради -

полуЪоткiЬець. 3годом, у складi 1-го. Запорiзького кiнного полку

iM. Костя Гордiенка брав участь у походl отамана Болбачана на Крим,

пiзнiше, на чолi рiзних формувань проявив себе як людина залiзнот

волi та рiшучостi. iu"рЪ"оЪаний владою УНР за (проскурiвську

рiзню>. ВИ розстрiлу вряryвав навальний наступ на м, Кам'янець-

hЬдiпо"о*"й денiкiнцiЪ, Ь ,руд"i 19,19 р, o":l:_:. Брацлавську

повстанську групу, яка розпочинао повстання проти денiкiнцiв, На

01.01.1920р.БрацлавщинабУлаочишеНавiдденiкiнцiв(Тамже,ф.
Р-5о22,оп. l, спр. З9, арк, ztЪ), RозстрiляниЙ в,1920р, за вироком

украlнськоГо поп"о"оiОсуду Оiля м, Чорткiв на Тернопiльщинi,

Сендзюк Василь (KXapKor) - учасник заrону &fад!чевського,
родом iз с- Сахни теп, Летичiвського району Хмельницькотоблабг

Будучи захопленим у полон, помер вiд ран 28,о7,1923 р, в районi

м-ка Вiнькiвцi.
Сенько Антон lллiч - кулеметник загону М, l_{имбалюка, Родом iз

с. TapaciBKa ,un. Tyni""*"i*ol-o району ВiнницькоТ обла.с-тi, Вбитий у

бою в 1921 р. (ддtiо, ф. Р-6023,оп,4, спр,21610, арк,4),

сенько пантелеймон lллiч - активний учасник загону

М. t-|имбалюка. Народився 1 897 о'., 
Вr, 

TapaciBка теп, Тульчинського
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справ СРСР вiд 26.,10.1937 р.). Мати Гонората Михайлiвна, 1880 р. н,
Сестри Ганна, 1902 р. н., Теофiлiя, Юзефа. Брат Станiслав. !ружина
Юзефа. Учасник <Просвiти> в 1920 р. В 1921 р. - активний учасник
Бабчинецького (Ямпiльського) повстання. Пiсля ,l926 

р. - в PyMyHiT
(ДАВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 10В63, арк. 71-73, 107, 142). В перiод
Hi мецько-румунськоТ окупа цiТ вiдвiдував свое село.

Слободяник Олександр lванович - зв'язковий загону Пакетика.
Народився 11.1896 р. в с. Козинцi теп. Тростянецького району
ВiнницькоТ областi. !ружина Щомна Максимiвна. Нерiдний син lBaH
Костюк., 1921 р. н. ffo арешry працював слюсарем-мотористом
колгоспу iM. Будьонного с. Козинцi. 3аарештований 07,03.1938 р. за
ст. 54-4, 54-1'l КК УРСР. Розстрiляний 28.04.1938 р. у м. Вiнницi за
постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 23.04.'t938 р.
Реабiлiтований 02.07.1958 р. (МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр.7862).

Слободянюк Тихiн Павлович - учасник загону А. Волинця.
Народився 16(28).06.1899 р. в с. Кисляктеп. Гайсинського району
ВiнницькоТ областi. Батько Павло Купрiянович. Мати Мотрона
Кузьмiвна. Брат Влас. Сестри Ольга, Лукерiя. flружина Фросина
Львiвна Нагородна, 1899 р. н. Син lBaH. flочка Ганна. З 1917 по 1920 рр.
працював у каретнiй майстернi двоюрiдного брата Кирила Гуцала в
Одесi. 3годом займався хлiборобством у своему селi (flABO,
ф. Р-6023, оп.4, спр.22255).

Слюсаренко Матвiй ,Щмитрович - учасник загону А. Волинця.
Народився 08.1В9В р. в с. Зяткiвцi теп. Гайсинського району
ВiнницькоТ обласгi. ,Щррr<ина Ганна Федорiвна Семенишина, 1В98 р. н.

flочки Мотря, Ганна, 1920 р. н,, HiHa, 1922 р. н. Пiсля aMHicTiT
працював у колгоспi <БiльшовикУкраТни> с. 3яткiвцi. 3аарештованиЙ
,15.04.193В 

р. за ст. 54-4, 54-1 1 КК УРСР. Розстрiляний 28.04.1938 р.
у м. Вiнницiза постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй областi вiд
26.04.1938 р. Реабiлiтований 03.09.1958 р, (!АВО, ф. Р-6023, оп.4,
спр. 8014).

Gмакогуз Трохим Миколайович - помiчник отамана Хмари
(l.M. tJiсаря). Народився 1ВВ7 р. в с. Глибочоктеп. Тростянецького
району ВiнницькоТ областi. fiружина елизавета. Сини Петро, Федiр.
Дочка Меланiя. 0В.1921 р. амнiсryвався. 06.04.1930 р. постановою
Тульчинського окрвiддiлу !ПУ висланий на Пiвнiч (ДАВО, ф. Р-6023,
оп. 4, спр. 16057).

См i шко Нестор Федоро вич - учасник загону Попiвськоrо. Родом
iз с. KoxaHiBKa теп. Липовецького району ВiнницькоТ областi.
Роэстрiляний за постановою Подryбчека вiд 22.0В.1920 р.
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Смольц ГнатДlанилович-уlао-rик ПикiвфlФго повсгангя 1 91 9 р. Родом
iз с. Коллбабинф теп. ХмiльницьlФго району ВiнницьtзоТ обласгi. ОрганМтор
вt4сгугlу у сво€tvlу оелi. За своТдПi отримав Bi4 отамана l . lФамарен€ в tаюрqд/
пшеницю. Розстрiляний за постановою Подryбчека вiд 22.08.1920 р.

сокiл l. - повстанський отаман. кдякiв син iз мiстечка Тального,
хлопчисько двадцяти poKiB, Сокiл, неук, але вiдомий погромщик,

урочисто оголосив себе за господаря великоrо району Тальне-Сквира-
Вапнярка. lз своТм загоном понад 600 чоловiк BiH приеднувався то до
3еленого, то до Тютюнника> (flfiBO, ф. Р-5022, оп. '|, спр. 39, арк. 200).

Соколов Андрiй (кСокiл>) - повстанський отаман, ватажок <,|-го

Надднiстрянського повстанського загонуD. В нiч на 21.06.1921 р. загiн
С. в 50 чол. був у с. Кiсниця теп. Ямпiльського району ВiнницькоТ
областi, де забрав фураж, залишивши розписlg. Вранцi 25.06.1921 р.
загiн С. в 150 чол. зайняв м-коЖабоtрич теп. Крижопiльського району.
<Мiлiцiя i мiсцева влада розбiглась, в мiстечцу встановлена петлю-
piBcbKa влада) МВО, ф. Р-1139, оп. 1, спр. 140, арк.48). Проте до
справх<нiх повстанцiв зазначенi акцiТ не мали зовсiм нiякого
вiдношення. lнший доцумент пiдтверркуе це: <Банда Сокола розбита
червоноармiйцями бiля с. ВолодiТвцi..- Банда, що нишпорила в
Ямпiльському повiтiз 20 червня, виявилась,.. загоном Особвiддiлу
Кiнкорпусу т. Примакова для розкриття петлюрiвських орrанiзацiй>
(Там же, ф. Р-925, оп. 8, спр. 59, арк. 3). Отже, пiд маскою загону С.
на Подiллi тривалий час дiяли червонi диверсанти. Справжнiй С.
29.06.192't р. в с. Ярошенка мав бiй iз сотнею полку 8 черкоздивiзiТ. В
ходi бою було вбито 18 повстанцiв, захоплено Тхню канцелярiю i

поранено отамана, якому вдалося втекти iз залишками загону. На
07.07.1921 р. загiн С. в 80 вершникiв при 4 цулеметах знаходився в

ýжуринському лiсi. На початку серпня того ж роцу зазначалось, що
<банда Соколова в останнiй час також встигла збiльшитись до ,100

пiхоти, 40 кiнних, е пiдстава вважати, що така збiльшилась
перейшовшими з PyMyHiT. Акгивних висryпiв банди не було> (Там
же, ф. Р-587, оп. 1, спр. 52, арк. 3). IMoBipHo, lцо таким чином червонi
продовжували проти повстанського руху свою пiдривну дiяльнiсть.

Соколов С. - повстанський отаман, колишнiй мировий
посередник. 3агiн С, дiяв в районi м. Липовця. Всього ж у 1919 р.
в Липовецькому noBiTi дiяло 10 тис. повстанцiв, вони мали
1 гармату iкiлька кулеметiв (кМолодь УкраТни>, 1998, 5 березня).

Соколовська Олександра ТимофiТвна (<МарусяD} -
легендарна отаманша. Народилася 1(14).12.1902 р. в
с. Горбулiв теп. Черняхiвського району ЖитомирськоТ областi.
БатькоТимофiй Кирилович - паламар, мати евдокiя Данилiвна -
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проста селянка. Мала 4 братiв (Олекса, 1900 р. н., flмитро,1894 р- н-,

Василь, Степан, 1В91 р. н.) та З сестри (Ганна, Bipa, 1897 р. н. та
Устина). 3акiнчила Горбулiвську гiмназiю, пiсля якоТ деякий час

учителювала. Брала участь у повстанському pyci на т_ериторiТ

kиТвщини, Волинi, Подiлля, очолюваному своТми братами Олексою,

,Щмитром та Василем (найвизначнiшим iз них був,Щмитро, вчитель за
професiею, прапорщик царськоТ apMiT). Пiсля загибелi flмитра
08.08.1919 р. очолюе повстанський загiн (300 шабель i700 багнетiв).
Ось як описував С. колишнiй старшина 27-кiнного Чортомлицького
полку iнженер Фещенко-Чопiвський: <Перед моТми очима й по
сьогоднiщнiй день cToiTb постать с;рункоТ, невеличкоТ ростом дiвчини,
що була одягнуга по-мужеськи. lздила верхи, як наиlФащии козак.

fiобре володiла рушницею, Не пригадую точно, але не помилюсь,
коли скажу, що вона була вчителькою, як i iT брати, i вчителювала в

одному iз сусiднiх сiл. Тому й приймала дiяльну участь в Горбулiвськiй
гiмназir'. На жаль, дороги нашi розiйшлися. Марусю я зryбив з очей.
Знаю тiльки, що ввесь час приймала участь у боях при боцi cBoii
братiв. Як i iT брати, була вiдважного десятка, i серед повсганцiв
користалась авторитетом. Не дивно, що пiсля cMepTi своТх братiв -
вона перейняла провiд над повстанням> (К. 3авальнюк. Легендарна
отаманша <Маруся>. - <Маяк> (Тиврiв), 1998, 19 вересня)- У свою
черry, Клим Полiщук у книзi <Червоне марево. Нариси й оповiдання з

часiв революцiТ> (Львiв, 1921) дае такий опис С,: <Вона була у чоботях
з острогами, короткiй спiдницi, синiй чумарцi iсiрiй шапцiз червоним
шликом, вздовж якого було виписано чорнилом - <<смерть ворогам
укратни! > у серпнi_вереснi 1 91 9 р. загiн G. спiвдiяв з галичанами i був

розбитий полком угорцiв, що входив до складу 58-т дивiзiт червоних.
У ,t920 

р. загiн С, дiяв на Подiллi. 14.,t 1.,l920 р. BiH здiйснюе напад на

м-ко BaxHiBlry теп. Липовецького району, де перебував продзагiн 24
3алiзноТ дивiзiТ червоних. У результатi блискавичного нальоry 72
продзагонiВцi навiчно упокоtлись на вахнiвськiй землi. Пiсля цього
загiн С. розганяе продподаткiвцiв у с. Брицьке того ж району, побивши
при цьому шомполами голову мiсцевого кнс т. Шевчука. В груднi
,1920 

р. <в Брацлавському повiтi сталося об'еднання 4-х банд в одну
пiд командою Артема i Mapyci. Банда направилась в бiк Гайсина, де
розташчвалась у старих окопах в лiсi за 'l0 верст бiля Гайсина>
(длво, ф. р-2625, оп.2, спр. 109, арк. 135). На цей__час заriн
йараховував бл. 500 чол. за деякими даними, до квiтня 1921 р. загiн

С. спiльно з отаманами ffорошенком, Пятенком та Рубаном дiяв на

переяславщинi. Розстрiляна разом iз нареченим, _отаманом
Куровським, загоном по боротьбi з бандитизмом побiля Житомира,
3Ы о. вишнiвським, С. зрадили KcBoi>. Вже згадуваний К- Полiщук
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залишив нам опис могили С., замученоТ бiльшовиками: <Тут спить

донька УкраТни Марiйка Соколовська, родом iз Горбилева
Радомиського повiry. Прохожий, схили голову перед lJ завчасною
могилою).

Солтус (Солтис) Клим - повстанський отаман, найближчий
помiчник та начштабу С. 3аболотного. кБлондин, голений, вуса по-

англiйському, волосся йоржиком, зросry вище середнього)). Родом iз

с. ýeMiBKa теп. Чечельницького району ВiнницькоТ областi. Перебував

у бiльшовицькiй в'язницi в M-r<y Ольгопiль. Вiд cMepTi вряryвав налiт
повстанцiв Кощового, Лиха та 3аболотного 01.04-192't р. на м-ко, пiд

час якого Bcix в'язнiв було випущено на волю. 14-04 .1921 р. G. спiльно
з Кощовим, 3аболотним та iнш. бере участь у нападi на м-ко Чечельник,

у ходi якого розгромпено примiщення волвиконкому, канцелярiю мiлiцiТ,

з цукрового заводузабрано бл.700 пудiв цукру, 5 млн. крб. тощо. На
липень 1 921 р. загiн С. нараховував 1 00 чол, при 'l кулеметi кМаксима>.

Оперував в районi сiл ýeMiBKa, Голдашiвка, Любашiвка, Кидрасiвка,

Берiзrм-Чечельницькiта iнш,, часто переходив у Балтсьtмй повiт- Також

улипнi 1921 р. представникС-, сотникТимошевський, BiB переговори
з командиром 70 бригади 24 дивiзiТ Л. Ф. Крючковським про перехiд
його частини на бiк повстанцiв. Однак цей план був розкритий
червоними i Крючковського за вироком <<особого отдела> було

розстрiляно.06.09.192,| р. загiн С. у 60 багнетiв вчинив напад на xyTip

Вовчок за 7 в. вИ Ольгополя, де було забрано зiбраний продподаток.
У кiнцi вересня 1921 р. здiйснено напад на с. Олексiiвцу Балтського
повiry (100 шабель), знищено yci справи ревкому. 22.10.1921 р. - бiй

загону С. у 80 шабель iз загоном Ольrопiльського повiтового ЧК бiля
с. Кидрасiвка. Увечерi 24.10.1921р. загiн С. числ. бл. 40 чол. на дорозi
мiж селами Любомирка i Волове захопив у полон i зарубав
4 червоноармiйцiв, якi везли продподаток. 24.12.1921 р. С. iз

помiчником lBaHoM Шпильовим та полiткерiвником Петром Громовим
з'являються в Ольгопiльське полiтбюро для aMHicTif. У цьому зв'язку

цrбернська rазета кИзвестия> за 22 сiчня 1922 р. писаlа: <<Последняя

баrца Солryса лиl<видирвана. Атаман Солггус, его помощник Шпилевой
и 9 баrцитов добрвольно явились с оружием D. Проте, iMoBipHo, повстанцi
не були задоволенiумовами амнiсrп, адке вже в нiч на 03.05.1922 р.

ними (25 чол. пiших) було вчинено напад на м-ко Ольгопiль, де було

рзФомпено скгrад райпродкому. У нападi брали також 1л.lасть Агпон Вiтюк

i його двоюрiдний брат Маковський (обое з с. fleMiBKa), якi ранiше
командували загоном пiд час вiдсугностi С. Також за травень 1922 р.
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областi. Батько lBaH Гордiйович. Мати Сiгклiтинiя AHToHiBHa.
3аарештований 26.07.1937 р. за ст. 54-10 КК УРСР. Розстрiляний
27.0В.1937 р.у м. Вiнницiза постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй
областi вiд 11.08.1937 р. Реабiлiтований 06.05.1989 р. (ffABO,
ф. Р-6023, оп.4, спр. 17548).

Gторчак - голова Повстанського KoMiTery м. Козятин. Учитель
мiсцевоТ школи. 3гадка эа 1921р. (ApxiB УСБУ у Вiнницькiй областi,
спр.29262, арк. 13).

Стоян - помiчник отамана Левченка. Був слiпий на одне око.
Вбитий 2В.04.1922 р. в с. Крушинiвка теп. Бершадського району
ВiнницькоТ областi.

Стратiевський - компiхоти у загонi С. 3аболотного.
Стрiлецький Терентiй Олексiйович - учасник загону

Я. Гальчевського. Родом iз м. Хмiльник теп. ВiнницькоТ областi.
БййЙЙТlЭЯ р. Був амнiстований.

Строчrило (Страшило) - командир 1-Т coTHi загону Лиха- Вбитий
14.О4.1921р, бiля с. Мар'янiвка теп. Немирiвського району ВiнницькоТ
областi.

Струк lлля Тимофiйович - повстансьlмй отаман, командуючиЙ
Першою повстанчою Армiою УНР (з 01.1920 р. - Перша y9aihcbKa
селянськl армiя). Народився 1B.,l2.1896 р. (iMoBipHo, за сгаримстилем)
у с. Гринi (нинi - у сrоадi с. Лапугьlм) теп. Чорнобильського району
КиiЪськоТ областi в селянськiй ciM'i. Батько Тимофiй Олексiйович. Мати
Мотря €BcTpaT[iBHa. Брати Микола,,Щмитро. Сестри Анастасiя, Парао<а.

ýруrкина Марина. Бл. 2-х poKiB працював народним учителем. Пh
час 1-Т cBiToBoT вiйни слркив на Балтiйському флотi, в 1915 р. закiнчив
Вiленську юнкерську школу. Був тричi поранений. Кавалер
солдатського ордену святого Георгiя 4-х сryпенiв. Вiйну закiнчив у
ранзi капiтана в 51-му запасному полцу в м. 3убцов теп. ТверськоТ
областi. HaBecHi 1917 р. - органiзатор загону Вiльного Козацтва у
Горностайпiльськiй волостi Чорнобильського повiry. [елегат 2 i 3
ВсеукраТнських вiйськових зЪдiв у Киевi. Перший досвiд повстанськоТ
працi - напад на м. Чорнобиль в лютому 1918 р., захоплення
!нlпровського флоry на Прип'ятiта очиlцення вiд бiльщовикiв майже
всього Чорнобильського повiry. Численнiсть повстанцiв на цей час
скпадала бл. б тисяч чол., озбробних рушницями, кулеметами та
3 гарматами. Учасник повстання проти гетьманського уряду. Пiсля
вiдсryпу в лютому 1919 р. ýиректорiТ на пiдвладнiй йому територii
створив цивiльне управлiння, яке визнавали отамани 3елений,
Соколовський та iH. lз 22.09.1919 р. по 25.01.1920 р. (за ст. сг.) спiвдiяв
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з Добровольчою Армiею. 3а особисту хоробрiсть пiд час ботв за китts
на початку жовтня 1919 р. командуванням,ЩобрармiТ нагороджений
рангом полковника та Юр'евським старшинським хрестом 2-го
ступеня. 25.01.1920 р. (за ст. сг.) в м, Одеса перебирае командування
над денiкiнцями, однак пiд тиском вiйськ Антанти вiдходить на
Бессарабiю, а звiдти - на Подiлля. 05.03.1920 р. армiя С, захоплюс
м-ко Вапнярку теп. Томашпiльського району Вiнницькот областi,
зrодом Юркiвцу та Вороновицю (де зустрiчаеться iз загоном отамана
е. Ляховича у 600 чол.), а такоЖ,Щзюнькiв (захоплено значнi запаси
цущу).ýалi повстанцi пiшли в напрямцу Жидiвськот греблi та Козятина,
а звiдти - на Радомишль. Учасник 8-ми успiшних походiв на Киiв,
деякiз яких здiйснював самостiйно. 3окрема, у KBhHi 1919 р. загiн С,
численнiстю до 35 тис. чол. бл. 2-х днiв володiв Киевом, захопивщи
7 гармат, до 10 кулеметiв та iншу здобич. останнiй похiд С. на Киrв
вiдбувся у KBiTHi 1921 р. (у ньому брав участь i подiльський отаман
Лихо, а також повстанцi отамана Mapyci та iH.) - повстанцi захопили
!емГ[вку, Подiл та Печерськ. Учасник ýругого 3имовоiо походу.
9Iр9д9ч* 1922р. оперував на КиТвщинi. За деякими даними, взимку
1922-1923 рр. емiгрувавдо Польщi(за матерiалами кним Р. М. Коваля
<отамани Гайдамацького краю. 33 бiографiТD * к., 199в).

Ступницький Леонiд - полковник ApMiT унр, керiвник
органiзацiйноТ частини Партизансько-Повстанського Йтабу,
командуючий 2-ю (Пiвнiчною) повстанською групою з 23.10.1921 р.
Учасникffругого 3имового походу, пiд час якого очолював'l-y дивiзiю
у скпадi ВолинськоТ групи.

таранюк - повстанський отаман, очолював залишки загону
Пуйдака. 3агiн Т., який у 1926 р. оперував на територiТ lллiнецького
району Вiнницькот округи, складався з колишнiх працiвникiв Чк та
мiлрозшуку (дАво, ф. р-595, ол. 11, спр. 7, арк. 13).

. 
.Tелячий 

Григорiй олексiйович - повстанський отаман, спiвдiяв
iз е. Овчаруком. 02.09.1924 р, арештований у M-rcy Сryдениця теп.
Кам'янець-Подiльськоrо району Хмельницькот Ьолjстi разолл iзпилипом отвиновським при спробi переходу на румунський бiк.
Надзвичайною сесiею Подiльського губсуду вiд ZЗ.ОS.l925 р,
засуджений до розстрiлу.
_ Терещко Федiр Тимофiйович - ватажок повстанськоТ органiзацiТ

кБояри>. Родом iз с. Оляниця теп. Тростянецького району Вiнницько
областi_ Колишнiй голова мiсцевого комнезаму. До складу органiзацiТ,
створеноТ 1925 р., входило бл. 10 чол., колишнiх учасникiв загонiв
лиха, Хмари, Волинця, Левченка та iH. Органiзацiя займалась терором
сiльських аtсивiстiв, зокрема, пiдпалами itHix будинкiв. На l'gZЪ р.
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нею було знищено понад 30 господарств, убито ряд апивiстiв тощо.
В 1929 р. учасники органiзацiТ були засудженi Тульчинським окружним
судом на рiзнiтермiни ув'язнення (МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 16495,
арк. ,17).

Терещенко Юхим Степанович (<3авiрюха>) - помiчник отамана
Лиха, командир пiшого загону. Пiдпоручик царськоТ apMiT. Родом iз
с. Рубань теп. Немирiвського району ВiнницькоТ областi. Амнiсryвався
10.0В.1921 р. 3а завданням Подiльського ryбчека BiB переговори з
отаманом Лихо щодо амнiсryвання останнього (t-lДАВО, ф. 3204, оп.
1, спр.81, арк. 23,24).

Терлецький Ернест-учасник загону А. Волинця, до якого всryпив
у 1919 р. в м. Лiтинi. Пiсля 1920 р. проживав у м. PiBHe, працював
комендантом пожежноТ охорони.

Тиквиця Франц - повстанський отаман. Родом iз с. Слобода-
Бушанська теп. Ямпiльського району ВiнницькоТ областi (ДАВО,

ф. Р-6023, оп.4, спр. 22096, арк. 16 зв.). У 1927 р. BTIKy Румунiю (Там
же, спр. 4056, арк. 16). Проживав у с. Кременчук (Молдова). Був
начальником пошти. Син Афанасiй пiд час вiйни потрапив у полон.
3алишився проживати в Нiмеччинi. В 1940 р, Франца Т. пiсля вfiупу
радянських вiйськ було заарештовано й розстрiляно (iнформацiя
надана сусiдом Мёльником Василем iз с. Слободи-БушанськоI,
опитував двоюрiдний внук Мельник Олександр Семенович, с. Буша).

Тимошенко lBaH Григорович - учасник загону А. Волинця.
Народився 1899 р. в с. Глибочок теп. Тростянецького району
ВiнницькоТ областi. ,Щружина Параскева. [очка Пелагея. 06.04.'l930 р.
постановою Тульчинського оtрвiддiлуflПУ висланий на Пiвнiч (МВО,
ф. Р-6023, оп.4, спр. 16057).

Тимчик Пантелеймон Корнiйович - повстанський отаман.
Народився 1888 р. в с. Рудницьке теп. Пiщанського району ВiнницькоТ

областi. Сестра Текля. Брати lBaH, Олексiй, Гаврило. Сини Данило,
Олександр. Дочм Фросина, Ольга, Ганна.,Що 1914 р. працював в економГi

помiщика Реслера. Старший унтер-офiцер царськоТ армГ[, Георпiвський
кавалер. HaBecHi 1919 р. -органiзатор антибiльшовицького повстання у
своему селi. На чолi мiсцевих повстанцiв брав участь у насгупi на м-ко
Крижопiль. У 20-i рр. працював у сiльському господарсгвi.26.О2.1927 р,
позбавлений виборчих прав i виведений зi склlаду членiв сiльради.
Заарештований 05.03.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. Постановою
ОсобливоТ Наради при КолегiТ,ЩПУ УСРР вiд 23.04.1931 р. засудцений

до 3 р. вислання в Пiвнiчний край. Реабiлiтований 28.12.1989 р-
На 04,12.19В9 р. в с. Рудницьке проживала дочка, Табачук Ганна

Пантелеймонiвна, 1922р. н. (ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр.23408).
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,&Тимчишин Тимофiй Федорович - учасник повстання в

Ольгопiльському повiтiв 1919 р., а згодом -учасник загону С. Чалого-
Народився 04.02.1889 р.в с. Вербка теп. Чечельницького району
ВiнницькоТ областi. flруlкина Юлiя !анилiвна, 

,l898 
р. н. Син Тимофiй,

1 924 р. н. Дочка Галина, 1 929 р. н. Слркив писарем в Олександрiвськiй
полiцейськiй дiльницi. ПИ час повстання 1919 р. брав участь у насryпi
на м-ко Чечельнику взводi Якова Волошина (помер у 1 933 р.) У складi
загону С. Чалого брав участь у наступi на м. Кодиму. В 1925-1930 рр.

- секретар ВербськоТ сiльради, flo арешту працював учителем
молодших класiв у мiсцевiй НСШ. 3аарештований 16.11.1937 р. за
ст. 54-10 КК УРСР. Розстрiляний 14.01.,1938 р. у м. Вiнницi за
постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 25.11.19З7 р.
Реабiлiтований 14.01.,t959 р. (ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр- 8522).

Тихiн Макар - повстанський отаман. На 27.07.1921 р. загiн Т. в
50 чол. оперував у районi сiл Воловодiвка * Обiдне - Щаслива, за 'l0-

15 в. на сх. iпн.сх. вiд ВорновиЦ (ЦДВО, ф. Р-925, оп. 8, спр- 81, арк 60).
Тищенко - комбнýир загону в з'еднаннi Я. Шепеля, комендант

м. Лiтин у TpaBHi 1919 р.
Ткачук Василь Матвiйович - учасник загону Я. Шепеля.

Народився 'l900 р. в с. Вонячин (нинi - с. Городище) теп. Лiтинського

району ВiнницькоТ областi. Друlr<ина Марина OKceHTiBHa, 1902 р. н.

,Щочка Олена. В 1920 р. емiгрував у Польщу, звiдки повернувся влiтку
1921 р. Працював у мiсцевому колгоспi. 3аарештований 2В.10.1937 р.
за ст.54-10 КК УРСР. Розстрiляний 15.,12.1937 р.у м- Вiнницi за

рiшенням Наркома внутрiшнiх справ СРСР вiд 22-11.1937 р.
Реабiлiтований 16.09.1960 р. (ДАВО, ф, Р-6023, оп.4, спр. 10699).

Токар Юхим Матвiйович - учасник загону Лиха (1920 р.), а також
Тростянецького повстання (05.1919 р.). Народився 10.04.1В92 р. в

с. Качурiвка (передмiстя смт Тростянець). ffружина Фросина
flенисiвна, 1897 р. н. Син lBaH. ffочка Параска. В 1919 р. працював у
Тростянецькiй раймiлiцiТ. Був зв'язаний зi штабом повстанцiв,
передавав ocTaHHiM данi про кiлькiсний сtсlад мiлiцГi та про озброення.
В момент повстання зi зброею в руках перейшов на бiк повстанцiв.
Пiслrя придушення повстання перебував у загонi Лиха. Працював до
арешry шевцем. 3аарештований 08.03.,193В р. за ст. 54-4, 54-11 КК

УРСР. Розстрiляний 26.04.1938 р. за постановою трiйки УНКВС по
Вiнницькiй областi вИ 09.04.1938 р. Реабiлiтований 20.04.1960 р.
(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 10216).' Томаlлевський Карпо Олександрович - сотник загону KittlyKa

(Кущука), а зrодом - командир комендантськоТ coTHi в загонi
С. 3аболотного. Родом iз м. Бершадьтеп. ВiнницькоТобласгi. Колишнiй
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Труханiвський lBaH Gтанiславович.- ччасник загону Я, Шепеля,

Народився 09.07.1s;;Ъ,-" " 
Ъ"помiрка (нинi - с, Порик; теп,

Хмiльницькоrо_о"rопч"Ёi,i,,,"iо*оТЬОпuс,L Дру,*"п" Ганна Францiвна,

Сини Роман, Иосип, у 1919 р, служиВ в 11-мЧ Уманському полку

ApMiT УНР. Заарештова"йиi ri,од,i938 р, ,а ст, 5д-4, 54-1 
,t кк урср,

flo арешry працював помiчником магазинеDа в колгоспi с, Соломiрка,

Розстрiляний 27.09.19i8 р,у м, Вiнниця за hостановою трiйки унквс

по ВiнницькiИ оОластiJЙЪd,d;i9за р, Реабiлiтований 22,07,195Т р,

Фd6. * :;:.Ч'л?, *"';frl3r:i?,i};". розстрiляний за вирОКОМТУз-отамаНi . 
"iтуriiнницi.вiйсJкового трибуналу_ Xll радянськоl т]

Тютюнник ЮрiЙ Йосiпович - повстанський отаман, генерал-

хорунжий АрмiIУНJ, ;;;;Й;й Укранською Повстанчою Армiою

в 1 921 р., органiзат"i;;;рЁ*к Л9уlо11 iимового походу ApMiT УНР,

НародивсЯ 20.05.18ъ1 J,,i ", 
БудЙще те.п, 3вениГороАського району

ЧеркаськоI оОластi, Ъну* Яр""Й Шевченкiвни по жiночiй лiнi[, Родич

ГригорiЯ та Григора;, ьй;;; Bipa Андрiiвна, 2 дочки, В дитячi-rа

юнацькi ро*, ."Й"аЬся садiвництвом та бджiльництвом пlд

кеpiBH ицтво" 
""""оiо'-'""пЪББ"Ьdu 

Л, П, Симиренка, 3аKi нчи в

YMaHcbr<y UJ колу *Й;"ц;;; 1i Ор*i"*иrцтва, П рапорщик царсько l

apMii. пiсля поrоrJigi-zъ. у сiмферополiз воiнiв-укРаТНЦiВ РаЗОМ З

товаришаМи створюе полк iM. ,.urо*aпu-ЙЬтра Дорошенка. fiелегат |

ВсеукраТнсь*оrо u,и"i*оЬого з"iзду, н.а якому його було обрано членом

l_{ентральноТ P"o",'iu iору.l""rlЦ L|Р_органiзовуе на 3венигородщинt

загони <tВiльного ЙоййЪu" (20_тис. 
_чол.). 

Обираеться кошовим

отаманом оо,"д"""БrБЁiпо*оiо козацтва КИТВЩИНИ Й ХеРСОНЩИНИ'

в груднi 1917 р. ."inr"i*o,u*"o Т, эавдали поразки "1"_]::"' ,59'

червоноТ apмiT i .";;;;;fi ;;л.9н Цлька 
артилерiйських пiдроздtлlв,

11.02.1918 р. *о,"йi"ББ,Ъброй" 3венигородсьliу червону гвардlю l

розстрiляли ii керiвникЬ Кац;. Перед приходоМ нiмцiВ Т. розпускае

своТх козакlв по'домiвках, Пр! .,:"дi гетьмана тасмно готуе

прgтинiмецо*" noJ"l"""", Йч bs,tgtB р, численнiсть повстанцlв

складала 25 тис. чол, Однак, через передчасний виступ повстання

зазнало поразки, Проте зазнали ,""u""* втрат i нiмцi - бп, б тис,

чол. було вбито, Пiъпя поразки повстання Т, - у Киовi, де очолюе

пИпiльний революцiйний KoMiTeT,

KepoBaHi KoMlTeToMl",o"" 
" 

1-й пол, Фчдня 1918 р, зайняли Печерськ

та iншi райони Киева, чим полеrш"п" Йп ло ,""р_::й:?:Яlр_"::?:

На початКу O"p,J*" ig'ig р, т, за дорУченням лiвих eceplв_

боротьбистi" зусiJi"аеться з ота_маном М, Григор'евим, якии

п"БчОу"u" rодi iJ"iйО] у ub"o"*, ОстаннiЙ одразу ж призначае



т. начальником свого штабу. ?зчдly бЛИСКУЧе СПЛаНОВаНИМ

:жi}rх#*"*1г;н*к$;!1$gffiýц**gнýн;'iil;& т. було нагороджен" :Р*:Ъ;ЁЪ;;;.опiii "Ьоi""почесноюэбросю,oiis,'lЙgроIuч1ilчтý;,_""зr1,#"з,"ъп,,_*

irдж::ж:*н:тж;[ТтЧir*"гi;шф,т'Ё";;ilй"ав, пiсля чого напра,"у,ч:

д""'"Бд"*рrр;lff&""?::,;f"""1ilЦфl,jфtiчt:lr"".'хil:
пiдпорядковуеться

l:iil#у":Ё-;liifнТ"?#flýЁ#fi l,*,,"*,1Ё*,.tJ,f щ

Н#fiнъiтцitж-а*янЯfi K"H-*glH
9Тi: tj: j; ] " #';ll",хн{ii:л g: нffi ынl,ъъ поход
одн оч а сн о, *о r",,д"Ъ' kЙiвЪь Koi ли вiзiТ у П е Р ШОЦУ'ДЁ":fih 

"чен.lчБ" п ун р з.ооtiч.ъ:aT#xii #3 ;';:Н;з: :l FdýЖ:",l?iЗЬлiзним хрестом

Hj;fi }.TlЁl1lъ:,:l"днr,!:#,_*i#;fl"..TS+liKJ;
iж::;fl рffi ilаъ:ъ,},#JаЪiiJ,:iд1fi*fffi 

ffi.JrЙоп" керiвництво операцiеЮ, ?'?I:
- найбiльшу у сЬадi повст911!в__tOf

oz.Tt.lszt р, повстанцi здобули_м, к

ЁЬi,i;;;. д,и*";нff i"т,НН".?;iffi;;Пдпо""коо. 
групою та

повстанцi, BTpaTl

на поповнен*", рJйЬ"uЙ "'о",у].пlЁiл. 
výý" ч: у"fiУЁiý

[,,iiiйz1I}+Т_:Я;1ЁiЁl",1фъН:J*,?шЪДЪ*l:
потрапила до по

воя Ki в по-героиськи зустрiл и с"_:р :.yr"j,Ё;il гiо, i i, tэz r р, ви йти

ЬlаОом групи вдалося вирват"q"J,.ъБffi ;_йюл пра цю зq

fuiifi 
j: 

V ТrlТЁlýJ; ýЗt,"l^ы 
-й 

ма йити т, з_за кордону i

заарештувати,

п:нЪ:щцц1,;рдg"^1щд#.ilлнiн:Ёiн":э"н,
в MocKBi, за ви[

27.11.1997 р,-"Автор спогадiв*(зм[ъrfiТ 1919-1920 РР,) (1923 Р')' О3

, поляк?ми про1 fl1
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УльяницьКий (к.Qобрий Вечiр>) - колишнiЙ дiловод Подиву ,t,

(отаман 'l-го украiЪського козацького загону>. Створив пiдпiльну
органiзацiЮ з 9 чол. (3 чол, - козаки 1 полцу , 5 -демобiлiзованi бiйцi
1 черкоздивiзi'i), яка в нiч на 24.о3.1923 р. планувала пiдняти
повстаннЯ проти радянськоТ влади в м. Проскурiв (нинi -м, Хмельницький). У свотй вiдозвi У. заtоикав (встати на захист
трудящих братiв-украТнцiв> i <добувать справжньоТ радянськоТвлади) (ДАВО, ф. Р-925, оп. 8, спр. 45, арк. 76 зв.). Того ж дня
учасники змови були заарештованi чекiстами.

Федоров - повстанський отаман, колишнiЙ демобiлiзований
червоноармiець. У KBiTHi .1923 

р. загiн Ф. в 7 чол. при 1 кулеметi був
помiчений в районi м. Бар (д|во,ф. р-925, оп. 8, спр. аЬ, арк. l7).
_ 9"дорук (Федоришин) Микола Ананiйов"" - соiЙЙ,i.чrо"у
Я. Шепеля (1920 р.), а згодом - командир загону в 28 шабель уз'еднаннi Я ГяпнчаасLилlл /Uо .>э лл 1л1. л \ п:_зэднаннtЦъд!ý999кою (на 22.04.1922р.). Пiд час кампанlТ 1920 р.командував полком. Народився 18.12.1894 р. в с. lскриня теп.
Лiтинського району Вiнницькоi областi (дАво, ф. д-234, Ьп. l, спр.
16, арк- 40 зв.). БатькО АнанiЙ Трифонович, 1В68 р. н. Мати Марiя
Степанiвна. Брати Петро, 1904 р. н., павло, .l910 

р. н., Олександр,
19]Z р. н..Qрркина Ольга Григорiвна. Прапорщик царськоТ apMiT. В1918.р. служив у 10-му Липовецькому полlry в м, Гайсин, який
перейшов на бiк flирекгорiт. в ,l9.19 

р. - хорунжий ApMiT унр. у
!. |vgьl lотрапив у польсьмй полон, у якому знаходився до 1 

.1 .1919 р.
До 05_.1920 р. проживав удома, згодом переiЪдить до Галичини. Тодi
ж мобiлiзуеться до 13 бригади Я. Шепеля, яка входила до сrсrаду 5-i
ХерсонськоТ дивiзiТ (командир - полковник Андрiй Долуд). Ьув
комендантом захопленого шепелiвською бригадою м. Хмiлlник. На
початцУлистопада 1920 р. бригада перейшла на територiю Польщi,
3.а кордоном брав участь у пiдготовцi повстансr*"* кадрiв.
Неодноразово сам переходив на радянсьr<у територiю. У березнi 1924 р.отримав вiзу для повернення в УСРР. Проживав у своему селi,
прачював рахiвником мiсцевоТспоживчоi кооперацiТ. Саарештований
21.05.1929 р. за ст. 54-2 КК УСРР, РозстрiляниП g,li.lgZ9 р. запоgЕновою колепiО,ЩПувiд 23.11.1929 р, Реабiлiтований 6.10.199З р.(Там же, ф. Р-6023, оп.4, спр, 28143).

Ферфецький Антон евrенович (lоахiмович} - зведений брат
отамана Я, Гальчевського. Народився 22.01(04.o2|.f 909 р. в с. Гута-
Лiтинська (нинi- с. Малинiвка) теп. Лiтинського району ВiнницькоТ
областi. Батько, loaxiM Ф., 1908 р. одружився на MaTepi Якова
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Гальчевського MoTpi. Брати Петро"1911 р, н.,

йосип, 1918 р. н. Сестра Ганна,1914 р. н, HaBecHt

1930 р, через поганi матерiальнi умови мав HaMip

перейти у ПольщудоЯ. Гальчевського, але 29.04.

того ж року у м. Волочиськ був затриманий
гlрикордонниками. 3винувачувався за ст. 54-6, 16-

80 КК УСРР. Перебуваючи в однiй KaMepi з

Т,Гl. Волошиним, передав йому листа до Я.
Гальчевського-Орла (липень 30 р., м. Вiнниця):
<коханtlй брате! Ц]е на порозi смерти шлю тобi

свое палкс привiтання. Передаю тобi через людину, яку ти зараз
бачиш вiч у вiчi, гр., який дае тобi це. сидiв зi мною в !ПУ i мае змоry
врятуватti свое х(иття через емiграцitо до Польщi. Прiзвиtrlе його

Волошиtl Трофим Петрiв, родом iз с. Вiшневцi. Кам'янецькоТ округи,

BiH обвtrнувачусться в контрреволrоцiт, бувший петлюрiвець, BiH тебе

гаразД з"ас. ЕiiД мене прохання: не вiдкажись вiд цiеi особи, дай Тй

змогу залr4шитись на Tepe}li Польщi. ПроLцай, твiй брат,Антон>,
IlocT;lHoBclK.l Судовоi"lрliiir<и гlри Kollerii лIlу уорР вiд 1В.02.193'1 р.

Ф. эасулжеrrий до розстрiлу Реабiлiтований 30.12.1989 р, (дАво, ф,
Р-602З. оп, 4, спр. 24900)

Фiщенко Микола днанiйович - ад'ютант д, Онищука, повстанський

отаман. Народився 1896 р, в с. ониlткiвцi теп. Тиврiвського району
Вiнltицько'i областi, Дружина Марфа Фризонiвна (друга дружина -
Павлiна Казимирiвна). Син BiKTop. !очка HiHa. В серпнi 1919 р, був

lиобiлiзований в '13.й Гайсиttський полк. який очолював Д. Волинець.

|.{евдовзiдезертиру0 з вiйська i працюе в домашньому господарствi. В

1920 р. примикае до загону А. Онищука. Пiсля арешry Онищука HaBecHi

1 921 р. переховуеться, а на початlry липня того ж року формуе власний
повстаtlський загiн, який нараховував ло 30 чол. (складався з

червоноармiйцiв-дезертирiв та мiсцевих жителiв). Проте розгорнути
активну бойову дiяльнiсть загiн не встиг: 2з-07.1921 р, Ф, було
арештовано. lMoBipHo. тодi ж бувзавербований чекiстами, оскiльки його

невдовзi звiльняють. 17.10,19з0 р, знову арештову€ться, але через

вrдсутнiсть доказiв вини 2О,02.193'1 р. справу закривають, Працював в

ониткiвському колгоспi, iнспекгором ТиврiвськоI райконтори по заго,

тiвлi худоби (з 1933 р.), а згодом - заготiвельником Гнiванського

сироробtчого заводу. Одночасно - секретний спiвробiтник !ПУ, В

1941-1944 рр. свяu{еник РПt-{ в с. lвонiвцях, а в 1944-'1945 рр, -у
с. Ониткiвцях Тиврiвського району. Пtсля вiйни працював свяшеником

у Деражнi та Минькiвцях (Хпиельницька область). Подальша доля
невiдоrиа.
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Фльорко СерriЙ lванович (кЧепуха>) * сотник загону_Лиха,

родом iз с. Кальник теп. lллiнецького району Вiнницькоi областi,

Дмнiстувався 27.0В.1921 р. (lДДВо, ф. 3204, оп, '|, спр, 81, арк, 24),

Фрейлiх - поr"r"*.r*йй oia"aH. Згадка про зайнятrя м-ка Браi'лi в

теп. жмеринського р"йБ"у вiнницькот областi в 1919 р, (ддво, ф, р_

6023, оп. 4, спр. 17771, арк. 11-1,t зв,),

ХарковиЙ василь -'козак загону _Я, Гальчевського, Родом iз

с, Сахни теп. Летичiвського району хмелБй[ffiгоблбйt Пiддався

на амнiстiю 03.1923 р. _,y л_лr.л!. пaTrrrlic" Ё;;;;ййi.иБ lb" нович * повстанський отаман, Летичiвський

повiтовий KoMicap tlS19 pJ, у*итель за фахом, Народився в с, Трибухи

теп. Лiтинського райЬii'Ёi"п"цокоТ областi. !ружина дн_астасiя

Сiчкорiз (учителька." пЁоЬ""i"ю), Ьрат tларiон, 18_В9 р, н, 3а часiв

УНР був """"по""й 
ilЙЪрй"цiiiноiо бюро в м, Летичiв, 3агiн Х,

.йу"i""" за 1920-192t рр. Повстанцями вбито акгивiстiв Пилипа

Шевця з с. Трибух" ," iЁ"пu lщука з с, Гута-Лiтинська (нинi -
е йi"нi"ка). в lgir р- на хуrорiЛУУ поблизУ с, ТпlOцlзими ж

знищено + червоноlрлiйцi',"'t iкrиЪiстrqу (мво,ф, Р€023, оп, 4,

спр. 188, арк. 84). Бi" 
"u- 

ч"ir.рацii у Лольщi та в Чехословаччинi,

вiЪд"" до ir<лrаду КоЙунiстичноТ партiТ Ч, в 1 92з-1924 рр, повернувся

;; frajaTilv tТа"-же,lпр. iBlZД, арIл1), Проживав у м, XapKoBi, ле

бчв заарештовании (Там же, спр, 48.95, арк,.57), __._. ..._i. ."'"хЪЁЁйь"Бй;,Ё;Билiовйч (кХмара>) - повстанськии отаман,

пiдполковник ApMiT унр (,1923), начальник Летичiвського,

Просt<урiвського та Ново-Ушицького повстанського району (1921), з

1923 р. - командуючий Подiльською повстанською групою,

сподвижник Я. шепеля та Я, Гальчевського <Середнього BiKy,

голеНиЙ,змалеНЬкимичорНИмивУсиками,ГовОритЬхрипло))(ДдВо'
ф. Р-925, оп. 8, спр. 52, арк,81), Народився.]В!! р.:.:.:;лУорд"""
(нинi - с. Прилужне) теп- летичiвськоrо району ХмельницькоТ областi,

3акiнчив учительсьцу семiнарiю у Вiнницi, деякиЙ час вчителював у

с. Гнатiвка летичiвського повiry, в 1912 р, всryпае до киТвськоТ

органiзацifпартiТУкраТнсо*""""рi".Пiдчасlсвiтовоiвiйнинафронтi,
де дослуrовуar"a" яо puHry штабс-капiтана, Брав расть у громадськiй

роботi за часiв Це"rЬапопоТ Ради, Член l-|K СелянськоТ спiлки, 3а

гетьмана був у Вiнниф на ц",iло*iй слуrкбi, працював у продовольчiй

управi вiйськового .iдо"","", Член Правобережного KoMiTeTy

повстанцiв. Осавул у rcypeHi 3апорiзькот дивiзiт укратнсько_го вiйська,

ьй"rуп"ьчи з Ьрь.r.лова, потрапив у полон до денiкiнцiв i був хворим

доо"Ъп"""й у вiнницю до в,язниц, з якот йому вдалося втекги. взимt{у



19,19-1920 рр. подався до Польщi_ Вл яl9стi сотника 3-го кiнного полку

3-oi стрiлецо*оТ Запlзi"i дЙ"ЙТ О, Удовиченка повертаеться на

УкраТну. Обурений по,"Дп*оо полякiв, no,punn"" пiд арешт, Пiсля

звiльненнЯ пiднiмае no,",u""' проти полякiв на чолiзорганiзованого

ним 1-го Летичiвського партизанського вiддiлу, з яким згодом

переходить до Ор"l.й к";;й;ва,_О_днак, невдовзi дезертируе з

ЧервоноТ Армii l за зайанням головного повстанського штабу створюе

пiдпiльнi органiзацii в Летичiвському повiтi, Разом з eмicapoм

Тютюнника Курковським, Антончиком, Сичем i Гвiдоном

Качуровсь*"l.л ""Ji"'*"lo "*п"ду 
Повстанського KoMiTeTy

летйчiвського nouiifr завдання jч::: ;"ДЖ::i:: #ЪБffi;"Хi
Ь"п"до* виступу з-за кордону y*pal'cb*

даними вiд 30.09,1921 р, повiдомлялось, що у <ВiЙтiвецькiЙ волостl

оперуе банда Хар"ука, колишнього' дiло"ода Летич,iвського

повпродкому, в 10'чоЪовiк, яка iMeHyc сеОе оХмара) (",), ХаРЧУК

iдейний керiвник бй;;;; о л",йчi""о*о"у повiтi,,iменуе себе

п олковнико" no""ru-* Б*оrо . J.o 
"у 

( 1 П овстансjrмй УраТнсьмй полк,

- к.з.), на що "u" "u"дuт 
YHF, ни",r 

"ои'иИ 
робiтник-комунiст

Щедрiвськоrо цу*роЪо,J,iйоу оiля ст, Гра, Банда добре обходиться

з населенн"" , пJ",р'"Ы"Т'ft", *".f, Пi"п" переходу кордону

Подiльськоо ,ру,]оБ пЪл*очп"*u м" палiя (26,10,1921 р,) Х,

мобiлiзовуе пiдпiлля i з с, Явтухи починаg рухатись на з'елнання з

наступаючими украТнськими частинами, Отримавши пiдкрiплення з

iнших сiл, розгромлюе волвиконкоми у ЖЪ*Й**i"цях та 3iHbKoBi, 3а

даними вiд 21,1o,ibzl р , загiн Х, нараховував 50 шабель, 3годом

вiдходить nu nono"ii, Й;;;;", r, tiO,igZ'2 р, - командир 4-i KiHHot

бригади Подiльсьй no"",""",*oT групи, В 1g22p, у складi з'еднання

Я. Гальчевського (бл. 200 чол.) п"р"*од"iо *ордон.'У iiч на 05,08"1922 р,

повстанцi здiИснюютi смiливий нuп,д'"u *, Ьар, пlд час якого було

розгромлен:ltlжтж,Б,;жliпi:хlун;lil,i*"1fi;::t1l}
поштово-телеграФноl KUгtltJP_.yl' ",",:*,]л,::ллл-ло,1r,riйlrя_ Такими ж
ЧОН, нагл"д""u'Б"И"iпiцiТ,uл 1.|_?. чеDвоноармlиця,

блискучим" Оуп"'""пади'на Летичiв ito,oB,t 922 р,), Ялтушкtв

(07.0s.1922 p.l,ui",i населенi пункти, 02,09,1922 р, загiн повстанцlв

успiшно п"р"прu",i;;ЪЪ;, 96tу.: 
пu iопi""*"й OiK (SZ кiнних), У

м. Гусятин Оуло вла"овано ryчний *i,"n, i концерт для мiсцевого

населення. на початку лис_топа да 1922 р, загiн Гальчевського

в 16 пiших (у складi йою був,u1:* Х,) знову:l:_радянськОмУ

боцi. в нiч на rB,rr,lg22p, цеИ"заiiн в с, м9lа_Тепнiвка

"iч'оiи 
. *i.цu,"Й ;;;;Й*iulu u,"*,роюДПУ, втративши



пооанених, бiльшовики вiдсryпили. 3 боr<у_ повстанцiв вбито ад'ютанта

гальчевського. о r .Oi.j бfi-рl ipynu Гапоч.rсо*ого у сrсrадi вiддiлiв Х,

та сотника Галюка ,*oip" пuрu*од"*trа Подiлля, Вiдокремившись

вiд основного ядра, ,ur.й г, *nP9:n"1o_:" в Кам'янецький район, а

Х. - в ЖмеРr""r*"",iu 22,О7,1ЬЖ р, загiн Х, в б чол, при ,1 кулеметt

<<Люйса> оперував у'ВЪвковинецькому районi, звiдки в кiнцi мiсяця

направився , Но"оуJ,""i"ЙБ"йJ" у ОЙ румунського кордону"Восени

загiн був част*оrо роJЙ]"пЬ""И, Х П9лп;i_,л",ь кордон, llaBecHi 1924 р,

Х. направляеться на Подiлля в якостiхомандуючого Подiльською

повстансь*оо ,оr'iоЁ?J'igiЭ р ) Лоо,", завдяки сексотам,

15.03.1924 р, був схоплений агентами ДПУ,01-02,11,1924 р,

надзвичайна сесiя й;;i;;;;;,о губс|ду у м, Вiнницi розглядала

справу отамана Х,,"Ъ*ИЙ по"iч*"Й,'3" вироком суду, Х,,

начзв'язку загону 
'ъ;";; 

Яблунiвський, а також рядовий козак

Пилип lBaHoB .u"уд*"*iдо розстрiлу,,1l_"*," осiб -до рiзних TepMlHlB

ув'язнен ня. C,puuu'" ЙИ' ГJ,iйч"i,i 1'11," 
и цi 07, 1 1,1 924 р, З а оп исом

Ю. Горлiса-Гор""*оiо, 
jдlас пере.бування у камерiсмертникiв, Х, та

його товариri *""уп'"'"iй"* с"оТм к?]ам, Майже добу вони вели

нерiвниЙ ОiИ з oxopJHoro, маючи пiд руками лише цеглу. Вже мертвому

Х., комендант в'язницi Ру9цо.в розтр:).чlв череп прикладом карабiна,

3годом ще один вiдь""и в'язень вiнницькоi в'язницi письменник

Ю. Горлiс-Гор"о*Иiu,начав: кКоло ст_арого польського цвинтарища

на Калiчу 
"i*r"""ujii,t 

i"Бо*", горОЙв з'явився ще один, Свiжий,

Багато r"*,орО*Б-на УкраiЪi, Невп.инно зростае Тх число, Нr]::"

знае iMeH r"l<, *,о'пJ*й,о',liд ними, HixTo не ставить на них xpecTlв,

HixTo не np"ro""ri'iiHKb та KBiTiB. лише дерева та бУР'ЯНИ tUУМЛЯТЬ

над ними хвалу ""U"Б"Б iЮ, Горлiс-Горський, Отаман Хмара, -
*Ч;:Хl,Ж_?;lf;r9r"lr'J;ич_членповстанськоторганiзацiт<зiрка>,

один'в керiвникiв ";;;;;;;ЭzО 
п.-1 1.1чвiвцi, 

Народився 1 2, 1 2, 1 В95 р,

в с. Гурiвцi теп, Козятинського району Вiнницькоi _o:1y' Друrкина

ФедораУлоя*i"н", Пп""iп*"ця Марiя Василiвна 3амiрчук, У 1920 р,,

будучи l.ono"oo*"i;;;;;г" КНС, пiдвiв продзагiн, що прибув з

Бердичева, пiд вогонь замаскованих кулеметiв, Пiсля розгрому

продзаrону бр"" й"й" у розборi залЬничного полотна, паралiзувавши

рух червоно,о Ъроп"пЬТзда, [о арешту працював облiковцем

трудоднiВ у *оп,йi', 50-рiччя т, Сталiна с, Гурiвцi, 3аарештовании

23.02.1938 р. .u-Jr. йa-, s+_l l кк урср. розстрiляний 26.04.193в р,

у м. Вiнниц,.";;;;;Й,рiЙ* УНквс по Вiнницькiй областiвiд

:;
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09.04.193В р. Реабiлiтований 16,03.1960 р. (flABO, ф. Р-6023, оп.4,
спр. 10,151).

химич - сотник 2-го партизанського загону полковника
Павловського. 3гадка про об'еднання в 1919 р. iз загоном отамана
Соколова (останнiй перебував у с. Тиманiвка Тульчинського району)
(МВО, ф. Р-6023, оп, 4, спр. 16975, арк. .l5-15 зв.).

Хлiвний Василь Никифорович - учасник загонiв Пронюка та
Коваленка. Народився 10.04.1901 р. в с. KypeHiBKa теп.
Чечельницького району Вiнницькоi областi.,Щочка Тамара. Брати lBaH,
мефодiй. Учасник нападу на Чечельницький цукровий завод.
Амнiстований. ,Qо арешry працював теслею у лiсництвi Бершадського
лiсгоспу. 3аарештований 20.11.1937 р. за ст. 54-10 КК УРСР.
Постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй областi вiд25-26-11.1937 р.
засуджений до 10 р. виправно-трудових таборiв. Помер 14.09.194.1 р.
в Прикасптабi. Реабiлiтований 17.06.1974 р. (ý,АВО, ф. Р-6О23, оп.4,
спр.16199).

Хлопецька - жiнка-ватажок, загiн якоТ дiяв у районi с. BepxiBKa
теп. Барського району ВiнницькоТ областi. Розстрiляна опертрiйкою
(ДАВО, ф. Р-6023, оп.4, спр.4583, т. 1, арк. 108).

Хмара ,Qмитро - активний учасник загону С. Яворського
(<Карого>). 3агинув у 1922р.

Хмельницький Аркадiй - учасник загону l. Голуба. Мешканець
м. Немирiв ВiнницькоТобластi, 18 р. (1921 р.), технiц член мiсцевого
комсомольського осередку. Розстрiляний за постановою Подryбчека
вiд 25.09.1921 р.

Ходак Павло Львович - повстанський отаман. Народився
29.06.1891 р. в с. Клебань теп. Тульчинського району ВiнницькоТ
областi. Др}Dкина AHToHiHa Михайлiвна Чепурова, 1904 р. н. 3акiнчив
Тульчинське духовне училище. Був чиновником поштово-телеграфноТ
контори в м. Немирiв, звiдки пiшов на вiйськову слрr<бу. (В 1918 р.
пiд час повстання проти РадянськоТ влади був призначений
командиром батальйону, пiд час приходу РадянськоТ влади вдруге
* поступив у банду Боryна-Савицького, пiсля вiдходу РадянськоТ
влади - начальник мiлiцiТ. Пiд час приходу Радвлади втрето - пiшов
у бандуЛисогора, де бувдiловодом. Пiсля вiдходу полякiв органiзував
свiй загiн в 40-50 чол. iдiяв у районi Вороновицi) (ЦДАВО, ф. 3204,
оп. 't, спр. 8,1, арк.23)..Що сrоаду загону Х. входили переважно
мешrcнцi с. Ганщина (нинi- в сrfiадiсмт Вороновиця) Браrцавського
повiry. 24.04.1921р. загiн Х. в 25 банетiв та 8 шабель здiйснив напад
на Вороновицький цукровий завод, а також звiльнив iз в'язницi

1вз



помiчника начальника мiлiцii Кудлаенка, 3 повстанцями був також

зв,язаний "u...uпrпй* 
вороновицькоi мiлiцiТ Пилип МамчУр'

Найвiдомiшi уч.,",*Й',Йну Х,: Соловей [,[ибульський, Митрофан

l-[ибурiй, Петро кр;;;;;;, Ёасчrл" Семчук, flмитро Крупсь,кии,,

Семен Нечипорук, ОпЙu"др ЖуковськиЙ, Лук'ян Семчук та lнml,

(мВО, ф.р-lrзп, "",'l"гlБ]l+ri, 
up*,7), 04,07"1921 р, Х, разом з

козаками Павлом К"о"др"iБ-"" i М"*_"ро" ПI1?::1,пiд впливом

амнiстованого отамана А, О*"щу*u пiддався на амнlстlю,
-'-"iЬд"urкий 

lBaH - сотник загонцЯ, Галкчевського, _

Холявицький Михайло Федорович - повстанський, отаман,

Народився IBBZ р,-в с, ВищиИ Ташлик (нинi - с, Веселiвка) теп,

Теплицькоrо pu"o"y- Йi"*"цt*оi областi, Мати Ганна, fiружина

Анастасiя, 1897 р- "Ъ;il"J!", 1iэl э р, -учасник загону отамана

Клименка.3агiн Х, -;;;;;;бл,70 "on, 
ОуЙ органiзований 1920 р,,

з мешканцiв сiл [жулинського гайону,луасамперед - iз с, Шляховоt

теп. Бершад""*о,о''рЙну ВiнницькоТ областi, Вiдзначився нападом

на загiн "чр"о"о"рiйцi; 
у с, Тирлiвка Ten, Ь"р,"д"ького району, 3

1927 p npu.,o,"" u"o#;i;;;;;"1 ЕffiъжТТ f ;illiil,i;
.u 

"r. 
54-1О КК УРСР, Розстрiлянии u

постановоютрiЙкиУнквспоВiнницькiЙобластiвiд29..12..19З7р,
Реабiлiтований 1 1,09,1 989 р,

На 16.11.1957 р,; ;, Слуцьк (Респчблiка Бепарусь) проживапа

дочка х., кащук,,Ёй,"'*i;;;Ы", ig'2o Р. Н. (ДАВО' ф. Р-6023' ОП'

4' спр' 19779)'- _ ппрс_танський отаман, Брати олекса' 
хьменко Василь - повстанськ

(найближчиИ по"i"*Й*J, Гриrорiй, Бравучасть у загонi М, !зюбанчука,

Пiсгrя розгро"у;;;;;Ь;Б""фд*"Й"И 
Подiльiьким ryбсудом у 192а р,

разом з 'братом ЪпЪ*"оо !о + poKiB чв'язнення (з огляду на

неповнолiття), Пiсля звiльнення , *"iЪ"о*ого БУ_lР_ул:ратами Х,

пограбовано *оопЪЬuiЙ, np" Ч:!:1о""цькiй 
цукроварнi, а також

вчиненО напаД на примiщення нарслlдчоrо Ц дiльницi, звiдки забрано

зброю. 04.09.192аЪ, Орq,l" Х, заар_ештовано в с, Шендерiв теп,

ТиврiвськоГо pu"b*y 
" 

xaTi Степанl ]з 
М"р*" МедвеАюкiв, На допитt

брати Х. зiзналисi,'що ппu*у,али€чинити напад на Вороновицькии

райвиконко" ,u пЪ il-р"";Ь" Q4HaK 
братам Х, вдаеться втекти

з-пiд варти, *"r"Ъ iЬ"ф" "y" 
мiлЩiонера та, забравши 5 руш ниць,

flеякиЙ uac пiспя |iБiо Оd"," Х, оRулчвали в Немирiвському раионl,

В червнi 1927 р, загiн Х, бч.9 оточ9у.й в лiсi бiля с, Велика Бушинка

спiвробiтни*u*" Ьi**"цькоi окружноi мiлiцiТ i взводом rcypcaHTiB, Пiд

час пересТрiп*" Бупо ]o"ior,j"u Улянецького, омеляна Бурка та
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Филипенка. Василь Х., будучи пораненим, потрапив у полон, 3 боку

обложникiв загинув комсомольський акгивiст iз с. Бондурiвка цурсант
Ф. Гуркало.

iом'ячук Микола Павлович - учасник загону отамана l-{апенка.

Народився 06.12.1901 р. в с. Старий Животiв (нинi-в складi

о. Якимiвка) теп. Оратiвського району Вiнницькоi областi, Брат

Михайло, 1В88 р. н. !рух<ина lрина Степанiвна, 4 дiтей, Брав участь

у бою пiд с. Човновицею, пiд час якого червонi зазнали великих втрат,

Пiсля розгрому загону Ц. в 1920 р. працював у домашньому
rосподарствi, згодом * у колгоспi <Перемога>, 3аарештований
26.12.1937 р. за ст. 54-10 кК урср. Розстрiляний 11,01,1938 р, у
м. вiнницi за постановою трiйки унквс по вiнницькiй областi вiд

31.12.19з7 р. РеабiлiтОваниЙ 19.07.1989 р- (ДАВО, ф, Р-6023, оп,4,

спр.,19761).
Христинський (Христинiвський) АндрiЙ - очолював залишки

u"ro*y <<Хмари>. ,13,05.1921 р. загiн Х. в 40 кiнних при 8 ручних

кулеметах iз с. Щурiвцi теп. Гайсинського району переправився через

гiд. Ьугу е. Семенки теп. Немирiвського району, де вбив начальника

мiлiцiТ i роззброТВ мiлiцiонерiв. 14.05-192'l р, загiн перебував у
с. Мельникiвцiтого ж району (мво, ф. р_sв6, оп,4, спр, 23, арк, В7),

Уlg22р.Х.згаДУетЬсяякУчаснИкзагонУкСiрка>.09.06.1922р.
спiйманий мiлiцiонерами i переданий в <особий отдел> (Там же, ф,

Р-925, оп. 8, спр. В4, арк. 161).
христюк Макар Максимович - повстанськии отаман,

п"дйНl.rр"тивний бjндит, колишнiй спiвробiтник ffПУ> (дАво, ф, р_

19Ъ, оп. t, спр. 69, арк. 8). Народився бл. 1900 р, вqОсодg!цLjеп,
лiйськоiо раИо"у ВНницькоТобластi. Батько Максим ЮхимоЪич. Мати

Onb"u. СеЙра ПЬраска. Брати Федiр, lBaH, Хома (помер в_1!04л,|,

Демид. Yчасник загонч Я. iальчевс Амнiстовувався, В б9р_::1

1923 Р. оРгаНiзУВав 3апн lз J-X чол-, якии tulапуts.jtl ,lt,p''lDvp

"исленнУ 
органЬацiЮ полiтичногО харакгеру- 3.05, 1 923 8, ударгрYпою

загiн iз 3-х чол- якай планував перетворити в

,yO"iЙ,iy ilпу "u 
Х. була влаштована облава, Х, та його помiчник

гiuчп6'завЬjтков були оiоченi в лiсi бiля с- Новоселиця, що 19 б верст

пн.-сх. Лiтина, Намагаючись прорвати кiльце оточення, Х, вбивае

lni"boOir""Ka ffПУ, але слiдом гине й сам (10,05,1923 р,), Павло

завЬлков був узятий у полон (за вироком Подiльського ryбсуду
засуджений до розстрiлу). , ....ч _J .

Цапенко lBaH - поЬстuнсокий отаман, петлюрiвський офiцер,

Згадуеться в 1920 р. Розгром мiстечок Старий Животiв (нинi- в сtсlадi

с. i*""iB*a теп, Оратiвського району Вiнницькоiобластi) TaTeT[iB (теп.
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КиТвська область) (дАво, ф. р-6023, оп.4, спр. 13063, арк. 10).
КерiвниК т. зв. ТетilЪськогО повстаннЯ 1920 р. В серединi червня
1920 р. загiн l_{. був роэгромлений будьоннiвською кiннотою. отаман
Щ. вiдс;упивJ Пощщу (Там же, спр. 18636, арк. 9-.t0).

ЩебрикЮхим Пеiрdвич-пЙсаЬ штабу jагЬнуЯ. Цfепеля (1919 р.).
Народився 1899 р. в с. Сосни теп. ЛiтинськогоРаГо@Вiнй!ПоТ
обласгi.,Щрркина Юсгина Гаврилiвна (1s96_1978)..Щочю Ганна, 192В р. н.
3амолоду працював писарем у Сосонському та Межирiвському
волосних правлiннях, реестратором у Лiтинському вiйськовому
присутствiТ, з'Тздi мирових суддiв тощо. в 19.t8 р. служив у
Лубенському сердюцькому KiHHoMy полку. Пiсля 1919 р. займався
сiльським господарством. Близько 8 poKiB керував у своему селi
церковним хором. lз 1931 р. до арешry (з перервами) був секретарем
ЩнсgкоТ слщзди. Також працював маркувальником у лiсництвi.
3аарештований 07.08.1937 р. за ст, 54-10 кК урср. Розстрiляний
23-08.1937 р.у м. Вiнницiза постановою трiйки унквС по Вiнницькiй
областi вiд 15.08.1937 р. РеабiлiтованиЙ .l6.06.19B9 

р. (дАво, ф.
Р-6О23, оп. 4, спр. 20155).

Щимбалюк Андрiй €фремович - брат Матвiя l-{., очолював
повстанцiв пiсля йоrо загибелi, (характеру смирного i молодий. У
бандУ пiшоВ пiд впливоМ брата> (дАво, ф. р-925, оп. 8, спр. 80, арк.
137). НароДився 16.07.1897 р. в с. lцка (нинi - с. TapaciBKa) теп,
Jуlь_чиlського району ВiнницькоТ областi. flруакина Олена ffем'янiвна.
02.06.1921 р. загiн Ц. в 9 чол. в с. Михайлiвка теп. Тульчинського
району захопив у полон 5 червоноармiйцiв, якi займалиёь збиранням
продподатКу, трое з них булО вбито, 1 поранений, а .l BTiK. 3мученi
тривалою боротьбою, повстанцi 27.06..l921 р. з'являються в
Брацлавське полiтбюро для aMHicTiT. На тоЙ час tx нараховувалось
7 чол.: Андрiй L{., Пантелеймон Сенько, Костянтин'Гайдушнюк -мешканцi с. СтолипiнО (нинi - с. TapaciBKa); Григорiй Три"алй*, брати
Гаврило та Андрiй Макодзьоби - мешканцi с, Кобилiвки (нинi -с. 3арiчне), а також семiнарист Федiр Ясько. Вже пiсля айнiстiТ,
02-01-1922 Р., в с. Кобилiвцi була розкрита пiдпiльна органiзацiя з
17 чол., яку очолював Андрiй l_|. Син Андрiя l-{., Семен |tэzz р. н.1,
загинув пiд час 2-Т cBiToBoT вiйни.

нинi, в с. TapaciBka Тульчинського району Вiнницькоi областi
проживае племiнниця братiв Щ., Надiя Юхимiвна L|имбалюк.

L|имбалюк Матвiй ефремович - повстанський отаман.
Народився 21.08.1891 р.в с. lцка (нинi - с. TapaciBKa) теп.
Тульчинського району ВiнницькоТ облаотi. Батько ефрем lванович.
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Мати епiстимiя евдокимiвна, Брати Григорiй ("9йтр.х11], Семен,

Андрiй (очолював """"i""цi" 
пiсля'його загибелi), Юхим, Танас

iрiЪrрii.l"r-и в ZO-i pb,l, сеЬтра [отRя, !iд знав 7 iноземних мов,

служив управителе*ii"i, у граф9 Потоцького, 3а чесну слуrкбу граф

надiлив його землям", Прuъu'оу_ була сильною чаклункою, вчила дiда

Й;;;ЙЫотi. Та й Йм'Матвiй l-{" за переказами, був харакгерником:

TiKaB з ycix в'язниц", 
"Ьподi" 

гiпнозом, бчв випадок, коли у нього в

брацлавськiИ в'язниii ;ЙТ;;caмiЪЪО'оо "пuпи 
кайдани, До 1917 р,

служив у 76 Кубанс"i,ойу полку, який.стояв у Тульчинi, Пiсля того, як

заступ и вся n uрчо_д"i*'ч, ч"рЙЪ,Оiче_qом 
за като ваного солдата,

мусив утiкати з 
","""*u, 

аби уникнути розстрiлу, в 1920 р, створюё

повстанськ"" .ul.,*-,Ъй"" коойпiвки., КопiIвки, Орлiвки, Шури,

Жабокрича, lцки (СтJлЙ,i""l,u i**"* сiл Ьрацлавського повiry, На

01.1 1.,1920 р. загiн L{, нараховував 500 uon, tДдвО, ф, Р-2625, оп, 2,

спр. ,109, арк_ 1З7), iпiвдiяв iз загонами Андрiя Костюка з с, Шури та

lBaHa пушкар". жЙЙ"а- З 
"iun" 

19?J е,3u.'i|.Ч: iY|Р.lО."КЛаДУ
't 44 Н адбужа н cbKoi' п о вста HcbKoi ди вiзiТ,9тамаlа, }"u р_"

(l, я.Гадзи*i""о*о.Ь"l,._ z7l9,i9lОл_г загiн Ц, напав на загlн

червоноарМiйцiв В с,'Журавлi"ч.,е.t Тульчинського району, якии

займався зб"рu* *""'прод,iЙтч : Рiд 
1 5 до 20 червоноармiйцiв нашапи

головою того дня ;';ЙуЙ";"цi, Нафпного дня, у вiдповiдь" червонl

обстрiляли . |."рrui'idЙвлiЬку,.шJру та КопiТвr4у (ocTaHHi 2 села

внаслliдок обстрiлу iо""Ёiо .rорiли1. iазначенi под[f стали пролоrом до_

т. зв. кЖуравлiвського повстання)), яке охопило територiю однойменноt

волостi (тривало д" Ьпt r .1 grо p,l. В ходi повсгання l-{. вiдiграв дjяльну

роль у мобiлiзацir мiсцевого населення на бортьбу з бiльшовиками l

органiзац-rr опору. Т;:;йй,"о про*.РадянсыоТ влади майя<е все село))

Копiiвr<а i <<з ними були жабоlрицьК муrкЙки чоловiк 150 i в них були

шурськi, якими пр,ЁЙЪ Д"дрЙ (остюк з с, Шури, який з'еднався,з

llимбалюко" 
" "- 

кБпi'i,цо фм же, спр, ,t 10, арк 143), 3а даними вtд

т;:i;jй;,р., *о"*лu L{имбалюка в кiлькостi 30 чоловiк, з ручним

кулеметом, щодчrtй-йд"," " 
Столипiно, робились неодноразовI

облави, захопити;й;ъйБсяо оам жЁ,,ар*. 158). 25.03.1921 р,

загiн t_[. в 60 чол, ";;;; "" 
ul'"""" 21Ъ;;Ы;Й пере9ув_али в районi

м-ка Печери- 05.04"t921 р' загiн ч 
" ?liоБ'ii*i"iiях 

iабЁав з млина 30

пудiв зерна. В Шьлудькiвському l]"] до повстанцiв приеднались

чеовоноармiйцl-дезертири, Тотло ж Аня в с, 
'Ёркiвrса 

р"рбry.т.:ал'вничrу

охорону. На цей -,"Ъ,i--Ц tZ00 чол,) Дяв спiльно iз загоном Пушtеря

(60 чол.). Внаслiдок супЪречок Mi,* двома ватажками щодо

перспекти" ""д"i",JТ'ЙотьОи 
Йаiвiй l-|, в KBiTHi 1921 р,

загинув. a""rр"iЙ'-Ц,.u ЙоЬ жзiзнанням, боець загону Пуtлtаря
,l87
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Порфирiй Омелянович Залiзняк ( Там же, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 22951,
т. 1, арк, 38). Про загибель Ц. повiдомила ryбернська газета <Вiсти> за
,l4 tвiтня 1921 р.

Щимбалюк Петро - керiвник пiдпiльноТ повстанськоТ органiзацii
<<Сiчовик>, створеноТ в 1921 р. в $iнькiвськiй волостi Летичiвського повiry
(з 15.05.1921 р.). До сl<лlаду органiзац[i входило бл- 70 чол., якi по селах
поширювали агiтацiю, Арештований особвiддiлом 4 дивiзiТ 04.10.1921 р.

Щiсар loB Мусiйович (<Чорна Xмapalr, <Хмара>) - повстанський
отаман, засryпник командира ,1 Надбужанського повстанського полку
отамана Лиха. lj. - <<пiдпрапорщик староТ армГf , Петлюрою возведений

у прапорщики, високого зросry, брюнет з великою бородою, очi cipi,
голоснизький> (ДДВО, ф. Р-925, оп. 8, спр. 80, арк- 254); <здоровенний

медвiдь, чорний як циган, бородатий, плечистий, лiт пiд 40 коли не

бiльше. Пiд ним був найдуокчий KiHb, бо будь-який i не понiс би 8 пудiв
ваги...) (М. Буговий. Нариси з часiв бандитизму на Подiллi. - Червоне
село,1924, Ne 7). Народився 20.05.18В9 р.в с.Степанiвка теп.
Теплицького району ВiнницькоТ областi. Батько Мусiй Маркович (помер

в 1923 р. вiд просryди). Мати (Горпина) померла в 1919 р- Трсе братiв:
lBaH, Карпо, Платон (з 1920 р. - в Празi). Сестра Юхимiя- !руакина
Головацька ТаrЬiя lBaHiBHa (брала учасгь у повстанському pyci, згодом
вчителювала у с. Велика Вулига теп. Тиврiвського району). !очка Люба
(в 1926 р. iТудочерив дяк ВулизькоТ церrви Остап Вiльчинський). Унтер-
офiцер царськоТ apMiT. Слу;кив у ,|-му 3аамурському залiзничному
батальйонi. В 1 91 7 р. повернувся додому. В часи УНР був командиром
бронепотяга, який ходив мiж ст. Гайворон-Гайсин-Самчинцi. В 1919 р.

разом iз дрlакиною вступив до загону А. Волинця. Пiсля 1920 р. дiяв у
сшадi з'еднання отамана Лиха (1-Й НадбужанськиЙ повстанськиЙ полк),

будучи його першим помiчником. Пiсля сварм э Лихом у березнi 192,t р,

дiяв самостiйно на чолi загону в 50-60 чол., який також називав 1-м

Надбужанським повстанським полком. 06.04.1921 р. загiн l-]. в 60
шабель зайняв м-ко Теплик, наклавши на його мешканцiв контрибуцiю
в 1 млн. крб.09.06.1921 р. загiн t-{. здiйснив напад на розвiдку 44 полку
в с- Чоботарка (нинi - с. Заболотне) теп. Крижопiльського району. 3а
даними вiд 07.0В.1921 р., L{. перебував у с. Глибочок теп.
Тросгянецького району, де активно займався переформуванням свого
загону. Вбитий у 2-й половинi 1921 р. одним iз cBoii помiчникiв Стояном.

ЧаЙковський - повстанський отаман, загiн якого складався
переважно з мешканцiв с. Стадниця теп. Оратiвського району
ВiнницькоТ областi. 3гадуеться у 'l920 р.
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4з7). ._._. lBaH _ учасник загону е. овчарука, РлоЗСТРiЛЯНИЙ
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оЬ23, оп. 4, спр,

"Ы"iчii,i9т^чl.i 
jix? jiхоо"*"*ДрмiiУНР,засryлili:Н";#][J;fr

чорниЙ СеРГiИ - П'Д"UН:;._"."'п"оr""ького, а пiсЛЯ ПU}

::fl fi:""::ъlч|хsýН*ffi 
-:jНН#*

;Йffi; з flругого Зимового походу,

il". Tgi-zosl. ...ллrltrу еаrонч е. овчарука, Пiсля рОЗГРОМУ

Чорний Фауст - учасник 
загону 

l

;д*tНт;l,;,*fiЁifi lpJfiTi**;:x1i;;*э*H
надiя (чоловiк - rталiйський вiйськовоп



noвiTi. Пrдтримуеав зв'язок iз загонами Пiдксrви та Щвiтковського в

З0-,;i роки прuцоau" iород"и*о, на зброr,rноп,лу заводi, в м_ lжевськ

(Удмуртiя). На 16,10.19Вg t, " 
Росiiпр,iоживала в},iучка Ч, - Коза Лiдiя

lBaHiBHa, 192'1 р. н., Vдмурiiя, м, lжевськ, вул Совстська, 04/4

Чорногуз Леонтiй Сергiйович - "ооt-,iа"сокий 
отаман, Родом iз

с. Рахни-Лiсовi теп. Ш аргородського раиону В rHH ицькоТ областj,лБатько

Сергiй Свдокимович ПЛui" j]арrя lBaHiB*o, Cuc,prл Тетяна, 1902 р н ,

ольга, 1 914 р. н. r ц ов. ig'й;очuпо*ик ямпiльсько,i повiтово,i мiлiцiт

доповiда в: u Н a r"p"iopii 
"Ь,Г{еребч 

иr н, Си меон iBKa_, 
_']:1:,1:n',oo',

Бушиttка, Слiди мною виявлено бандитiв, якi tlедавно орrанlз}/вались,

а також с вбивств;r, t{0 I]K,l:,},)t,t;l t<illt,tll,;гt" i зп ,rl;ttllrЛ,tИ : ]1:]I"'::' 'l:]"}]
.оiпо'У,о,uся.ГlJrоханt.lявlдпраВиlИТудl4че[){]()l1()ill)мiЙtlitз.ос;t,.tllr'иt,t
в мiлiцrонеРiв 2-гО району пиttlе 5 гвинтlвOк, (llABo, ф, Р-49З2, otl 1,

спр. З6, арк. 49). Чиселiнiсть загону Ч, на початок лютого 1921 р

складапа 25-З0 кiнних (за it-iшиtии даt]ими * 60) при 2 кулеметах,

Загiн пере"оaу""""" в лiсах на межi Брацлавського та

Ямпiльськоrо no"iii". 30.01.1921 р Ч. зi cBoiM помiчникоги,

переодягнуri " 
ч"рвоноармrйrцiв, v с, Рlхlи Лiсовiллеревiряли

документИ " 
r"р*Ъ*"* воякlв" Потiм, вiд'iхавши KpoKiB,Ha 20,

обстрiляли fx, 10-02.192,1 р,бiля залiзничноi станцii Рахни-

лiсовi отаман Ч- був убитий спtвробiтником Чк,

Чорнокозинськии" Леонтiй Архипович (<Вогонь>)

повстансьКий отаман, загiн якого складався з 9 чол,,Родом iз

с. ОляницЯ ."n. Троlr""ецького pai,loHy Вiнницько'i областi, Зарубаний

червоноЮ кiннотоЮ 08.05,1921 р, в Олянt,лцьtiому лlсl,
-'чуб"* 

ПавлО ПетровиЧ * учасник Тростянецьког_о,_1:встання

05.1919 р. НародиЙ'1896 р, у м-hy Тростянець ВiнницькоТ областi,

flрркина Марiя lBaHiBHa, lSOZ р, н, Син [Jасиль, 1926 р н, ffo арешту

працював iЪдовим у тростянецькому колгоспi iM, Паризько[ Комуни, а

згодом вантажнико" на залiзп",rнiй станцiТ, Заарештований 18 0З"1 93В

р. за ст. 54-4, 54-11 КК УРСР, Розстрiляний 26,04,1938 р,у м, Вirrницi

запостаНоВоютрiЙкиУНквспоВiнницькiйобластiвiд09.04.,193Вр'
Реабiлiтовании Z0.0a.lg60 р, (ДАВо, ф, р-6023, оп,4, спр, 10216),

Чумак lBaH _ повстанський ватажок, Згадусться у 19_З0 р, в с,

Селище теп. Лiтинського району Вiнницько'f областi (дАво, ф, р-

6023,оп. 4, спр. 21076, up*. S зв,; спр, 23933, ,p1_1?л1l:J:,, 
,-- 

Цупрr**а' Андрiй i'lр_о_к_опович - повстанськиЙ отаман,

H"pJi'Йr"" iЫliбi.iсi-iв_э_1 l^:л_" Жорнище. l."_: л 
lллiне-

цького раиону ВiнницькоТ областi в селянськiи родинl,
Батько Прокiп i;;;;1iя;вич, Мати Феодосiя Люберiсва,

ББui Лу*u'. Поручик царськоТ iън'' 
Арештовувався гетьман-



ською владою.В 19,t8-1919 рр. перебував в украТнському вiйську. В
1920 р. перебувае в лавах'повiтанiliв. У жdвтнi 1dio'' iагiн Ч.нараховував 300 чол.22.10,1920 р. загiн Ч. вчинив напад на
Ситковецький цукровий завод, забранЬ 49 мiшкiв цуФ. оЪ.ii.tg2о р.загiн Ч. в 1_0_0_вершникiв зайняв с. Мiтлинцiтеп. гаисйiського району.В груднi '1920 р. повстанцi в кiлькостi ,15d чол. здiйснюютi 

"5пад 
на

м-ко lллiнцi, пiд час якого повiшено на телеграфнйi стовпах iнспепора
кримiнального розшуку та 3 активiЬтiЬ, спалено Оудино*
уповн_оваженого ffПУ Фейнмана, Також у груднi вчинено нiпад на
м-ко Жорнище, де вбито 4 червоноармiйцiв i захоплено касу
опqодкомдиву 8 червоноТ.козачоТ дивiзiТ. Пiсля поразки 25.12.1 g2o ;.пiд.ЖорниЩем повстанцi вiдходять у лiси Козятинщини. lз сiчня tЭZl il.загiн Ч. пiдпорядко.вуеться r -му Надбрканському повстанському полlryотамана Лиха. Численнiсть загойу Ч. на цъй час складiла 80вершникiв. Водночас, з_а березеfь ,t921 

р. Андрiй та'Лука Ч.
згадуються як члени штабу об'еднаного загону Лиха та Якубdнка. В
TpaBHi 192,1 р- амнiстовуеться i проживао в рiдirому селi. 3j участь в
антиколгоспнiй волинцi в 't929 р. арештовувався ДПУ. Був вЙслlаний
на_пiвнiч. Працював геодезистом в kольсьiо-каýельському
районному управлiннi енергетичного гост]одарства в Мурманську.
Арештований 02.03.1938 р. за ст. 54-10 кк урср. за пЪЬановою
трiйки унквс по Вiнницькiй областi вiд 25.04.'tg38 р. розстрiляний03.06.,19З8 р.у м. Вiнницi.

Чуприна Лука Прокопович - брат отамана А. Чуприни, член
ч]абу об'еднаного_ ,загону Лиха та Якубенка.'Ёародився
06(1B).0zlB93 р. в с. Жорнище теп. lллiнецькЬго району Вiннi,iцькоi
областi- rЩруэкина елизавета lполитiвна. СинЙ Вадиiл, Васi,rль. Слркив
y.,l23 пiхотНому полкУ царськоi apMiT, З якоТ виййов у 1917 р. вчинi
пiдпоручика. 3годом -командЙр 9-Т coTHi в .t-My УкраТiськомуiM. гетьмана Наливайка полкУ. в 1918 р, j хоЬуня<ий Zo
радомишльського полку. flеякий .iac проживаli у переjйiстi Киева
Броварах. !вiчi арештовувався гетьманською владою за критицу iT
полiтики в земельному питаннi. Брав участь в бою сiчових ётрiльiliв
проти гетьманцiв пiд Мотовилiвкою. Влистопадi 't9lB р. призна.iаеться
комендантом звiльненого вiд гетьманцiв Липовця.' Пiсля зайнятгя
MicTa червоними 08. 03. 1 9 1 9 р. повертаеться до мирiлоi працi, але пiсля
тоrо, як його. гослодарство було спалене червониii полiопi,-Це у лiси.
Був у загонi Ю. Якубенка, а також завгоспой у эагонi брата -Анiрiя Ч.
В 

] 9? 1 р. амнiст_о_вуеться. Як колиш нiй <полiiбандитu Ърештовувався
в 192'l, 1929, 1931 рр. Останнього разу висилаеться ira Пiвнiч - на
будiвництво Бiломорсько-БалтiйсiкогЬ каналу. Працюе TexHiKoM-
будiвельником житловот комунальнот контоirи ёевьро-нiкель в
ЦоI]9lо_р_"ьку. 02.03.19!8 р. арещтований hK uворЬг народуD,
03.06. ,l938 

р. розстрiляний за постановою трiйки УН КВС по Вiнiицiкiй
областi вiд 25.04.'1938 р. 
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JFI" Федiр - учасник загону Я.
шабатюк flемид - повста"сой

н.,Т:rрJ?_":.кого району lrllичькоr областi. З"rirЪ. дЙ"'i.'ЪЪз оо
i;:l; j'1.:::1":" в 1931 р_.'пiдпалом Федорiвс"*оrо *опrоспу(Д4РО,ф. Р-6023, оп. 4, спр. 2363i;apK. 19-19 зв.).

:::,: 1т:у_ 
ЛjВЕi-ч ноi п о в ста н сь коТ груп и, ко м а нд и р ко м е нда н тс ь коТ

шароцький Костянтин омелянович - помiчник отаманае. Ляховича. Син свяlценика с. Сокiлець теп. Немирiвського районуВiнницькоТ областi.
швець flавид * учасник загону Я. Гальчевського.
_Шqечь Петро * козак заrо*у Я. Гап;ч""Бкоrо, Родом iзс, Пикiвська Слобiдка теп. Лiтинськъгб райбну Ынн;ц;й оолъстi.Шевель Петро Костянтино""* - учасник Журавлiвського

повстання 'l920 р. Народився 24.06.1895 р. в с. Журавлiвка теп.
Ir.::т,:того району ВiнницькоТ областi. ffppK""a Пар""*" ДндрiТвна.
лочка Elpa. 3аарештований 10.03.1938 р. за ст. 54-4,54-11 кк iрср.Розстрiляний 25.04-193В р. у м. Вiнницiiu посrа"о.ою трiйки унквспо Вiнницькiй областiвiд 08.04.1938 р. Реабiлiтований 27.01.1960 р.(МРО,ф, Р-6023, оп.4, спр. 10О42).

Шевченко - ад'ютан, от"й""а Лиха. Був командиром
комендантськоТ coTHi в отамана А. Волинця. Офiцёр царсько7армii.Родом iз Горохiвського повiту Волинськоi гуОернii. a""i.ry"""""
25.10,1921 р.

coTHi при. штабi. Народився 1896 р. в' Ь. Со*iп"ц;;;". й;;й;;Ьо*оrо
району ВiнницькоТобластi. Батькоkаритон ЛаврЁнтiйович. й"i" Tu-"flанилiвна. Брати Спиридон, Кiндрат (rерой оборони ПЙrо"*оr'"восени-взимlry 1941 р.). Сестри Юстина, Павлина,'Марiя, Йоiря. l-aдружина Ганна. 2-а дружина Марiя Пилипiвна. Ьу" одруi 

"""Ивтрете.Сини Митрофан., Михайло (помер 2002 р. u ОдЙ. bruo"-капiтан царськоТ apMiT. Учасник i"т"rЬrо*анського, а згодом -антибiльшовицького руху. В нiч з 23 на 24.05..1921 р. загiн Ш. в 40-60чол. учинив налiт на Лучанський волревком, знищивши при цьому
+:1""::::,19.1].,.Pi']y 

1921 р -уч"""Й*генiального нападу на клубl ypolвcbкol цукроварнi (спiльно з Я. Гальчевським-Орлом). пiд часякогознищенодесяткиб, ii!Ьр.""1921 р, загiн Ш. в 60-70 
"on. 

, 
"пйп" 

. 
". 

со*опинцi теп. Тиврiвського
району забрав 300 пудiв борошна. Часiиною цього ж загону в 20вершникiв в нiч з 2|?3 06.1921 р. забрано борошно з млина вс. Шендерiв.30.07.1921 р. робiтника" nico.aroroBoK, якi працювали в

192



Пилявському лiсi, передано 2 листи за пiдписом командира 4 кiнного
повстанського полlry полковника Рiзуна з вимогою припинити вирубку
лiсу. В нiч з 03. на 04.0B.,l921 р. загiн Ш. в 10 кiнних та б пiших в с.
Канава вбив агента повпродбригади i захопив 5 коней. 04.08.1921

р. загiн Ш. числ. до 200 чол. зайняв с. Тростянець, де було захоплено
в полон 4 бiйцiв комендантськоТ coTHi штабу корпусу (трос з них
було зарубано, а одному вдалося втепи), Того lкдня частина загону
Ш. в 40-50 шабель, що вiдокремилась вiд основних сил, через с.
Янкiв направилась на м-ко Гнiвань, де було роззброено
червоноармiйськучастину i захоплено 3 пiдводи солi. 08.08.1921 р.
загiн Ш. у с. Жабелiвка ОбiднянськоТ волостi мав бiй з 1 бригадою 8

дивiзiТ. 27 .09.1921р. загiн Ш. у 30 шабель пройшов через с, Дубовець,
де обеззброТв мiлiцiонера iзабрав папку зi справами голови виконкому.
28.09.1921 р. загiн Ш. пiд тиском 1 coTHi 4 полку 1 черкоздивiзiТ
розколовся на 2 частини. Очевидно, що невдачi останнього часу
змусили отамана 0,1,10.1921. р. добровiльно амнiстуватись.
Пiдкреслюючи важливiсть цiеi подiТ, бiльшовицька газета <<Вiсти> за
9 жовтня 1921 р. писала, що амнiстований <був штабним офiцером в
Петлюри i його особистим ((дорученимD. 3а його дорученням об'iхав
Польщу, Румунiю, був також у ФранцiТ>. Пiсля aMHicTiT працював
продавцем у споживчiй кооперацiТ у своему селi. У 1937 р. був
заарештований i засуджений до 10 р. таборiв, однак, через рiкйому
уда€ться втекrи з ув'язнення, Тривалий час переховувався на горищi.
Учасник 2-Т свiтовоi вiйни з 1944 р. (був шофером (смершу>). Пiслlя
вiйни працював конюхом у колгоспi. Помер у 1977 р. в будинку
престарiлих у м. Вiнницi.

Шевчук lBaH Йосипович - активний учасник Бабчинецького - (або
Ямпiльського) повстання 03 - 10.02.1921 р. Народився 1901 р. у
с. Бабчинцi теп. Чернiвецького району ВiнницькоТ областi. !руlкина
Ольга Якiвна, 1 909 р. н. !очка Юстина, 1932 р. н. У 1-й день повстання
брав участь в оборонiсела вiд червоноармiйцiв, якi насryпали з боtу
с. Моiвка. Повстанцi вiдтиснули одну з груп червоноармiйцiв (13 чол.)
в будинок Федора Мельника, де ix обеззброiли, а згодом стратили.
Пiсля цього повстанцiповели насryп на с. Мо'iЪку. Бiля Барабашового
ставу було захоплено в полон 5 червоноармiйцiв, яких було
розстрiляно. 3годом, бiля с. Сокiл було вбито понад 30
червоноармiйцiв. Уоього влада повстанцiв протрималаь у Бабчинцях
бл.5днiв. Пiсля придушення повстання розпочались MacoBi арешти,
однак частинi повстанцiв вдалося вряryватись втечею. 3годом деякi
з них були реабiлiтованi. У BepecHi 1937 р. Ш. був заарештований.
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розколовся на 2 частини. Очевидно, що невдачi останнього часу
змусили отамана 01,10.1921. р. добровiльно амнiстуватись.
Пiдкреслюючи важливiсть цiеi подiТ, бiльшовицька газета <<Вiсти> за
9 жовтня 1921 р. писала, що амнiстований <був штабним офiцером в
Петлюри i його особистим (дорученим)). 3а його дорученням об'lхав
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Учасник 2-Т cBiToBoi вiйни з 1944 р. (був шофером (смершу>). Пiслtя
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престарiлих у м. Вiнницi.
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с. Бабчинцi теп. Чернiвецького району Вiнницькоi областi. flруrкина
Ольга Якiвна, '1909 р. н. !очка Юстина, 1932 р. н. У f -й день повстання
брав участь в оборонi села вiд червоноармiйцiв, якi насryпали з боцу
с. МоТвка. Повстанцi вiдтиснули одну з груп червоноармiйцiв (13 чол.)
в будинок Федора Мельника, де ii обеззбро'tли, а згодом стратили.
Пiсля цього повстанцi повели насryп на с. МоТвцу. Бiля Барабашового
ставу було захоплено в полон 5 червоноармiйцiв, яких було
розстрiляно. 3годом, бiля с. Сокiл було вбито понад 30
червоноармiйцiв. Усього влада повстанцiв протрималаь у Бабчинцях
бл.5днiв. Пiсля придушення повстання розпочались MacoBi арешти,
однакчастинi повстанцiв вдалося вряryватись втечею. 3годом деякi
з них були реабiлiтованi. У BepecHi 1937 р. Ш. був заарештований.

19з



Роэстрiляний 1 1.05.,l93s р. у м. Вiнницi за постановою трiйки унквс
по Вiнницькiй областiвiд 05.10.1937 р. Реабiлiтований 05.04.196.1 р.
(ДАВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 11161).

_ Шевчук Костянтин Каленикович * учасl-|ик загону отамана
KCiprc>. Народився 1901 р. вс. Китайгородтеп. ТростянецьЙого району
вiнницькотобластi. Брат Матвiй. Сестра Калина. Хрещений батько Ш.
-Андрусь Максим (батько отамана KCipKa>). 3 01,1922 по 0В.1927 р.
перебував у PyMyHiT. 3аарештований 08.06.1931 р. за ст. 56-17 КК
усрр. 3а постановою особливоТ Наради при КолегiТ ДПУ УСРР вiд
14.03-1932 р. засуджений до 3 р. концтаборiв. Подальша доля невiдома.
Реабiлiтований 05.12.1989 р. (ДАВо, ф. р-602з, оп. 4, спр. 22900).

шевчук Михайло Васильович -учасник загону О. Соколовськот.
НародивсЯ 30.07.1в91 р. в с. Брицьке теп. Липовецького району
Вiнницькоi областi. Др)Dкина Анастасiя Лукiвна. Син Михайло. ДочкЙ
Марiя,'1924 р. н., Катерина. БратАндрiй. Брав участь у нальотi на
продзагiн 24 3алiзноТдивiзiТ в м-ку BaxHiBKa в листопадi 1920 р. Разом
iз.загоном перейшов на територiю PyMyHi'i, де перебува" до lЭZЗ р.Пiсля повеРнення заробляв на хлiб працею муляра. iаарештований
28.12.1937 р. за ст. 54-10, 54-17 ч. 2 кк урсР. 3а постановою
оmбливоi Наради при HapKoMi внррiшнП справ СРСР вiд 22.02.19З8 р.засуджений до ,l0 

р. виправно-трудових таборiв. Помер 21 .01..1941 р.
в мiсцях позбавлення волi в Архангельськiй областi. Реабiлiтований
21.07.1989 р.(ДАВО, ф. р-6023, оп.4, спр. 24439).

Шевчук Остап Михайлович - помiчник отамана А. Волинця, пiсля
1 920 р. - керiвник повстанського загону. Народився 1 900 р. . с. й"сп"*
т_еп. Гайсинського району ВiнницькоТ областi. в 1920 р, зЬПн Ш. на ст.
Криштопiвка пустив пiд yKic поiЪд та здiйснив напад на червоний загiн
в с. СевастЯнiвка gЦg9, ф. р-6023, оп. 4, спр. 17621,арк. l+ зв.).
_ Шевчук Павло - повстанський отаман, мешканець м.шпикiв теп.
Тульчинського району ВiнницькоIобластi. За офiцiйниЙи даними, загiн
Ш., який влiтку 1921 р. формувався у Рахнянському лiсi, налiчував
6 u9I.(ДABO, ф. Р-925, оп.2, спр.270, арк.26).

шевчук степан lванович - учасник загону Лиха. Народився
15.0,1.1900 р. в с. HeMeHrcl теп. lллiЙецького раИону Вiнницькоr областi.
Др.щ1"1Ксенiя,1904 р. н. Син Микола,1928 р. н. Дочка Галиiа, .l937 

р.н.у 1920-1922 рр. перебував на емiграцiТ в Гiольцi. з 1930 р. прuцо"",
у колгоспi в с. Неменка. 3аарештований 03.10.1937 р. ia iT. 5ь10
кк урср. Постановою трiйки унквС по Вiнницькiй областi вiд
]!.!0_.lэ,зz г. засуджений до 8 р. виправно-трудових таборiв. Помер
97.0_8.1942 р. в мiсцях позбавлення волi в омськiй областi,
Реабiлiтований 31.05.1989 р. (flABO, ф, р - 6023, оп.4, спр. .19545).
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Шекерський_Костянтин 
lBa HoBlНаРОдився 1897 р. . .. кuроiЬ*]';;;':;J:аСНИК ЗаГону А. Волинця.
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Ьrо, 6. о_lлепелЬ МатвiЙ ПЬтровиЧ -батько отамана Я, щепеля, 1868 р. н.,

ЁЩ ; i'i?I Н:ё ;ъх;:шъ*Т, ! руж и на, ; ;;;; Ti 
" 

cTopi в на

fi 
,fi 

тlъиъ"i"j:zр""оп,.uJ"*i.;#Ж,JJff;аis;;*нпi
oyno ." 

" 
йЪп 

Р'Ф СУДЖеНИЙ 
Д О РОЗСТРiлу. 3 огляду ,J ;r;Ъ;; рзстрiл

;*ffi H.ffi ;11+"-,:ЁIx;:1iнx."?нт*:;ни;;-нж;
ш"пu' i яii;й{:', #Ж: ;l.J:}"Hi:# 

r"#ffi 
увач 6

iЦiXi_::ilT: 
j;,:H: 

J l :;: 
"';l;;I*" 

ни к Арм г ун Н. 
-.in'un 

п apTiT
С. Вонячин 1нинi-- с. городище; теп. л:_Рi" 

НаРОдився rBgo d. 
"ОбЛаСТi. 3акiнчив з *урй Ъ7й";""'"П'ЬКОГО Району Вiнницькот

унIверситеry.воюв_авнафронтах;i;;;:J:".r#fi 
ýНЯff fi fi:пiд Ригою. Дослужився до прапорщiЪ. Д""кий чiс уrЙi"i.,о.а".Угруднi f 9f В р, - :л:тзii;;.;й;: Лiти.нськоi.оi"i о*р""оrоГайсинськОrо *уо:::_Н"цiонапl'iliЪардii. 

У лютому йtg р. .-:gТ::уff ijJ# :?rЖ:: i:*: ]""ту1, 
вол и н ц я, о с, 

" 
* о n-""y""n"

hff HHi"я* ifii,l;il"лJ#"iЗ !Щ ffi ЪТ",;}Т.#:Ш i
пъ*11нн,#_,,":#i[i,"#jЖ"-."!НН-НffiIl:{;,Ж:
H.l1":* *li;Hdii"Ё: жr*х"тffiт жfr:Y ъillj
$ *Рцпн"нiжri: -*тн ЁiФ*!*цНМ СИНЯВУ теп. Хмельr"ц*"т ЬЬ"l"ri'l;;УШНИЦЯМИ, 

ЗайНяв без бою
ЧОЛ, 

_На ЧОЛi з Волошиним iЪйц"" 
""ЁЛЬШОВИЦЬКИЙ 

ГаРнiзон в 400
беЗ бОю 20.05. rgrrp. було зайняr" 

". 
хfi.i|..YiО" 

П'ятами). також
1 5 0 ти с кр б з м усил i u]ч,, 

"; 1 
; ;';;;#; ?iixi; IrlTxl}ri :t:: ;оуло взято м, летичiв, u,i"i. дй;;;;;оr"""о ешелонiв iз
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червоноармiйцями. <на протязi всього мого повстанського шляху, -
згадував отаман, -я зустрiчав цiлковите спiвчугтя i допомоry селян,

3аймаючи яке-небудь село, я зараз збирав сходи, на яких виносились
постанови про обов'язкове пiдтримання повстанського руху. Bci, хто

одмовлявся всryпити в лави повстанцiв, виганялись селянством, а

то HaBiTb вбивалися ним> (<Шлях>, 1919, 5 вересня). Також
починаючи з травня iзакiнчуючи серпнем 19'1 9 р. загони Ш. вели
запеклi бот за ryбернський центр -м. Вiнницю. особливо iнтенсивними
були боТ 21-23.05, 1919 р. Повстанцям вдалося захопити Слов'янку

- один iз районiв MicTa. У бою з повстанцями 23.05.'l919 р. эагинув
член губпарткому, голова Подiльського губревтрибуналу е.
Едельштейн. 20_24.06. 1 9 1 9 р. боТ велися в районi ПирогiвськоТ вулицi,

Садкiв, Польського цвинтаря. Штурм MicTa у цей час вели об'еднанi
сили Ш., Волинця, Саранчi, Тищенка. Однакчервоним, попередженим
про висryп повстанцiв колишнiм царським полковником Маковським,
вдалося вiдбитися. Втративши бл. 500 чол., повстанцi вiдступили.
Серед iншЙiбо+ачього перiоду варто також вiдзначити зайняттям
м. Лiтин (28,06.19i9 р., 05.07.1919 р.), а також зайняття Вiнницi
25.12,1919 р. та боТ за неТ у KBiTHi 1920 р. За даними iсторика Б.

Козельського, Ш. також 2З.О2.192О р. пiсля 4-денних боiв зайняв
м. Вiнницю. У його руки дiсталося майже все майно, захоплене
бiльшовиками в leHiKiHa. Восени 1920 р. загiн Ш. вiдходить на
польсьlryтериторiю. !еякий час Ш, працюе при штабi Ю. Тютюнника,

допомагаючи гоryвати всенародне повстання на YKpaTHi. 3годом,
оцiнюючи бойовiзаслуги Ш., Головний Отаман С, Петлюра вiдзначав:
<Якби у мене було три-чотири таких отамани, як Якiв Шепель, я би

давно сидiв у Киевi>. Влiтку 1921 р. Ш. повертаоться на УкраТну в

якостi командувача б повстанського району. Вiд Петлюри мав
завдання пiдготувати повстання в Лiтинському, Летичiвському,
Просr<урiвському, Могилiв-Подiльському, Кам'янець-Подiльському та
Вiнницькому повiтах. На початку серпня 1921р. загiн Ш, в 90 чол-

розмiщувався у Соломiрському лiсi теп. Хмiльницького району.
3.09.1921 р, загiн Ш. мав бiй iз загоном 10 черкозполку в лiсi бiля
с. flякiвцi теп. Лiтинського району. 5,09.1921 р. вчинено напад на м-
ко Янiв (нинi - с. lBaHiB) теп. Калинiвського району, а також на
продтранспорт, tцо рухався з Хмiльника до Вiнницi (вбито 2

супроводжуючих). 3а даними вiд 08.09.1921 р., загiн Ш. у 120 пiших
i60 кiнних при 1 rqулеметi <Максим> i 3 ручних розмiщувався в лiсах

у районi Уладiвtи-Кам'яногiрки-Бруслинова-МиколаiЪки. Помiчниками
Ш. в цей час були Антон Брежесiнський, мешканець с. Пустовiйти,
Федiр Шмалiй (<3алiзняк>), мешканець с. Лiтинка, Паньковецький,
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мешканець с. Вонячин (нинi -с. Городище), начальникзагону чорних
терористiв Орел, комендант штабу Хмара. 10.09.1921 р. в районi
Почапинцi теп. Жмеринського району знайдено вiдозви Ш., якi
закликали населення припинити внесення продподатку, витрачати

радянськi грошi, чекати швидкого приходу Петлюри. В нiч на
12.09,1921 р. загiн Ш. в 30 кiнних при 1 кулеметiвчинив напад на с.
Сахни теп_ Летичiвськоrо району ХмельницькоТ областi, де вбив 1

продагента, а також на Лознянеький цукровий завод. У серпнi - BepecHi
1921 р. у Ш. виникли непорозумiння з командуючим Пiвнiчною
повстанською групою полковником Карим (С. Яворським). ffля
з'ясування обставин Ш. ви'uкджао за 3бруч, передавши командування
загоном сотнику е.,Щобровольському. 3а даними Я, Гальчевського-
Орла Ш. убитий у BepecHi 1 921 р. пiд час переходу кордону братами
Паньковецькими.

Шепiтко Пилип lлькович -учасникзагону С. Пронюка, Народився
10.,t0.1897 р. в с. KypeHiBKa теп. Чечельницького району ВiнницькоТ
областi. !ружина Анастасiя, ffочки Марiя, Ксеня. Брат Тимофiй.
Учасник нападу на Чечельницький цукровий завод у 1920 р.
Амнiстованийу 1922 р.3 1931 р. *член колгоспу <Червоне поле))
с. KypeHiBKa, працював головою бурякового товариства та бригадиром
рiльничоТ бригади. Член сiльради з_l9З2 р. 3аарештований 3'1.10.1937 р.
за ст. 54-10 КК УРСР. 3а поgт'ановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй
областi вiд 13,11.1937 р.;6суджений до 10 р. виправно-трудових
таборiв. Подалыuа доля невiдома, Реабiлiтований 01.07.1964 р.
(ДАВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 14976).

Шепiтко Семен Микитович - учасник загону С. Пронюка.
Народився 1900 р. в с. KypeHiBKa теп. Чечельницького району
ВiнницькоТ областi. [руrкина Олена ApceHiBHa, 1912р. н. !очtм Марiя,
1 930 р.н., Ганна, '1 936 р. н. Учасник нападу на Чечельницький цукровий
завод (вересень та жовтень 1920 р.). Пiсля амнiсгiТ працював у колгоспi
<Червоне поле)) с. KypeHiBKa (з 1931 р.). 3аарештований 22.12.1937 р.
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР- Розстрiляний 14.0,1.,l938 р.у м. Вiнницi эа
постановою трiйки УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 31.12.1937 р.
Реабiлiтований 17.06.1974 р. МВО, ф. Р-6023, оп.4, спр. 16203).

Шепарович Юлiян (<Жарський>) - начальник штабу Гайсинсько-
БрацлавськоТ бригади А. Волинця (1920 р.). Артилерист УкраiЪськоТ
ГалицькоТ ApMiT. HaBecHi 1920 р. на чолi групи галичан (бл. 60 чол.),
якi не хотiли приеднуватись до полякiв, у с. Кисляк та м-ку Куна
приеднався до Волинця. Пiсля 1920 р. проживав у Львовi.
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Шеремета Наум Тимофiйович -_учасник загонiв Пронюка та

Коваленка. Нuрод"l,Ъ"-'ъi,r 2,1sЪб р, в с, KypeHiBKa

теп. Чечельницького ЬаИону Вiнницькоi областi. !рркина евдокiя,

Дочка Ганна, С"ни Л"Бiй]iЁu"_ Мu,Й Марiя Платонiвна, Брат Павло,

Учасник нападу 
"u 

Чu,.i'i,"цький цукровий завод у BepecHi '1920 р,,

а також на поiзд Mi* ci, flохно-Рудниця (1921 р,), Амнiстований у

1922 р. Працював ;;;";Й ф"п::",Т с/р, головою КНС та

бурякового rо""р""Й,Б,*о* помiчником рахiвника, Член кол госпу

<Червоне поле) з 192d р, 3аарештованиЙ it,tо,lgзZ р, за ст, 54-1О

кк урср, вострiпяниЙi5.ri.Ёзz р. у м. вiнницi за постанов9" ]!lТ:з
унквс по вiнниць*йоопu"ri чiд- tЗ,t1.1937 Р. РеабiЛiТОВаНИИ

bi.ti7.ig6+ р (дАво, ф- р-602з, оп, 4, спр, 14976),

Шеремета Пилиi ]у"""""*,"гону Я, iапо"""со*ого, 9,03,1925 р,

був затриманий мiсцевими селянами..в с, Лисогiрка, за 45 верст на

n". a". вiд м- Вiнниця- Помер вiд поОоtв,_ 
__:__..r.l l ,,олiочrlи пiп

Шерстюк климент Андрiйович - просвiтянин, керiвник пiдпiльноt

органiзацiТ 
" ". 

СпобЪдl'-ЙЪ*"ц"*,un, Б"рсо*ого району B"чl"j:i
областi. н"род""""]ЪЪз рТв Ъ. слобода-ХОДаЦЬКа- СИН АНаТОЛtИ'

1 92з р.н. (на 2з.1 1 . 1 989 р. проживав у , Bl?]jlзIl;].1iil]ж:J;
дЫ;fi il:Ъ;;;;Фrбl;р]:1у:::;тj"о"""u:уýI;"у:fii:j;

Б;iifr"}.Iдfi}Ьйrйrв.01.19з0 р. засудденийдо з г. коllт9бопч

Подальша доп" *"r,дйа, реаоiлiтовап"й 12,12,1989 р, (мво, ф

сiл Тростянця чи Губника,
шiстка Павло якимович - органiзатор та керiвник повста1-1ського

.u;y; ;, Буга iBKa п h час Тетffвського_ повСтання 1 920 р " 
очолюваноrо

198

Р-6023, оп- 4, спр, 22894),' ',li;il;, 
ГрЙгорiЙ -'*o,u*.,uгo"y 8{альчевського, Родом з с,

Майдан-Сахнiвський теп, Летичiвського рай@ХйЫБйфкоiобластi,
шилiнг - один з керiвникiв Тростянецького повСтаi11.9:л'л1]9 Р

Шило - повстанёький отаман, який дiяв на теп_иlgqtj теп,

Пiщанськоrо раИону'Ьffiiкоi оОластi, 3гадуеться 1 0,07"1 921 р,

(затримання дезертира Плетенюка iлпобитгя голови сiльради с,

Хрестище) (МВО, О- Ё-Ъjs, on, 8, спр, 8], аок, 97), Вбитий Z8,0T ,1921

р. в районi м-ка ольгопi"iiiйБО, Ь, зzо+, оп, 1, спр, 20, арк, 37а),

Шило Андрiй - командйр комендантськоТ coTHi 145 Гайсинського

повстаНсЬкогопiшо-кiнноГополкУотаманаПiдкови.
Ширикун Онуфрiй - учасник загону А, Волинця, Родом iз

у
L
(



отаманом Куровським. Народився 12.01,'1887 р. в с. БугаТвка теп.

Оратiвського району ВiнницькоТ областi. !ружина Степанида
lларiонiвна, Сини Микола, 1907 р. н. (розстрiляний за присудом ктрiйtи>

27.04.1938 р,), Василь, ,l921 
р. н. Дочrc Надiя, ,l931 

р. н. Учасник 1-i

cBiToBoi вiйни. Повний Георгiтвський кавалер. Пiд час Тетiiвського

повстання '1920 р. повстанцями за с. Бугаiвкою було взято у полон

комаFцира розбитого червоноармiйського загону HelpacoBa, якого було

розстрiляно в с, Телiжинцiтеп. Тетiтвського району Китвсько,т областi.

Також загiн Ш. числ. понад 40 чол, брав участь у наступi на ст, Старий

Животiв, у роззброеннi червоних rалицьких частин в TeTieBi тощо, flo
арешry працював воJlовиком в Бугаiвському вiдцilrку Скомор.ошського

Оурякорадгоспу. 3аарештований 05.09.19з7 р. за ст, 54_10 кк урср,
ЗЬ постаноВою трiйкИ унквС по Вiнницькiй областi вiд 1З.11.19З7 р.

засуджений до 10 р. виправно-трудових таборiв, Помер 27,05J943 р,

",Ьц"Х 
позбавлення волi в Хабаровському краТ. На 27,05"1989 р, в м,

Кишинiв (Моlrдова), 277або-2441, пр. Миру, 38-151, прожиlа1 9ин, 
Ш,

ВасилЬ Павлович. Реабiлiтований ,15.06.,t989 
р. (ДДВО, ф, Р-6023, оп.

4, спр. 186З5, 13032).
шкiльний Гаврило - повстанський отаман, загiн якого числ. 8 чол.

дiяв на територiТ теп. Мурованоtgpиловецького району ВiнницькоТ

областi. Разом з iнщим ватажком, Петром Грабарем, загоном Ш,

26.02.,t925 р. було вбито голову КурашiвськоТ сiльради, В результатi

облавИ ш, i г. були затриманi i при спробi нападу на KoHBoipiB

02_0з,1925 р. в районi с. PiBHe були убитi. 3годом було арештовано

18 учасникiв i спiвучасникiв загону Ш. i Г.

ШляховийМарко(<Кармелюк>}-отаман2-ТКиiъськоТСелянськоТ
ПовстанськоТдивiзiТ. Родом з с. Глеваха теп. Василькiвського району

КиТвськоТ областi, Брати lBaH, ,Щавид. Пiд час 1-Т cBiToBoT вiйни слуокив

у 9 кавалерiйськiй дивiзii. Голова УкраТнського армiйського KoMiTery

Ь-Т apMiT на Румунському фронтi наприкiнцi 1917 - на початlry 1918 р,

Чл ен партiТ соцiалiстi в-Федералiстiв. П рацював у MiHicTepcTBi торry i

промисловостi на початку 1918 р. За гетьманату - слркба у штабi

генерала Осецького- Повстанську працю розпочав_23,03,1919 р,

Спiвдiяв з отаманами 3еленим, Бурлакою, Гейченком, [ьяковим, Брав

участь у боях за Василькiв, Глеваху, Германiвку, Христинiвцу, Фастiв,

kиТв. Пiсля розпусlry своеТдивiзiТ05.,19,t9 р. -рядовиЙ козак 1-ТдивiзiТ

отамана 3еленого. 3годом - штабниЙ працiвник 2-го партизанського

загону полковника Павловського, Восени 1919 р. призначуеться

комендантОм м. КозятИн та околиць. Автор <<3аписокповстанця)),
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завершенИх 14.10.1920 р. i вперше_виданих 1999 р. в Киевi пlд

редащiею no"."o"n.J ;;Й;";;;БуОу кХолодний Я р > письме нника

,u'iро*"д"ького дiяча Р, М, Коваля, _ 
гаман,

Шмалiй Федiр С;;";; (кЗалiзнякп) - повстанськии о"

Народився lggs р, iЪ]Ъ;;;; ;"г,, Лiтинiького району Вiнницькоt

областi у селянськt; Ыi, Ы,ри_Мотрона, Марфа, flруrкина Павх

Пелагея йосипiвна, i;;Й; ?r": добровольцем-рядовим 
в

царськiй армгi. у 1ЙЪ'|, ,",yn", до_уЙ"Т*"ьКОГО ВiйСЬЧ? - бУ"

сотенним писарем. у isrb-r gzopp. - перебчванНЯ В ЗаГОНi Я, ШеПеЛЯ'

у 1920 р. _ рядовий,5:iх;;;";#",,,йiз,ifърмii 
унр. пiсля вiдступу

чкоаТнського ,iи"о*u'оп"il"iо"" в Польч4 - в таборi iнтернованих в

м.'Калiш. У 1921 о, Ж.Ёi;;,Й" -i 
9_1,*i"щ",у 

iвступае ло загону

я. шепеля. на в.оi'.iЪЙ р, повiдомп"по"о"що в райОнi МайДаНУ-

GaxHiBcbKo,o opyoy"u" загiн Ш, *,"п"iО-пiших, 1S кiнних, при 2

кулеметах.26,0?,1J;i; #; Ц:l Ь._::: , лiсi MilK селами Лiтинка та

Й а й да н -Л iT"rr 
"о 

* И i",il i- с, Я блу н' 
: Е] *тfi " " " ч'iflжfr:хх":

:H*);i:,#ý ;::?:1I "fl :i л"ih:ц; " 
у,й 

"'-i" " 
ю к а, J а в г у б -

сiль го сп вiддiпо "-iu 
спi вро бiтн 

" 
*'- Л b,"u iB сь кого фiнвiддiлу,

голова подiльсьЁr" "уЁl,ЫЪ,д*iлу 
був УбИТИй " У!::'РiЛЦi 

З

повстанцям", u о#Йо"Б?у,й-Ь_були 
Ъгодом знайденими у лlсl

зарубаними, Вр",уЪЪiЙ"я ","""ю "д"по"" 
лише пораненому головl

летичiвськоr" ,"J#;;;;-;;, Й";Й оiiаннiИ прибiг у с, МайЛаН-

Лiтинський 
' 
nou*;;;;;;" у "i:lu_1"* 

селян допомоги, то вони

вiдмовили: оПо,рiЬ"о 
"*азатЙ, 

що стосовно мого прохання селяни

вели себе 
"по""""о'i*одноi 

допомоги MeHi не надавапи, Спочатку

деякi селян" рuо"пй "u"i 
ni," доп:г.lа сповiдатись i померти> (мво,

ф. Р-925, on, U, 
";:';Ъ;'"р-, 

ЗЬi У:iдповiдь на вбивство Литвиненка

ревтрiйка " 
лi,"*"ц;;Ё;;;; ' Р.tД; повстанцiв i розстрiляла

селянина АнтонюкЬ,'сини якого *р*"пЙ в загонi Ш, У кiнцi 1921 р,,

пiсля вiдходу цi;;;п" " ПоПОЩУ,"Ш. ""rУП':-|^:.ЗаГОНУ 
Я.'

Гальчевсько,", ;;;;;-; 7gzz р, Ш",'* "о""к 
у згаданому загонl,

16.08.1922 о, "Й'JЙ;,;;;, 
i 1924 по 1926 рр, сj}Dкив у рiзних

лiсництвах "" 
n;;;;;;i;;6 1o,]n2u 

РР.- У 24 ПРИКОРДОННОМУ

загонiпо ооротьЫ.'оu"д"rrrмом. у 1932 р. закiНЧИВ КаМ'ЯНеЦЬКИИ

лiсовийтех"i,"у".прйЬЬ"лiс"ико"ъi:нН":ЖЖ'rllНlНiЬЖ:

; lН:ЖН:,Н'Ъ:jffi ;l" :;lЦi:#, fi; ;; Ё Цов 
о з l 9з4 р

3асуджений о" iЪ"Й 
""пр"""о-,рудових 

таборiв, Подальша доля

невiдома. 200



шнайдер Текля (янковська Bipa.) * особистий секретар Якова

Шепеля, Родом з с. Чудинiвцiтеп, Хмiльницького району ВiнницькоТ

областi. Розстрiляна в 1920 р,

Шпакiвськии - помi*нй* o,""un" Хмари (l, я, гаА:ткiвського),

Дрештований 2В.Oз.lЪi1 р. спiвробiтником особвiддiлу 24 дивiзiТ.

ШпарськийЗотiЙФеодосiйович-УчасникзагонУМ.КУшнiра,а
згодом - М. Бурлч*", Ёодом iз с, Слобода-Бушанська теп,

Ямпiльського раИону ВiнницькоТ областi, До 1929 р, проживав у с,

Кетроси (нинi-ДовЙб,оl-о " 
району, Брати Григорiй, Якiв, flруrкина

Параска lBaHiBHa, 1901 р,н, Будучи секретним спiвробiтником Могилiв-

подiльськоrо ."rony дпу j Зэzт р,, продовжував антирадянсьliу

дiяльнiсть- Возстрiliяi'ии ," 
""ро*ом 

НадзвичайноТ ceciT Могилiв-

подiльськоrо о*р"уоу'"iд Йоz,is29 р, (flAвo, ф, Р-6023, оп,4, спр,

22789,арк. 10 .r., *Ъ, йо04, арк, +-4 зв,; спр, 15736, арк, 85 зв,),

Шпильовий lBaH - помiчник отамана К, Солryса, Родом з м_ка

ольгопiль теп. чейьницького району Вiнницькот областi. Вбитий

zвi.Ъls.Зgzzр. в бою ольгопiльською повiтЧК,

Шулькевич ГлiО Оедорович (BiH же-Синицький lBaH lванович)

- секретар полiтвiдЙу ,ul.o"y Хмари (l, Я, Гадзикiвського),

Органiзатор u"r"рuд"нсLкоr.о no,",u""" tЪzо р, в МиколаТвськiй

ryбернif. HaBecHi rg;'p,;p"TxaB у Ынницю з меI9чlт"_й* кордон,

РозстрiляниИ за пЙановЬю Подryбчека вiд 'l0,01,1922 р,

Шуляк Кирило Матвiйович - учаGник загону А, Волинrlя (]:]:, y*
НародивсЯ lBSO р"в с, iяткiвцi тЪп, Гайсинського району Вiнницькоt

областi. flру-lкина iun"u, Син Петро, flочrм олена, Марiя, 3 весни до

серпня 'l919 р- n"p"Oy"u"y полонiв бiльшовикiв, Пiсля амнiстГf працював

у колгоспi u Ьiльшовi'кЙЪТ"" u с, 3яткiвцi, 3аарештований 1 5,й,1 938 Р,

за ст. 544, И-11 КК УРЬР, Розстрiляний 2s,Ь4,1938 р, у м, Вiнницi за

постановоютрiЙкиУНкВспоВiнницькiЙобластiвiд26.04.193Вр.
Ёеабiлiтова""ио 

j.оi. jэiв1,1лl|л-"r,Т;J;"',l'r'";ЗН;:IJ;,i,?,],]};

tЦавiнський Василь - повсганськии вu,".1::-::ч:;::, ;
(нинi - в складi 

""i"ЁЪuцпuв) 
теп, Немирiвського гай9нч_Jнницькоl

областi. 3аriн Щ- числ, Ьл"60 чол, скпадався з мешканцiв навколишнtх

сiл Брацлавського та Шпикiвського районiв, Убитий в 1928 р, пiд час

лirвiдацii заrп"у ййО, о, р-ооzз, оп, +, 
"np, 

1887,1, арк ,1S'l5 зв,)

Ц{ербанюк Григорiй Федотович - повстанськиЙ отаман,

народився 13.02:;ьiъ. в с.,новофастiв теп. погребищенського

районУ Вiнницькоi оолаiтi, Дочка Варвара, До 1917 р,був волосним

li"p*""o". в 1919-1920 рр. пiшов за кордон у Польщу.



Юрiй Нестор Петрович - ватажок повстанського загону <Юрiя>,

що дiяв з початку 192В р. до жовтня 1930 р. на територii
Томашпiльського району Вiнницькоf областi. Народився 1906 р. в с.
CTiHa Томашпiльського району. 3а час iснування групою Ю. було
здiйснено реквiзицiю НетребiвськоТ кооперацiТ, вбито комсомольця
Гладчука, члена СтiнянськоТ сiльради Чорного, аtсивiста 3амоцного,
здiйснено замахи на голову сiльради Комiсарчука, акгивiстiв Сауляка
i Пустовiйта, пограбовано 40 господарств колгоспникiв, Розстрiляни й

23.02.1934 р. за вироком НадзвичайноТ ceciT кримiнально-судового
вiддiлу Вiнницького обласного суду вiд 23.11.1933 р. (ДАВО, ф. Р-
6023, оп.4, спр.4334, арк.48-49).

Юрченко - учасник загону Л евченка. 3аарештований 26.06. 1 S22 р.
в с. BepxiBKa теп. Тростянецького району ВiнницькоТ областi разом з

4 повстанцями.
Юрченко Михайло Андрiйович - учасник загону А. Волинця.

Народився 1888 р. в с. Бондурi теп. Гайсинського району Вiнницькоi
областi. ýруrкина Наталiя ОнуфрiiЪна.,Щочки Оляна, Меланiя. Син lBaH,

Пiсля aMHicTiT працював у колгоспi iM Петровського. Арештований
23.03.1938 р. за ст. il4,54-11 КК УРСР. Розстрiляний 27.04.193В р.
за постановсю трiйtм УНКВС по Вiнницькiй областi вiд 11.04.1938 р,
Реабiлiтований 06.05.1959 р. (ДАВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 8909).

Яблунiвський Василь - начальник зв'язку в загонi С. Харченка
(<Хмара>). Родом iз с. Пашкiвцiтеп. Старокостянтинiвського району
ХмельницькоТ областi. Вчитель за професiею, Разом з отаманом
С. Харченком (кХмара>) та П. lвановим 02.11.1924 р, засудх<ений до
смертноТ кари. Страчений у вiнницькiй в'язницi 07 .11.1924 р.

Яворович Людвик - учасник загону А. Волинця (служив у
господарськiй частинi). Родом iз с.Синарна теп. lллiнецького району
ВiнницькоТ областi. Поляк за нацiональнiстю. Брат Станiслав.
Прапорщик царськоТ армГf. В 1920 р" при польсько-петлюрiвськiй владi
працював у кримiнальному розшуку в м. lллiнцi. Пiсля i920 р. - в
Польщi, проживав у м- PiBHe, працював у польськiй розвiдцi.

Яворський Сергiй lванович (<Карий>) - повстанський отаман,
полковник ApMli УНР, командуючий Пiвнiчною повстанською rрупою.
Народився 'l892 р. в 9. Нова Гребля теп. Калинiвського району
ВiнницькоТ областi. Син фельдшера, який працював на цукровому
заводi в с. Нова Гребля. Мати Анастасiя ТимофiТвна. Брати lBaH,
18Вб р. н., Микола, 1896 р. н. (у 20-ipp. працював сеФетарем завкому на
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Юзефо-МиколаТвському цукровому заводi). Сестра Марiя, 189,t р. н.
Учитель за професiею. Вчителював у с. Юзефiвка (нинi-с. Йосипiвка)
теп. Козятинського району ВiнницькоТ областi. Незалежник. Був
причетним до Трипiльського ревкому, очолюваного отаманом
3еленим. OcTaHHiM був призначений полiткомiсаром 2 повстанськоТ
селянськоТ дивiзiТ (керiвник - Марко Шля,ховий). lз лютого 1919 р.
входив до складу пiдпiльного ВсеукраТнського ревкому (очолював
полiтичний вiддiл), якому пiдпорядковувались загони 3еленого,
Соколовського, Ангела та iH. 3годом -командир бригади украТнського
вiйська. В 1920 р. вiдходить в Польщу. В TpaBHi ,l921 

р. повертаеться
на Украiну в якостi командуючого Пiвнiчною повстанською групою
(охоплювала територiю Киiвщини, Волинi i бiльшоТ частини Подiлля).
3 25.05.по 26.06.192,t р. штаб групи розмiщувався в с. Федорiвка теп.
Тиврiвського району ВiнницькоТ областi, але пiсля раптового нападу
на село летзагону 45 черкозполку вiдходить у Бердичiвський повiт
Киiвськоi ryбернiТ. 3а даними вiд 06.08.1921 р. в цей час загiн Я.
нараховував 40 чол. при 2 кулеметах. В ньому знаходились TaKi
повстанськi ватажки, як Хмара, Трейко, Федоренко, Орел, Нечай та
iншi. В нiч на 28.08.1921 р. загiн Я, в 25-30 шабель здiйснюе напад на
м-ко Райгородок, що за 16 в. вiд Бердичева, спаливши 7 тис. пудiв
зiбраного за продподатком жита. 03.09.1921 р. загiн Я. реквiзував
касу Юзефiвського цукрового заводу. 3а даними вИ 12.09.1921 р.,
загiн Я. чис. до 40 шабель побував у с. Клiщiв теп. Тиврiвського

району, де захопив у полон секретного спiвробiтника i одного з членiв

робсельiнспекцiТ, Ti ж джерела повiдомляють про суперечки мiж Я.
та Я. Шепелем за право представляти Пiвнiчну повстанську групу.
16.09.1921 р. в с. Пенькiвка, що за 16 в. на пн. сх. вiд Вороновицi,
захоплено в полон 3 бiйцiв ,1 черкозполlry, якихзrодом було вiдпущено
з повстанськими вiдозвами на руках. Вiдозви закликали
червоноармiйцiв переходити на бiк повстанцiв, ставили вимоги
скпикання установчих зборiв i проголошували лозунги (земля -
народу без викупу, хлiб - власнiсть лише селянина> (,ЩrАВО, ф. Р-
925, оп. В, спр. B,t, арк. 266). В кiнцiсерпня 1921 р. загiн Я. об'еднався
iз загонами Лиха та А. Онищука. На цей час BiH нараховував 100-120
шабель при 2 кулеметах. Пiсля поразки 27.09.192,1 р. вiд 4
черкозполlry в с. Соколинцi теп. Тиврiвського району Я. пiшов на
КиТвщину. Неподалiк вiд Фастова повстанцi пустили пiд yKic
маршрrгниЙ поiЪд з тисячами пудiв хлiба. 3 по'iЪдом замнула Фупа
донбаських акгивiстiв, якi заготовляли зерно для ДонецькоТ ryбернiТ.

20з



в нiч на 04,.10 1921 р загiн я 
"_1чч у"uл":::Я"зЖ:*fiТНf#,

?":*#":,:J"XJ,:Ъ9"lil'iJ;o,b?r9,:}*Я,i:1"x1""1"*-;;#xБ:
::ffiНlЖХТilil."#; fi 1;; Ыф_ :::т: ж3;::н:ш::'; l;i"ЧliilЁ;?;;il;;;;i;фl:т:::;f :l1i";ЁTJJ;""i
Е:,lJ;Н""*Iйi,'а;;:;::{a]",i,:l,ъ}"нЁJ",;J:";:i:l;
::ЖНffiТI iXXii'-??;;Ц i; яl.]i" : 1""Х::ý "" 

-О ГО Р а Й О Н У

b,,i- *"Ёl1;;;;; ; ; ".opin"] 11]. 11'1 l;l Н :1Т';"" з гадуетьсяницЬкU| vv'lq'll ' '"-"Jо*"и o,j""*, 3агiн Я, в 10 чол, зГадуеIt
ягодський * ПОВСТа . __ r,..Бл___i кvпипiвui (ддво, ф. Р-925,

"" 
iJЁ:iryp. ljT,i;ы*u Mypou""i курилiвцi (дАво,

* 
i;ill-Xt ;::;j;} трохимович -_керiвник повстанськогозагону

з селян с. Вовчок,чп, йч""рiвського р"Иопу ВiнницькоТ областi,

Народився t+,OB,tBBO р, в с, Вовчок 
""щ"iчu*uченого_району,

flрух<ина tp"*u o".гj,iiiй, ЬЙ" 
'ихiн, 

Григорiй, [ем'ян, 3,1903 р,

заробляо "u 
*"""*uй"",у"u"пям в'нiмецьких колонiстiв на

Херсонtцинi, згодом батракуе Ь МолдавП, з 1906 по 1913 р, працюо в

Одесi на будiвництвi-пЪ йЬо*uнцif ,TloTiM - кондукrором трамваю,

розсипьним "" 
поrr'l'r"'l*iИ р. мобiлiзований в армiю. в 1915 р,

потрапиВ у полоН до австрiйЦiв, з якогО BTiK у 1916 р, Дослу,lкився до

фельдфебеп", *""Ъ""u ГЬЬр,Г,,""*iхре_сти, В TpaBHi 1919 р,, пiд час

великого поra"пйу Брацлавськомч повiтi, був призначении

ватажкоМ по"",ч*"о*ой ,uгo"y ,_"i"цч"их селян у 80 чол,

Пiдпорядковr""""",]i*-оЙ,u"у 
l, h, ГадзиКвському (<ймара >), Бiля

с. Семенки теп, Йе"ирi,со*оl-о p"ioHy загiн Я, роззброТв

червоноармiйську ;;;ы;;сл, до 50 чол,, яку очолював син

брацлавського пол iцЙ, *оlо 
л"п1l1х 1 1а 

Н овичь ки й, Однак, згодо м,

дiйшовши до Ьрацлi"а, загiн Я, розiйшовся по домiвках, Пiсля цього

до 1927 р. пр"цо""" у дЬ"u"оо"у господарствi, водночас, займаючи

виборнi посади, |.й]" iъс в ý22 p",iono," сiльради в ,t923 
р_

заврайземвiМпоu uba-lgzO рр, Пiсля aMHicTiT 1927 р,{затримании

в 1926 р-) працюва" ni"*"*o" у Рахнянському лiсництвi, рахiвником

ВовчанськоТ сiльрuд", рядовим коIl1с:ником тощо, 3аарештовании

16.02.1937 р. ." ",Ё-i';Ъ;ii 
ккУрСР, Розстрiляний 14,05,193В р,

за постановою трiИiи УЙkВС по Вiнницькiй opnu1]_"L19,04"1938 р,

Яковець Степан - учасник загону Мi Кушнiра, Р_оло1 iз с" Бабчинцi

теп. Чернiвецького району_Вiнн"},1о:оdластi, 
Вбиrий у нiч з 18 на

19.05,1926 р, " 
рuИЬпi сiл ГамулЬка та Буша пiд час п_ерестрiлки з

уоrоrоrr* ДПУЁЁ;;'ф, Ё;Ь, 
"п,4, 

спр, 16, арк, 183),



Якубенко Юхим Трохимович - повстанський отаман, Родом

iз с. ЧЬрниuзiвка (нинi- в складi смт. Брацлав) теп, Немирiвського

району Вiнницькоi областi. Батько Трохим lванович, Мати Фросина

iBaHiBHa. Брати Василь (працював управдiлами Вiнницького

облбудтресту), lлля, Яким. Сестри Ганна, Килина, Марфа, lрина,

Килина. Пiдпоручик царськоТ apMiT_ В ,t919 
р. - помiчник начальника

Брацлавськоi повiтовоi мiлiцiТ, В TpaBHi 1919 р, був одним з

органiзаторiв та керiвникiв великого антибiльшовицького
повстання. 04.1 1 .'l920 р. загiн Я. в 100 чол. зайняв м-ко Брацлав,

визволивШи з в'язницi частину арештованих. 12,12,1920 р, загiн

Я. в 300 tлабель напав на с. Ковалiвку, де було вбито 16

червоноармiйцiв 24 залiзнотдивiзiт iзабрано 38 коней. 13.12.1920

р, загiн Я. Оув розбитий у с. 3арудинцi МонастирськоТ волостi, 3а

офiцiйними даними, було вбито 300 повстанцiв (iMoBipHo, -
перебiльшено), поранено 25, взято в полон отамана Бугарева, 3а

деякимИ даними, Я. наприкiНцi 1920 р. пiшов у Польщу, 3годом

прож""u' у БолгарiТ (за iншими вiдомостями - в Сербi),
Якубчик Лаврентiй Семенович - чотовий комендантськоТ coTHi

загонУ А. Волинця. Народився 29,01(10.02).1в95 р, в с, Кисляк теп,

Гайсйнського району ВiнницькоТ областi. Батько Семен lванович.

Мати евдокiя ФеодосiТвна. Сестра Дфанасiя. Брати Купрiян, Максим,

190'l р. н, flружина оляна XoMiBHa Жуковська, flочки Тетяна, Марiя,

евдокiя. Пiсля aMHicTiT працював лiсником, 3 1931 р, до часу арешту

був головою колгоспу iM. Шевченка с. Кисляк, 3аарештований

16.03.1933 р. за ст. 54-10 кк усрр. Постановою особливоТ наради

при колегiТ,щпу усрР вiд 27.04.1933 р. засуджений до 3 р, вислання

в Пiвнiчний край. 3 1935 до 1941 р. працював на Кам'яногiрському

цукровомУ заводi. Учасник оборонИ Севастополя в 1941 р, 3аrинув у

t-bas р. в м. Брашов (Румунiя). Реабiлiтований 27.09.1989 р. (ДДВО,

ф. Р-6023, оп.4, спр, 20417).
ЯкубчиК Максим Семенович - учасник загону А, Волинця,

Народився21.01(03.02.).1901р.вс.Кисляктеп.ГайсиНсЬкогораЙонУ
ВiнницькоТ областi. Батько Семен lванович, Мати евдокiя
ФеодосiТвна. ffружина Лiна (Неонiла) Андрiiвна (племiнниця отамана

А, Волинця). Дочки Анастасiя, 1924 р- н,, Ганна, 1927 р, н, Брати

Лаврентiй, 1В95 р.н., Купрiян. Сестра Афанасiя, 3 1923 по 1927 р,

працював головою мiсцевого споживчого товариства, В 1924 р,

оЬраниЙ членом сiльради. 3аарештований 23,10,1930 р, за ст,54-11
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кк усрр. Постановою Судовот ТрiЙки при Колегii ДПУ УСРР вiд

17.03.,l931 р- засуджений до 5 р, виспання в Пiвнiчний край,

Розстрiляний 31-05-Й3В р у м Одесi 1а 
постановою трiйки УНКВС

по Одеськiй областi "И 
tio,os,rg3B р, Реабiлiтований 30,11,1989 р,

(МВО, ф. Р-6023, оп,4, спр, 22255),

яницький lBaH - керiвник повстансЬ*О:: '_"j._::I_":T:
с. ОлексанДрiвка пiД u"" поЬ"ru"ня в Тростянецькому районi в травн|

1919 р. Помiчник отамана Пакетика, п..-а.rlrй \,

ЯнковиЙ-голоt}аГlовстаttкtlмУОllt,гогtiltt,щиllи.ВилаrлиЙУжоать|l
1921 р. отаманом Вогнем,

янковський домiнiк _ начальник обозу загону д, волинця,

Уродженець Лiтинського првiry, Поляк за нацiональнiстю, Пiсля 1920 р,

працював на Шпанiвському цукро вому заводi Г"y:1r.:::::_"-, ра й о ну,

Янович Костянтин Бонiфатiйович - 1овчFlськ11_,о,u""",
народився в с. Вербка теп, Чечельницького району Вiнницькот областi

в родинi псаломника, Брати tBaH, Григорiй, Йосип, олексiй, Петро,

Сестра. Вчитель .l проО""iею. Служив у царськiй apMiT, мав

офiцерське звання. В TpaBHi 1919 р, у себе в селi був одним з

oir"niarropiB антибiльшовицького повстання, 3годом зi своiм загоном

вступае у з'еднання Сави Чалого, Пiсля зради останньоrо оперуе

самостiйно. в 1921 р, xoTiB амнiстуватись, але його, за чутками,

вбивають <<своТ>, нiбито через якусь жlнцу,

Ярковський Микита Арсенович - повстанський отаман, Родом

з с. Пилипи r"п. Ь"р"о*ого району ВiнницькоТ областi, 3агiн Я, виник

наприкiнцi 
.1 

9 1 9 р. ;Ъ;;;;i": п iдлiЬний ялryr:rкiв. ПРаПОРЩИК ЦаРСЬКОi

apMiT. flo 1 cBiToBoT вiйни працював вiзником пошти у с, Пiдлiсний

Ялryшкiв.У1920р.пiшовзакордоН,проживаВУФранцiТ.
Ярмолiнський Олександр Антонович - учасник загону

Я.Гапюка.Родомзс.Гармакитеп.БарськогораЙонУВiнницькоТ
областi. БатькО АнтоН пiвлович, Мати НадiЯ Мартинiвна, Брат

Костянтин. ,1908 р. н. Вбитий в бою з червоними (,ЩАВО, ф, р-6023,

оп.4, спр. 24g15,T, 1, арк, 16,32),

Яровий -поrоur.,йй отаман, Родом iз с, Слiди теп, Тиврiвського

району ВiнницькоТобласгi, На 27,04,1922 р, загiн Я, осtадався з В чол,

(мешrенцiсiл Бушинка, Слiди, Стояни та iH,), 20,05,1922 р, спiйманий

разом з 9 козаками в с, Велика Вулига теп, Тиврiвського району,

3атриманiбУлидоставленiвособвiддiлРУмкордонУNо3.
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частина ll

докумЕнти l мАтЕрlАли

Псевдонiми подiльсьtс,tх oTaMaHiB:

Артем-ОниtцукА, е.

Байда - Галюк Я. С. (BiH же - 3aMopora, Кирилюк)

Бiда - Шевчук !. Х.

Боryн -.Савицький.

BiTep - Пiдлужняк М. Т.

Вогонь - Горбанюк Н. Р,, Чорнокозинський Л- А.

Ворошило - Коваленко С.А.

Гонта - Гонткiвський Г.

,Щiброва - Коцюрей П.

fiобрий Вечiр - lBaHoB, Ульяницький та iншi.

flробик - Бойченко Ф.

[як - Петров.

Женька-Босяк - Степанкевич е-

3авiрюха - Остапчук, Терещенко Ю. С.

Задрипонюха - 3аболотний С.

3алiзняк * Шмалiй Ф. С.



I

3iрви-Голова -Лимар С,

3опя - Андрусь П, М,

Карий - Онуфрiець Ю, Т,, Яворський С, l,

Куций -Андрущенко С, Г,

Левченко - lванунь е,

Лихо - [орошенко,

Маруся - Соколовська О, Т, та iншi,

Нечай - Бакало П, С,

Орел - Гальчевський Я, В,

Орлик - Гальчевський Я, В,, Лихо М,

Пакетик - Пакетников,

Патешг - Маляренко Т, А,

Пiдкова - Кохан Г" Нестерук М, та iншi,

Помста-Лютий - Коноплянко П, П,

Пугач - Кравченко Х, В,

Сава Чалий - Куцяк П, В,

Своринь -Свинарсьмй,

Сидр - Андрущенко С, Г,

CipKo -Андрусь П, М,

Сокiп - Соколов д,

Тополя - Боровський О, О,

Хмара - Гадзикiвський l, Я,, Харченко С, В, та iHtlli,

Чорна Хмара - t,[icap l, М,

Чорнобривка - ýзюбанчук М, О,

I



м1.
1 91 9 р. лютогО 1 6. Просlкурi в. - 3вернен ня отамана 3апорiзькоТ

козацькот бригади та начальника проску_рiвськот залоги
Gемесенка до населення MicTa з приводу подiй 14 лютого,

Наказ
по 3апорiх<ськiй козацькiй бригадi Укратнського Республiканського

Вiйська lMeHi отамана ПЕТЛЮРИ.
16 пюmоео 1919 р.
м. Просryрiв.

Вiддiл залоrовий
Я, отаман 3апорiжськоТ бригади i начальник ПроскурiвськоТ залоги,

оповiщаю все населення MicTa i повiry про слiдуюче:

В ночi з 14 на 15 лютого ц. р. якись неодповiдальнi, HecoBicTHi i

безчестнi люди почали збройне повстання проти iснуючоТ влади в

MicTi i повiтi. Люди цi по певним вiдомостям, якi маються у мене,

*ane*ari до еврейсьЙ нацiТ, захотiли взяти владу в своТ руки, зробити

через те замiшання в державному апаратовi i повести нашу Укратну

-так багато вже перестрадавшу, до aHapxiT i безладдя, Мною були

вх<итiсамi рiшучiзаходи щоби повстання, ними пiдняте, приооркати,

flytke можливо, що Mii жертвами, впавшими вiд зброт Moli козакiв, е

багатО невинних, але так, як нiщо неможливо без ошибок, то i тр
таК могли буги.

ЖалкО невиннихжертв, iзагальна смерть покрила MicTo ПросlсурЦ

однак кров тих невинних жертв паде проклятiем на голови тих, якl

,"яrипЙ себе провокаторами i авантюристами, тобто проводникiв

невдавшагося повстання.
Все населення MicTa i повiту призиваю до спокою i вttконування

своТх дiловодних занять i попереджую, що коли хто-небу.{::?.19::
або вважиться знова ввести заколот в життя мирного населення l

пБraar' при помочi провокацiТ проти законноТ влади, то я не спинюсь

Hi перед чiм, а це, що сталось, повинно бри грiзним (MeMeHToD для

Bcix експериментаторiв.
КоманduрЗапорilхськ.козаt{ьк.БрuеаОчУкр,Респ.ВiЙськаlменiГоповн.

Оmамана Пеmпюрч.

оmаман сЕМЕсЕнКо
ДАВО, ф. P,Mg, оп.5, спр- 8, арк,15, Копiя,

м2.
1919 р. травень,серпень. ольrопiльський повiт,

повiдомлення газети <трудова ГромадаD про антибiльшовицьке

повстання на Ольгопiльшинi.
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а хоче.проЖити на чркий кошт, пристала до комуни, бо комуна длянеТдоtjро, а тепер ходить по селах та грабуе й палить r"* a"n"", щоне хотят пристати до комуни.
KpiM того, комунiсти-большовики захотiли надругатися над

христiянською вiрою - забороняли вiнчати, молитвувати, хрестити й
ховатиt а також виповняти багато инших хрестiянських церковнихобрядiв без позволення koMicapa i наказом винести зi Bcix уьанов i
шкiл образи.

6. Повстанець повинен шкодити BciMa способами своТм ворогам
на Kox<HiM мiсцi i нищити ix нещадно доти, доки вони не вгамуються.

7, Повстанцi не повиннi по*цати зброт iбитися до послiднiьт каплi
крови доти, доки на YKpaTHi не встановиться такий лад, який вповнi
забезпечить селянам землю i волю.

8. 3емлю i волю забезпечить селянам той лад, при якiм закони
будугь видавать caMi селяни, чи ri представники.

9. ffрузями i приятелями повстанцiв е Bci трудящiся, якi хочуть
жити з власнот працj, а не з чужот, а також Bci Ti, хто стараеться
просвiтити народ i дбае про його добробуг.

10. Воюючи з свотми ворогами, повсiанцi повиннi воювати так,
щоб вИ того була найбiльцlа користь на gpoHTi, де б'ються нашi брати
на чолi з отаманоМ Петлюрою проти наших ворогiв.

ТруOова еромаба. - 1glg. -21 серпня.

м5.
_ 191_9 р. серпня 31. Жмеринка. - Повiдомлення rазетикукратнський козак> про пiдступне вбивство отамана

fl. Соколовського.
_ 3радlицьке убивство отамана повстанцiв Китвщини i Волинi
,Qмитра Соколовськоrо.

як нас повiдомляе брат отамана Соколовського, в нiч на 9серпнЯ с. р. д. СоколовсЬкий зi своТМ братом та ix жiнкам и були
в. с. Гоgбулях Радомисльськоrо повiту в помешканнi дирекгорагiмназii. ,

Коло ,12 год. ночi пiдiйшла пiдослана банда чоловiк з .l5 
iстала стрiлятИ у BiKHa. Одним з перщих вистрiлiв був убитийот, Соколовський- Тричiпоранена жiнка брата. всього Оуйвипущено

коло 100 вистрiлiв i кинуго б бомб. Брат СЪколовського з револьверомв руках прорвався крiзь бандитiв, lцо оточили двiр, i BTIK.
Похорони от. Соколовського були оповiще"l 

'"а 
11 серпня. Але

якийсь ворог донiс про це большовикlм, що були не д.п"*Ь, i вони в
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час процесiт силою в 600 чоловiк наскочили на процесiю з метою
заволодiти трупом, аби познущатися над ним.

ffякуючИ вчасним роспорядженням помiшника був. отамана
соколовського - його брата - тiло пiд градом куль було вивезено i

тимчасово поховано в лiсi на Волинi.
3гiднО постанов1,1 Житом ирсЬкоТ Н ародноТ Ради урочистий похорон

мае вiдбутись в найблизшiм часi, пiсля докгlаду Головному OTaMaHoBi.
з докладом до Отамана приiхав брат покiйного Василь i полковник
першого повстанчого полку iM. От. Петлюри Лобода Тимiш.

На мiсце зрадливо вбитого отамана, по постановi старшин
повстанцiв для продовження працi i дальшого пiдтримання повстання
обрано бувшого llомiшника, брата убитого, - Василя Соколовського.

разом з обома синами увесь часз рушницею в руках б'еться i батько
СоколовсЬких, дяк, 67 лiт, котриЙ пiшов зараз на КиТв. Сестра
Олександра - гiмназистка 4 t<лtяси також у повстанцях, 'l'здить по
селах вербувати козакiв, а також несе слркбу зв'язку.

Украiнськuй козак. - 1919. - 31 серпня.

N96.
1919 р. вересня 4, 5, ,t 1. Вiнниця. - Стаггя в rазетi <<шляхr>

про отамана Я. Шепеля.

З ДlЯЛЬНОСТl ОТАМАНА ШЕПЕЛЯ
(зБЕрIгАеться мовА оригlнАJIу}

розмовА
що являе собою отаман Шепель, який виклlикав такий страх

серед бiльшовикiв трьох повiтiв (вiнницький, Брацлавський i
Лiтинський)?

Вiнницьких мешканцiв давно цiкавило це питання. Був час,
коли iм'я Шепеля не сходило з уст вiнничан i повторювалось
одночасно в трьох повiтах. Наш спiвробiтник, покорисryвавшись
тим, що отаман тимчасово на лiкуваннi знаходиться у Вiнницi,
вiдвiдав йоrо та його штаб i ми можемо подiлитися з читачами
нашот газети цiкавими розповiдями про дiяльнiсть отамана з
недалекоТ минувшини.

ОТАМАН ШЕПЕЛЬ
отаман це зовсiм молода людина, 20 лiт не бiльше, з

побритою rоловою та з чорним, непокiрно в'юнким оселедцем,
таким же непокiрним, як i характер отамана. Коротко кажучи,
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отаман - партизан до мозку KicToK зi aciмa йоrо достоiнствами 
i

вадаМИ. взяття м. ЛlТИНА

в се редин, -THft ",Б;llЁiifri#Нf':ffi
iýу"Y"ъlх3]ТuТ'""'Ё""iilЁу"11'*.r"ставорганiзовувати
;Ы ;й' спасти неlцасних, [ля цtеt
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полiтичних арештованих, Кримiнальних попередили, що коли

пiдiймуть Оунт, MoMb",uno*o будуть перестрiля"]л 1?Зlu"*"
полiтичних арештованих, пiшли разом з ними на вiнницьку

дорогу, де з'еднавшись з iншими товаришами, одкрили воrонь

по coBiTcbK"* *,"""iui, оЪ"r.Ороiли'iх, взял" q:a скорострiли, i

в три години ночi все MicTo було очищене вiд бiльшовикtв,

Бlльшовики знову в лlтинl

На третiй день пiсля заняття нами Лiтина, бiльшовики 3нову

пiдiйшли до MicTa i зlэалtlицьки заявили козакам, що хочуть

златисЯ iм в полон, Я поперед)кував козакiв, що це провокацiя,

але вони стрiляти вiдмовились, через те, ш\о бiльшовики по них

вогню не вiдкривали, В той час, коли одна частина бiльшовикtв

вела переrовори з нами, друга iхня частина окружила нас l

no*uлu роззброювати i грабувати,

ВТЕЧА ОТАМАНА ШЕПЕЛЯ

З мене зняли чоботи, шинелю, френч ' 
,uб!11.:0 тисяч

грошей. Пiд'Iхав автомобiль, Нас nb"un" садовити, Козаки

впиралися. почuл?* *",уlu"", Скориставшись з цього, я lз

двома козаками кинувся "u-Оi,,",о",,iокий 
цеп, прорвlв_ його i в

однiй бiлизнi ";;;';;";о 
Гуту Тут нас почали доганяти

красноармiицi, Ми швидко зпьйLuп"'по кию та й пристали до

пастухiв, що ,*un" *"ру Ми, будучи в однiй бiлизнi, були дрке

подiбнi до пастухiв, Пiд;rхали до нас бiльшовики, спиталися:

- Куди BTiK Шепель?
ми вказали в протилежний бiк, а caMi пригнали отару до села

Вонячина.

СЕЛО ВОНЯЧИН

пiсля того, як я переховувався в Вонячинi, туди бiльшовики

ciM раз надсилали каральнi загони з чужоземцiв, Але, дякуючи

тlрекраснiй opr-"tliuo""ttocTi "::.?, 
i дiяльностi коменданта

панковецького, бiльшовики кох<ний раз вiдступали з великими

втратами, хоч у мене було всьоrо пй,u 30 чоловiк кiнноти,

дАльнtшЕ ФормувАння пАртизАнських зАгонlв

В Вонячинi я влаштував свiй штаб, i, коли йшов на_м, Синяву,

м ав уже,о", noi]i,i"H;;;;"1 ;;н, озброен их косами, вилами

:r;тfl-_:ffT;T
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ковите спiвчуттЯ i допомоry селян. 3аймаючи яке-небудь село,

я зараз збирав схоли, на яких виносились постанови про

обов'язкове пiдтримання повстанського риу. Bci, кго qдмовлявся

вступати в лави повстанцiв, виганялись селянством, а то HaBiTb

вбивалися ним.

другА зустрlч з АрАловим
друга зустрiч була22 червня на ст. Майдани, Моя частина

.uйй"лu цю станцiю й село, що лежало недалеко вiд неТ, В той

час, колИ ми повиннi були продвинутись далi, моя розвiдка
донесла, що ми оточенi частиною Аралова кiлькiстю в 200 чоловiк

з кулеметами i набоями.
зважаючи на те, що в мене було всього 150 чоловiк пiхоти i

невелика кiлькiсть набоТв, довелося знову взятись за старий

спосiб обходу ворога. Я iз п'ятьма козаками перебрався в тил

частини Аралова, i ми почали стрiляти з рушниць i цулемета,
несподiванка, яку викликали своею стрiляниною в лавах
Аралова, не пiддаеться нiякому опису. KiHHoTa Аралова, яка

*й"упu"" тiкати, iз переляку вiдкрила стрiлянину по свотй же

пiхотi, де зробила так само надзвичайний переполох, Пiд
Араловим пiд час переполоху було забито коня i Аралов на наших

очах TiKaB без шапки разом зi своею пiхотою. Наша частина була

звiльнена, i ворог залишив на мiсцi велику кiлькiсть забитих cBoiM

же вiйськом.
Шлях. - 1919. - 4, 5, 1 1 вересня-

Ne7,
1919 р. верёсня 21. Жмеринка. - Розповiдь отамана

3еленого в газетi <<УкраiЪський козак>> про свiй бойовий щлях,

РОЗМОВА З ОТАМ- ЗЕЛЕНИМ

!сторlя повстАння
Перше повстання, яке я пiдняв проти влади KoMyHicTiB, було

органaзовано приблизно за тиждень до Великодня, Тодi я
працював в спiльцi з Струком, який мав повстанчеський вiддiл

бiля Вишгороду, а також з командiром большовицького полцу

Боryнським, якиЙ стоявтодi в 3олотоношi, Разом з нами висryпив

на Цернiгiвщинi Ангел та вiмiл повстанцiв Полтавщини пiд

орудою студента MixHo. Плян, який було скпадено на спiльнiй
217



нарадi в Переяславi, був вироблений такий, щоб зi Bcix бокiв

наступати на Киiв. MeHi було вiддано напрямок Василькiв-

Боярку, l-{e повстання потерпiло неудачу через зраду

БогунськоГо. ПiслЯ того, як отряд MixHo захопив Баришпiль,

Боryнський ударив в тил, розбив повстанцiв та убив самого MixHo,

!о того ще й Ангел потерпiв невдачу на Чернигiвщинi, MyciB

покинути справу i втiкати з 60 козаками до мене, Я з свотми двома

полкамИ був захопив лiнiю СорочиЙ Брод-Боярка, але пiд

натиском ворожих сил повинен був вiдступити, Пiсля того

большовики висилали полк за полком i хоч ми не раз Тх били,

але де сила була витримувати, !О того большовицька. агiтацlя

на селi ще була мiцна, ще не добре розiбрали селяне lx,

Прийшлося лiквiдувати справу,
з невеличким вiддiлом переправились ми з Ангелом на лlвии

береГ та й роспуСr"r," *o."*iB, Тодi ж, по бажанню козакiв, була

пущ."u чутка, нiби козаки нас, - мене i Ангела, зарубили, Так

скiнчилася перша спроба.
З того часу я переховувався по житах та в лозах !нiпра

правда, большовики скоро довiдалися, що я живий, та стали

шукати. Багато разiв MeHi приходилося втiкати з-пiд самоrо носа

TxHix облав, багато разiв було так, що от-от, здаеться, вже

пiймають, але, як бачите, це Тшt не удалося,
Друге повстання прийшлося MeHi розпочати на власну руку,

за лiто большовики комунiсти добре таки допекпи селянам, а

особливо нашему селу Трипiллю - багато козакiв, бувших п,tоiх

товаришiв, похапалИ та позамучували, Та селяне за цей час i

caMi вже зрозумiли, що то таке ((КОМунiзпа>, Багато вже тодi пiшли

жити в <Житомирську губерНю), - це означас - в жита,

на цей раз козаки caMi вiдшукали мене i сталlr вимагати, аби

я взявся за зброю.
Я почував, що ще не час, Lr{o рано, що нема сил боротися,

але козаки твердо стояли ria свойому, l я рiшився,

ДРУГЕ ПОВСТАННЯ
на другий день пiсля Петра ми досвiта пiдiйшли до села

черняхова (бiля Трипiлля), де стояла большовицька залога в

56 чоловiка. Мали ми 225 чоловiк з 'l 50 вiнтовками та 4

кулеметами. Наскочивши несподiвано, ми Тх почасти перебили,

почасти захопили в полон. L{e була наша перша переrчtога, Але
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треба було квапитись, бо навкруги вже стало вiдомо про
повстання - треба було цдати з боку большовикiв. Через пiвтори

год. ми вже бились пiд Обцовим, який стоТть за 17 верст - всю

простiр ми перебiгли босими. Ворог не ждав нас так скоро i ми i

туr мали повну перемоry, Правда, тут моя армiя налiчувала вже

до 3000 при двох сотнях BiHToBoK, решта з вилами та косами,

Тут вперШе MeHi прийшлося биться з китайцями; Тх було 48

чоловiк, та душ 200 кацапiв. обiйшовши з фланry, ми розбили lx
на голову. Китайцi, якi не давались живими, Bci були перебитi,
Тут ми захопили ще 200 BiHToBoK та 5 кулеметiв, 3ачувши про

се, Bci залоги большовикiв повтiкали, так що с. с. Трипiлля,
Красне та.Щолина були захопленi без бою.

3 того часу i почалася постiйна вiйна з большовиками. Вони

висилали полк за полком, але ми Тх Bcix розбивали. Часто
захоплювали вiнтовки, кулемети та iнше бойове знаряддя. 3а
тшкдень я мав уже2полки гарно озброених: перший полкв cl<лtaдi

15о0 з 20 кулеметами та друrий полк- 700 душ з 15 цулеметами.
скоро також дiстали ми в бою i чотирi гармати з 25 набоями.
Багато ботв витримали ми з большовиками. Найважнiшi з них

взяття Ржищова та поход на лiвий берег до Переяслава, В

Переяславi нам пощастило захопити багато грошЬй, в

l-{i Bci перемоги дуже дратували КиТвських KoMyHicTiB i вони

рiшили покласти Bci сили, щоби покiнчити зi мною, Була
органiзована велика екпедицiя, якою командував сам
Пiдвойський. 3 боrqу Обухова на нас було послано великий вiддiл

в 6000 чоловiК KypcaHTiB, другi вiддiЛи, меншi, насryпали з бок.у

Германовки, Кагарлика та i з боку KaHiBa. По flнiпру була послана

фльотилiя броневих пароплавiв, яка Marla висадити десант,
Становище означилось, як безвихiдне, Треба було на щось
рiшитись. Скликавши oTaMaHiB полкiв та сотенних, я доклав Тм

про становище. Тодi вже було вiдомо, що вiйська !иректорii
YKpaTHcbKoi Н ародньоТ Р еспубл i ки взяли Жru ери н}ry. М и ви рiш ил и

прориватися i йти на з'еднання з вiйськами С. Петлюри,до цього

рiшеннЯ примусило нас i те, що ми мали бiльш 300 поранених,

яких не моглИ видати, Тiльки там, за фронтом, можна було б iX

помiстити в шпиталь.
219



до cBoix
вiдступ свiй ми почали з того, що несподiвано напали на с,

Гороватку, о" ",o"iu",unЪl." 
в 1000 чоловiк, розбили Тх та

двинулись r""о*о'Й Ъалiзницi:,р", с, Вiнцектовку, Лiнiю

залiзницi "" п"р"Иfii, "i* 
ст, Вiльшаною та_ Карамилrами,

Большовики, якi стежили за нами весь час, повiдомили

заздалегiдь, так, що "u" 
туг при переходiчерез лiнiю прийшлось

витримати упертий бiй з dронепотягами, В той час, як ми успlли

перевезти noлo""-y ЪОЬ"у, з O11v Вiльшани з'явилися 2

броневи ки i nouuл"'oЪ"ip-iлto"u,". обоз, С п рава бчла 
з1_1, 

майже

програна, коли б счйЬ,Ьu",ць, (один з найкращих помiшник|в

3еленого) "" 
non"J Г"i"" по",рiлом з гармати (Bcix набоТв було

8) в паровик. Друiий броневик, зачепивши пiдбитого, потянув

його на станцiю, Цим скористувались ми i успiли перевезти

ранених та обоз, Пiсля денного вiддиху в с, Синиця ми

попрямували на ", ё,"""ще, Бiля Ставища нам прийшлося

витримати вперiий бiй з большовиками, якi знову пiд

керiвництвом Пiдвойського хотiли загородити нам шлях, Тут ми

почули npo ,", що Жмеринка знову перейшла до рук

большовикiв, а разом з тим отримали вiдомости про те, що

повстанцям" .u*йЙо Y"u"" ia Христинiвку, Було вирiшено

змiнити шлях i """"р"Йи 
на Умань, Це рiшення було тим ще

вигiдне для нас, що ЙиЪаОл"y",1"i до ст, Вапнярка, де, як нам

передавали, идй бот вiйськ flирекгоргi та большовикlв,

Бiля ст. Поташу ми перейшли залiзницю, iryT вже здибались

з туrешнiми повстанцями, Тут o_1"!I:un" вiддiли Сокола, Козака

та павловського, якi з,едналися пiД КеРУВаННЯМ Y"11"_"ji;.]
Козака oyno 

"""ою 
ду,')Оо пiхоти та 2О0 кiнних, Павловськии

мав вiддiл душ 200 з 2 гарматами, Виявилося, tцо вони дiйсно

були взялиумань, але пiд напором ворожих сил мусiли покинути

MicTo. Ьуло вирiшено, що ми з'€днуемо Bci сили з метою захопити

Умань та Христинiвку, .__ _л..й.._о пэql
по взаемнiй эюд головне командування прийняв П_авловськии,

якбрший вiи**"й o"pr"nu. Згiцноз ранirле рmробленим ппяном

ми кинулись на Умань, Невелика залога - 
^ч!ч:..вiдсryпила 

по

пeptlJoмy бою i вспiла втiкти ешелоном на Христинiвку, Умань

була взята Ту;';;ЪЪоО"п" собi базу - а головне, могли

нарештi лишити'"';;;;; noo;;;n"* Ii",""*" другий свiй



полк, я подався з першим, в спiлцi з павловським, козаком та соколом

;;b";;iBr<y- ХрЙсiй"i"*у прийшлось нам брати двiчi, та ще раз

Умань, поки нарешr,;Ъ;;;;Й; нЬ приОули вiйська flиреrсорi'i, Толi

спiльними силами 
"й 

,"ь"у'вiдкинули большовикiв i пiсля довгих

мандрiвок прибули до рiдних мiсць,-- 
lib Ьr;;'поr1",."й ое добре знаете, а що буде - побачите -так

закiнчив свое оповlдання отаман 3елений,

YKpaiHcbKuй козак, - 1919, - 21 вересня,

tф8.

1919 р. вересня 28, Вiнниця, - Повiдомлення газети

<селянськ" aроr"о", npo приiЗд до Кам'янця,Подiльського

отамана Зеленого.

tцо говорить отАмАн зЕлЕниЙ
про сЕБЕ l своIх козАкlв

сими днями до Кам'янця притхав славний провiдник повстанцlв

отаман iелений. Спiвробiтникам газет.отаман сказав:

Я селянин-р"бi;;;;;, ip"ninn" на Киiвщинi, Називаю 
""9"--,-1l

бо KpiM землi, оiл" 
"*oi 

прuцочu" мiй батько, знаю lце й столярство t

працював до 1 907 року в залiзничному депо у КиТвi, Вчас перебування

у Киiвi був членом р"'"Й"i-"Т napTi'i ё._ч., 
"n, 

скоро ii залишив через

непорозумiнп".ч 
"Йдuчання 

книжок на украТнсуiй y",]лllтя виходу

з росiйськоi партii'я працював в укратнськiй с,-р, партiт разом з

Миколою залiзнякЬм iI мЪ*"""ом-Ковалевським. Перший раз був

арештованиИ в lsбi роцi i просидiв..в 1юпмi 
3 мiсяцi, дрIуi.раз - в

1908 р. ," *uп"rоЙIБ росiИсiкоТ парiiТ с,-р, Тодi ж по_ суду був

вiдправлений, як висланець, у Архангельсьцу ryб" де i пробув 3 роки,

Пiсля заслuп*" Оу""'l"Ьi"-'*И'"u вiиськоВу-службУ в 127 пiшиЙ

ПуrЙuпо"о*ий полк, - в якому був i пiд час вlини,

З початку революцiт я постiйно працював. по у*рт'-':ll,_вiйська,

був постiйн"м .rлено" вашого полкового KoMiTery, був делегатом на

"bi" 
rpoo* ВсеукраТнських Вiйськових 3'iЪдах,

я i мот козаки 6;l"ъ"" i Оудем битися за визволення Украiни вtд

Bcix iT ворогiв, Ми 
""iд""Ь 

ИдЬмо пiд орудою Уряду, який сrqупчуо бiля

себе найбiльшi народнi сипи,

Що до маИОлнiiЪ y;il;" УкраТни, то я можу тiльки сказати, lцо

буду стоять за ту владу, яку утворитъ народ,

Я приТхав д" К;;;i'ц;,'щоО особисто звернутися до Головноrо

Командуван"" no Йоч"i;;Й;-"" Фошей та'одежi для вiйська, Мiй



поиiзд не мае на MeTi нiяких справ "9"lчу;:fi:::f:';$:l*""Н;

#l#ifuТj:п,Т;;:ЖДУ;lНiJi'""'""""1"рiдвiльноне
;;;; й""о",i_ljiН";Y ;:"ъЖ;, бо повста"}i _.1? "u""

Настрiй козакlв

..u""nb**", .",,, #+i:lr*"т:Ён *}ж*lж ffiх tr#,

залежати, направл,
.]рu.пр""iд:ч1[5:ЪхТ,""ЖТ'":Ж:lЯlН"Ч:",""'Н;:ffi 

il
поипинити подвtз х

нffi ::i::"tffdr[жax,H**;T*;iý*lж***#;
;Ъ;;;lщ"-чт,_1н",,'_ll1,,l#Н}jlr,,_1*ж::н:жъg;н:

ЁЁlilхххti Ё:*ffi ;;,й, no"",u,

Ним. _ алlо _rяаеоесня.
УГА Селянська zромаОа, - ''919, - 2В верес

м9,

1 920 р, сiч ня 1, н ем и рi:_л :лlilт ý"J"HT#'":;_T:
ьр"цr""Ъо1::."Ъ".".ffil'r,ЪТ,,'#;Нffi ;"*"ЪiддеНiКiНЦiВ,
повiдомленням-iБказ 

Ns r __т гrло.тянчеськоi групи - 1 СiЧНЯ '1920 Р' М'

вiйськам БрацлавськоТ Повстанчеt

*uъТffй загальний, ,-}Т команди вiйськ YKpaiHcbKoi

зriдно уповноваженНЯ 
ГОЛОВlYrr";;;;Ъ. пiд ч. 3745, мною

Нfit}Цlifr н,1",$ii;ffift t*,*fi нныi
за межи БрацлавЩИНИ, ВИ3ВО_ПИВ#";;йфкнеться до свОГО З

*iиоu*'" l.:ТХУДН:;ЖIНill" ыиЪ*j, аби МИ МОГЛИ ГНаТИ

сочувствием. l

наших ворогiв за межiукраiни"' - ацлавський r<ypiHb iменiгетьмана

В MicTi Немировi формуеться 
ьр

Гlавла Полубс

'"Тiл*iнжr-жр,i*i;"ilт;;::;:"""сенко

ДаВО, Ф,Р-5О2Z, ОП, l, v,lt,, --" 
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tф 10,

1920 р. сiчня S, Немирiч, -- Р-"*"з 
М 2 комен,данта

н 
" 

л,-" р i ub 
" 
-" 

l:.. L{i; fu ni;;; "Ъiiiii-lР 

О О Р r а Н i 3 а Ц i Ю

Бпацлавського кур
-'iЪказ ..l. Z. 

. iлf\,пl, намиоiвського району.вiйсьК
оБ'Йр."пiння Комендатури HeMl

БрацлавсьКоt по,",}iЧББl-руп" S сiчня 1920 р, м, Немирtв,

згiднонабзукоманАуючогоБрlчl,л,;;i:*iХ"Нffi :?[J:IH:

"ооiБi"rrпього 
дня приступаю до фоI

Курiня.

Комендат Немирiвського районуОтаман Голуб,

;Ь, i, p-bop,z, оп, t, cnp- з9, al,K, 21в, копiп,

м11,

1920 р, сiчня 5, Немирi", -,З"чрнення Тимчасового

Щентраль"о,о'lЁ"+;;;;I;, 
К",ЙЙЪiу Брачлавtчини до

населення ,. ,чйi,ъ" дЬ "yp,y,ui..*" 
пЬр"д лиц"" ворожоl

навали.

Брати, 
ДО НАСЕлЕння БрдцлАвщини

кати-золотопогонники 
награбували безлiч нашого добра i втiкли,

Fffi я#m"*Tiii,*f iffi *:+ffiffi Ёtr#}Ёi
si"шьТфЯжх,J*нfl 

"ffiхi*#;ф#фi1iЁ
iЬЬд" 

" 
цi. Т9 YУ- 1Ё 

-ý?"JFf8Ё 

^fi 
,

; ;; ;, Н в га 
1,1.н9_ л : ly"" : у"п ;;""i*""*" комiтети, до яко го

iЪ Ыёrдн"ь ки от РяДИ, заснуватlJ*Ёfi ;ро свою органiзацiю,

.ЬЪ]йЬ""дiспатипредс.'авни-".,л::х;;iй"ir"iузаразперебуваев
Штаб l-\ентрапьного Повстанчесы

"' т 3; ЁT}ijb. о дп 
", 

Б о _з} т 1i:*i,П' i!f; ет Брацл а вщи ни.

ТЙЙчu"о"И [_tентральний Повста

длвО, Ф, ,-,oi,, o,n,' 1, спр, З9, арк, 21В, Копiя,

м12,

1920 р, KBiTeHb, - !в9пне_1"_f,,ч",уп*1*ч 
*9у*дуючоrо

вiйськом УНР отамана ю, т,о,о*й'"Ъ*" i*рii*""*ого селянства,



сЕлянЕl

I. Ми воем за те, що i зразу воювали - за право украТнського народу
порядlryвати на своТй землi, за народню владу.

Il. Йде весна. Гурryйтесь! Будемо випровожати непроханих гостей.
Рушницi мусять буrи прочищенi i змазанi.

lll. Не пiднiмайте самiдрiбних повстань. Органiзуйтесь iчекайте
наказу. Наказ буде даний скоро Головним Отаманом ПЕТЛЮРОЮ.

lV. Пiд час повстання Hi один ворог не повинен угirси з УкраТни.
Вся зброя однята у ворогiв мусить буrи в руках УкраТнського народу,

V. Не BipbTe, що украТнського вiйська немас, що нiбито Головний
Отаман Петлюра пристав до ворогiв УкраТнськоl,о Народу. Брехня i

провокацiя! 3броя не буде положена, поки хоч один ворог буде на
шиТ украТнського селянина.

Vl. Мiняйте хлiб тiльки на сукно, мануфакryру, сiль, цукор. Не берiть
совiтських грошей, за якi нiчого не купите, тому що вони cKacoBaHi
П равительством УкраТнськоТ Республiки.

Vll. 3емля тому - хто на нiй працюе. Геть дармоцiв! 3а хлiб, який
здобуваете працею, вимагаЙте вiд наших ворогiв товари, а не папiровi
rрошi.

Vlll. Hi з добровольцями, Hi з комунiстами, Hi з поляками не
помиримося до того часу, поки вони не визнають нашого права на
вiльне життя.

lX. Всiдержави cBiTy визнали самостiйну УкраТну, тiльки росiяне-
добровiльцi та комунiсти проти нас.

Х. 3асiвайте землi. Хлiб збере той, хто засiе.
Xl. Вся влада мусить бри в руках украТнського трудового люду.

Геть вiд влади чlпкинцiв, спекулянтiв iжуликiв!
УкраТною будуr правити люди, яких вибере народ.
3 наказу Головного Отамана й Правительства УкраiнськоТ

НародньоТ Республiки повiдомляю.
Засryпник Командуючого Вiйськом
YlcpaTHcbKoT НародньоТ республiки
Отаман Юрко Тютюнник.
МВа, ф.Р-2625, оп,2, спр. 113, арк.50. Копiя.

м13.
1920 р. травня 3. Брацлав. - Доповiдь начальника

БрацлавськоТ повiтовоТ радянськоТ мiлiцiТ Подiльському
ryбревкому про зайняття отаманом А. Волинцем м. Брацлав та
про панiчний вiдсryп бiльшовикiв з м. Тульчин.
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В ПОДГУБРЕВКОМ

Доtсtад .._ rллл+L a
Hu*uno""*a Брацлавськоi Уездной Робоче-Крестьянскои

Советской милиции. _ ал.,

Двадцать восьмого апреля с, г, в пять часов утра, бандой в

количестве 
,t 50 челов. конных и 350 челов, пеших с 3 пулеметами по

прuд"од"r"льством бандита Волынца, был сделан налет на Брацлав,

Налет быЛ неожиданный'с нашей Gтороны и со всех сторон Брацлава,

в брацлавском гарнизоне в то вреfiя было около 55 челов,

вооруженной силы J"д""" nyneMeTob Максима, включая в число 55

челов. брацлавскую караульную роту, милицию, экспедиционный

отряд 60 див. 
" 

пuрr"Ипi* buOoin"*o" Ьрuцп"""*ой организации, Вся

воор)Dкенная сила вступила в открытый бой с бандитами, но биться

пришлось не долго, так как после выпуска одной ленты пулемет наш

испортился и перестал работать, что привело наш гарнизон в

паническоенастроеНие.ПослепорЧипУлеметакрасноармейцы
гарнизона пали духом и стали себя считiть безсильными, Сейчас

же разделились на две группы и стали отсryпать, одна группа по

направленИю Тульчина, другая по направлению Немирова, Но, увидя,

что бандиты насryпают со всех сторон города, начали панически

бежать кrо куда, дабы скрыться и не попасть в руки бандитов, Тогда

бандиты заняли город 
" 

i*u"uno",) систематическое вылавливание

""u*'п"рr"йных 
работников и красноармейцев, Бывшие в нашем

гарнизоне четыре галичанина, которые при вступлении банды

перешли на сторону бандитов, что оказало бандитам большую

помощь по поимке нiших,о"арищей, так как галичане хорошо знали

месторасПоложение всех учреждеяиЙ и квартиры партейных

работников, даже некоторых иэ партейных работников знали в лицо

и указывали таковых. Кроме галичан, многие из местных жителеи

Брацлава тоже принимали участие в поимке ответственных

работников и указывали бандитам их квартиры и личности, Благодаря

галичанам и местным жителям, бандиты поймали и расстреляли

следующих товарищей: вр, и, д, заведующего отделом управления

y"alb""*""a т-'Иванова, помоцlника военкома т, Валька, два

красноармейца и двух сотрудн.иков военного комиссариата,

присланных n" рuой из россйи, фамилии коих мне не известны, а

таюке двух агенто" се*ретного отдела при ревкоме товар,_Квасника

и мельника, первого йa дuу" бросили живым в ре}ry Буг, второго

повесили на телеграбном'столбу в центре города, Кроме убитых в
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Брацлаве, бандиты еще поймали и у_везли с собой партейного тов,

брацлавскоИ оргапизации Бугаева и 5 чел, милиционеров, из числа

взятых милиционеров в с, Семенках расстреляли три человека, а

участЬ т. Бугаева и двух милиционеров не известна, остальная

милиция и командньiи iо",u" милиции скрылись неизвестно куда,

Со сторонЫ бандитоВ оказалосЬ один челов, убитым и семь бандитов

раненых, которые у"Й"",_О"ндой, После расстрелов бандиты

налох(или ," ,ород контрибуцию деньгами на сумму ста тысяч

гривнами и продукгами, что частью горожанами было выполнено,

!елопроизводство по всем отделам ревкома, а также по всем

учреждениЯм, каК в комисGариате, казначействе, почте и милиции

всесожжено,денежНыедокУментыповсемУчреждеНиямтоже
пожгли. Все телефонные аппараты и пишущие машинки по всем

учреждениям забраты бандитами, о чем мною составлен акг, В

казначействе бандиты забрали полтора миллиона советских ленег,

132 320 р. украинскими,96+25 р, аэропланами и 35918 р, и 60 коп,

купонами, одновременно из кассы почтово-телеграфной конторы

взято 231 0О0 р- y9аинскими деньгами, Моя конспиративная квартира,

где находились казенные деньги, денежные документы и другие

ценные секретные бумаги милиции, тоже была указана галичанами,

на котороЙ бандитыЪабрали денег на сумму 105 тысяч рублей сов,

знакам, полученных из ryбмилиции на хозяйственные расходы, а

денежные документы " 
Ъ"" другие важные бумаги уничтожены,

спастИ которыХ благодаря создавшейся панике мне не удалось, О

разграблении вышеупомянутого мной в присутствии понятых

составлен акг. Двадцiть восьмого апреля в 3 часа дня банда ушла

из БрацлаВ" no пuпj"влению Гайсина, оставив своих агентов для

поимки остальных *Ь"rу"""rов. На второй день в 't1 часов rгра в

Брацлав прибыл экспедиционный отряд 60 див, в полном боевом

составе, похоронив телЬ убитых красноармейцев, и вечером т::.::
дня ушел в iyn"""H обратно, В Брацлаве не осталось никакои

реальной силы, n" *о,оруо могла бы упереться власть, а потому

всем партейным oTBe,"i"""*ы" работникам пришлось уехать в

тульчин, так как работать в Брацлаве не представлялось никакой

возможноGти и каждую минуту пришлось бы ждать повторения

налета.
ушедщая банда из Браtрава присоединилась к банде Тютюнника

и совместно с бандой eio в + час. утра одновременно сделали налет

на Тульчин и сr- Вьпнярr<у, В Тульчине в то время располагался штаб
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60 дивизии. Налет тоже был неожиданный со стороны штаба 60 див.,
а потому штаб 60 дивизии в панике и большом беспорядке начал
отсryпать на ст. Журавлевка. По дороге к Журавлевке, благодаря
паническому отсryплению, кавалерия бандитов изрубила шашками
около 65 чел. красноармейцев и партейных работников, штаб 60 див.
В часа 4 дня бандиты отступили от Тульчина по направлению
Вапнярки для присоединения к банде, занявшей Вапнярку.
fiальнейшее мне не известно.

УV 1920 z- Начальнuк Брацлавской Уезdной Рабоче-Кресmьяноаil Совеmскоа
мuлL,цчч (поOпчсь).

ДДВО, ф. Р-2625, оп. 2, спр,94, арк. 3'/-3В. Орuеiнап,

м14.
1920 р. вересень. - Вiдозва особвiддiлу ВЧК при

Реввlйськрадl 14-Т армГf iз списком розстрiляних у Лiтинському
та Хмiльницькому районах повстанцiв.

грАщдАнЕ!

Настал тот час, когда контр-революция вынркдена смириться
перед величием и грозой нашей доблестной Красной Армии и тем
самым дать нам возможность перейти к мирному строительству.

Но нет, помимо внешней, которая уже разбита-есть еще и своя
собственная, так называемая (внутренняя) контр-революция,
которая всячески старается мешать нам строить свою )мзнь на новых
началах.

Особенно не дремлет она на Украине, где разного рода искатели
легкой наживы, а то и просто любители сильных ощущений - находят
сочувствие в деревне, главным образом среди кулаков.

flелается это просто: подобный пройдоха туг же получает тиryл
<батька>l или <атамана), который вербует себе людей таких же, lсlк
и он убеждений, т. е. попросту бандитов и зате[t, вооружившись
винтовками, бомбами и проч. закопанными на всякий случай прихода
какого-нибудь <<батькаD, отправляются в поход, с лозунгом
(самостийной Украины)), или <бей жидов)), ((долой коммунистовD -
не имеет значения: ведь цель-то у них одна: грабеж, убийства и
насилия.

Явление это стало обыденным, даже модным.
Особым Отделом 14 армии было открыто повстанческое бюро и
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вот на очередь пришлось поставить вопрос о ликвидации всех ныне

действующих банд и о создании таких условий, при которых всякая

попытка к организации таковых была бы немыслима,

Разрешение этой задачи взял на себя особый Отдел

всероссийской Чрезвычайной Комиссии при Реввоенсовете 14

аРМИИ. li плиyппогию ПаDТИЗаНа-
учитывая местные условия, а таюке и психологию парт

бандита, способного "чп"д"'ь 
из-за угла, на беззащитных,

скрывающегося тотчас же при встрече с регулярной частью, *

пришлось для более успешного выполнения данной задачи _

действовать несколько ""о," 
ny,"*: в районы Хмельника и Литина,

как раз в те места, ;;;;;;;" бояа Ц9ули, 
Степанищины и другие

отбросы оОщ"с,"JяЬ """о,о 
последнего времени продолжали

встречать "очу""""Б 
среди местных крестьян, был послан отряд

особотдела, во главе с'уполномоченным последнего Начальником

Следственнои ча"iи тов, Чернобыльским, под видом Продотряда,_

Согласно a"p"*u" в",рабо,ан"оrо плана, отряд на следующии

день начал как Оудто do, про""пять признаки разложения и в

результате, "uдБ" 
маску, превратился в (повстанческо-

противосо**r"*"йl, *"*оЪО'* бЫЛИ ВЫПУЩеНЫ ВОЗЗВаНИЯ С

предложением явиться на съезд всем тем, кто сочувствует (нашему

движениюD (другими словами являются врагом Советской власти)

для обсуждения "onpo"o", 
связанных с борьбой с коммунои,

комисарство" " 
noJi.'[o-й говоря, -Советской властью, *властью

о"Н:Х 
3,ý.х",]""Jх;ачным и цель была достигнуга: некоторые села

прислали своих 
"iЕдоu"",елей 

для.обсрцения ука3анных выше

вопросов, ,"" "чJой 
проявив ::::,:"бпчгонадежность 

в смысле

подчинени" " "о*у"",Ьия 
СоветскоЙ впасти; отдельные лица,

большинст"о " 
пой*ом вооружении - являлись, предлагая свои

услуги в качестве агитатора, а то и просто в качестве добровольца-

партизана, даваа ц"нн,iй материал об остальных бандитах, их

местонахожд"""", йп"*естве скрытого ими оружия и проч,

Большая .,a"rо ,nl'.i"* Оuпд"rо. была поймана и расстреляна'

имушество ," *о"6"*овано, а дома сохокены, Те из сел, которые

прислалИ "u "о",Ъ 
своих делегатов, которые скрывали у себя

указанных б""д"iоЬ, а таюке и орркие, жестоко наказаны: на ках(дого

из них наложено ч:траф с предупреждением, что при повторении

подобных я"""*rй,6чйй _ч приняты более суровые меры,



публикуемый ниже список бандитов, принимавших активное

участие в бандах Шепеля, Степанишина и других, и расстрелянных в

порядке подавления бандитско-повстанческого движения в Ллпинском

и Хмельницком районах, является неполным, ввиду того, что по чисто

i ,е*н"ческим причинам, как наприIчlеР: РаСстрел бандитов,

обнаруэкенных в лесах - не удалось установить фамилии посJIедних.
,1). Рябенький Андрей, он же <<Хмара> - адъютант Шепеля, я<ит,

села Ивчи, 2) Клищевой Варфоломей (Бартко), жит, села Ивчи, 3)

Жеглов Филимон, жит. села Ивчи, 4) Хартюк Никифор, 5) fiобренький

l-Jикита, 6) Добренький Александр, 7) Богданов Тимофей, В) Мовчан

Петр, 9) Богдан 3од, 10) Шамай Иван, 11) Марческий Владимир,

священник, ответственный агитатор и организатор, жит, села Ивчи,

12) ЙванцОв ГригориЙ - он же (Огородников), жит, села Ивчи, 13)

сторож Ивчанского леса, содержатель конспиративной квартиры

"*pi,"*"*"" 
в лесу бандитов, житель села Ивчи, 14) Криrqун Тимофей,

жит. села Ивчи, 'l5) Лебедь Антон, жит. села Клетища, 16) Голушко

Афанасий, 17) РыбаК Артемий, 1В) Лубчинский Артем, 19) Сушко

Анисий, с. Куриловки, 20) Тисар Александр, 21) Левчук Олеан, жит, с,

Чешки, 22) Бедяниский Леонтий, жит. села Войтовцы, 23) Ткачук Петр,

жит. м. Старой Синявы, 24) Михальский Антон, жит, м, Старой Синявы,

25) Щиr<ула Федор, жит. села Маркуши, 26) Кчлик Ниtмта (учитель),

один из ответственных руководителей Шепелевской банды, жит, с,

Вонячина,27) Ищук Емельян, жит. с. Вонячина, 2В) Рогальсtоtй Гаврил,

жит. с. Вонячина, 29) Владыка Константин - заведыв, отделом

противосоветск. пропаганды штаба Шепеля, жит, с, Порубицы, 30)

Бассико Илья, жит. с. Соколова, 31) Педос Михаил, жит. с. Чудиновцы,

32) Шнайдер Фекла ,- она же .Янковская Вера - личн, Секретарь

Шепеля, жит. с. Чудиновцы, 33) Кривоконь Мирон, жит, с, flуминок 34)

Голубь Григорий, жит. с. !уминок, 35) Гедз Григорий, ж, с, Думинок,

36) Смащук Сильвестр, жит. с_ Мытинцы, 37) Лилик Филимон, жит, с,

Мытинцы, 38) АнковсКий Анисий, жит. с. Мытинцы, 39) Сорока Архип -
один из видных организаторов повста1-1ч. банд, жит, с, Мытинцы, 40)

Сорока Андрон, жит. с. Мытинцы.
При ликвидации бандитско-повстанческого движения обнаруп<ено

два пулемета, 1 70 винтовок и много патронов, бомб, гранат и прочее,

доводя об этом до сведения населения, особый Отдел призывает

всех к энергичной борьбе с бандитизмом, к упорному и честному

труду, какового требует настоящий момент - одновременно преду_
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преждая, что при малейшей попытке появления бандитизма

виновные будут беспощадно расстреливаться, как активные и

соэнательные враги Рабоче-крестьянской власти,

Начальник Особого Отдела И, Воронцов,

Руководитеп, оп"J"ц"" - Начальник Следственной части

Г. Чернобыльский,
ДАВО, ф. Р4gЗ2, оп, 1, спр, 62, арк,97, Копiя,

}ф15.

1920 р. вересня ,l3, Тульчин, - Наказ М 7 по тилу вlиGьк

Брацлавського повiry пiо боротьбу з повстанськ},tм рухом у

Холодiвськiй волостi,
Приказ
по тылу войск Брацлавского уeзда
Ns 7.
г. Тульчин. 13 сентября 1920 года,

ý1.
В то время, когда пролетариат творит дело революции, бандиты

и другая Оелогвардьй"*"" свора стараются подорвать наши

завоевания, Фабя мирное население, разрушая государственные

постройки, мосты и телеФаф, Частичные дикие и глупые выходки

бандитов не могуr пр"*"","'у,ц"рба революции, т, к, последняя в

сравнении субитой й" *о",р-революцией в лице [еникина, Колчака,

Юденича и др., ничто,

объявляю для широкого оповеlцения спиGок расстрелянных

явных бандитов, терроризировавших население с, Столыпино

Холодовской волости:

1) Балюк Антон
2) Балюк Касьян
3) Сигней Даниил
4) Сигней Калень
5) Мальота Феодор
6) L{ымбалюкАфанасий
7) Барер Хаим.
подчеркиваю еще раз, что борьба с бандитизмом будет вестись

самая беспощадная, как с врагами трудового народа, ,Щолг каждого

сознательного гражданина и товарища давать сведения о бандитах

и месте 
"* "urоййя 

в штаб тыла. (г. тульчин, дворцовьв казармы).
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Жители с. Столыпино Холодовской волости:

1) l_|ымбалюк Матвей
2) L{ымбалюк Андрей
3) Синько Антон
4) Синько Пантелеймон
5) Роха Василий
6) Танцюра Мартын,
как злостные бандиты и враги трудового народа объявляются вне

закона.
НачальниК тыла Брацлавского уезда Ефремов,

Начальник штаба Корзун.

ДАВО, ф. Р-905, оп. 1, спр, 2, арк.46. Копiя.

м 16.

1920 р. вересня 17, Тульчин. - Витяг з наказу }Ф 9 по тилу

вiйськ Брацлавськоrо повiry про розстрiл повстанцiв у с,
столипiно.

Приказ
по тылу войск Брацлавского уезда
Ne 9.

17 сентября 1920 года г. Тульчин

ýt
объявляю для широкого оповеtцения, что приговором

общества села Столыпино убит 13 сентября задержанный баrцит

того же села Мартын Танцюра, объявленный мною вне закона, и

расстреляны злостные бандиты того же села: Паранчук Николай и

синько Павел.
Начальнuк mьша Браtуtавскоео уезdа Ефремов

Начапьнuк шmаба mыла Корзун

ДДВО, ф. Р-905, оп. 1, спр.2, арк.27. Копiя.

м17.
1920 р. листопада 20. Берчrадь. -Наказ }ф 49 ольrопiльськоrо

повiтового вiйськово-революцiйноrо KoMiTery про заходи у
боротьбi з повстанським рухом.

231



прикАз м 49

ОЛЬГОПОЛЬСКАГО УЕЗДНОГО ВОЕННО-
РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМ ИТЕТА.

20 Ноября 1920 года. r. Бершадь,

ý 1. В виду создавшегося на территории Уезда положения в связи
с операциями бандитских отрядов, терроризирующих рабоry Ревкома
как в центре, так и на местах, для усиленной борьбы с бандами, при
Уездревкоме организована Особая Революционная Тройка, на
правах Губернской t{резвычайной Комиссии, которая будет
принимать самые репрессивные меры к бандитам.

ý 2. Все нижепоименованные главари банд и участвующие в
таковых считаются вне закона Федеративной Советской Республики;
всем учреждениям, как-то Ч. - К., Милиции, Вол. и Селревкомам при
обнарупкении нижеупомянутых лиц задерживать и препровождать в
Политбюро:

1. Мотола Иосиф
2.,Щиденко Иван
3. Марков Николай
4, Войтко Михаил
5. Кучеренко Василий
6. Сонryс Комки"
7, Кучеренко Григорий
8. Горобец Григорий
9. Гатенюк Феодор
10. Бондарь Онисим
11- Бондарь Климентий
't2. Шейка Мирон
,13. Бондарь Василий
14.Ковальчук Артем
15. КовальчукИсидор
'16. Новицкий Афанасий
17. Маковский Иван
18. Каташинский Трифон
19. 3еленюк Петр
20. Редька Никита
21. СавенчукОнисим
22. Кушнир Тарас

главарь (убит)

|ччаствчючиИ)

:

_

(участвующий)

-1участвов.1 
уОит

-
'Очевидно, Солryс Клим.- Авт.
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23, Сакай Сафрон
24. Зеленюк Евфимий
25, 3еленюк Никита
26. Лайтаренко Никита
27. Бондарь Алексей
28. Олейнюк (сын Софии)
29. ffложевский Василий
30. Наутят Павел
ý 3.Пойманные бандиты будут расстреливаться на месте, а

имущество как их, так и ближайших родственников будет
конфисковано в пользу бедноты.

ý+. В те села, где будуr оперировать бандиты, немедленно будуг
посылаться карательные отряды во главе с Революционной Тройкой,

для производства суда на месте,
ý 5.!еревни, оказывающие содействие бандитам, будут

подвергнуты военной блокаде, а граждане, уличенные в

укрывательстве бандитов, будут расстреливаться на месте, а
имущество конфисковано.

ý 6. Всем Волревкомам, Селревкомам и всем сознательным
гражда нам, кому до рога Советская,Власть, предлагается бдительно
следить за появлением банд, принимать самые решительные меры
к уничтох{ению таковых, доводя до сведения Уездревкома, ибо
волревкомы и Селревкомы первые будут преданы суду, за халатное
отношение к прямым своим объязанностям.

Пора уже положить конец преступной деятельности банд, и

дружно приняться за мирное строительство нашего разрушенноrо
хозяйственного аппарата.

ýz. Председателям Вол. и Селревкомов приказываю прочесть
на сходах данный приказ в каждом селе волости.

П реdуезd р ев ком а Р аdч е нко
3ав. Onld. Управпенuя Крьtлов

ДАВО, ф. Р-З796, оп. 1, спр- 14, арк. 127. Копiя.

м18.
1920 р. Печера. - Повiдомленнq gggýgiддiлу ВЧК при 60-й дивiзГt

про розстрiл повстанцiв - учасникiв заrону е. Ляховича та iH-

В порядке подавления кулацкого, бандитско-повстанчеGкого
движения в районе м. Печара, Тульчинского уезда, Подольской ryб.,
особым Отделением РАССТРЕлянЫ следующия лица, как
неисправимые враги Рабоче-крестьянской власти, участвовавшие
в убийствах, грабежах, насилиях и терроризированием мирного
населения, будучи в бандах Ляховича и др.
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1) Лысый Кирил Степанович 19 лет.
2) Антонюк.Щмитрий Саввович ,19 лет.
3) l-{елиш Иван Казимирович 40 лет.
4) Педецкий Елиазар Фокиевич 42 лет.
5) Баран flомин,Щенисович 50 лет.
6).Щверницкий Иосиф Ксенофонтович 55 лет.
7) Погонец Павел Степанович 50 лет.
8) Кисиленко Никифор фомович 22 лет.
9) Кисиленко Корней Симеонович 27 лет.
,l0) 3инько Кузьма Иванович 21 года.
11) 3инько Давид Иванович 19 лет.
12) МаращукТрофим Константинович 4'l года.
13) Логвинович Александр Николаевич 27 лет.
14) Логвинович Евгений Николаевич 25 лет.
15) Коренный Филипп Емельянович 21 года.
16) Белоенко Леонтий Матвеевич 30 лет.
17) Филипишин Григорий Пантелеевич 26 лет.
,l8) Кирилюк фома Иустинович 27 лет.
19) Батаглюк Филимон Васильевич 22 года.
20) Белоус Сергей Тимофеевич 36 лет.
2,t) Кисиленко Прокофий Корнеевич 25 лет.
22) Пунько Никифор Саввович З5 лет.
23) Семенюк Лаврентий Авксентьевич 23 лет.
24) Баран Филипп Петрович 24 леt.
25) Шипочка Николай Филиппович 50 лет.
26) Поух Тимофей Степанович 24 лет.
27) Посвятенко Сергей Климентьевич27 лет.
Победоносная Рабоче-Крестьянская Красная Армия уничтожила

на фронтах банды Врангеля и Петлюры.
Особое Отделение, охраняя ближайший к фронry тыл, являясь

органом Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр-

революцией всех видов, уничтожить последнюю язву, мешающую
перейти к мирному строительству - всех бандитов и укрывающих
их, Особое Отделение будет расстреливать, имуцlество их
конфисковывать, а хаты сх(игать.

Начальнuк осо6. оm0.

Г. Чернобьпьскuй.

ДДВО, ф. Р-1 115, оп. 2, спр. 5, арк, 572. Калiя.
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м19.
1920 р. Тиврiв. - Повiдомлення особвiддiлу ВЧК при 60,й

дивiзiТ про розстрiл учасникiв пiдпiльноТ повстанськоТ
органiзацГ( розкритоТ в м. Тиврiв.

Особым Отделением при 60 дивизии, раскрыта в м. Тыврове
подпольная петлюровская организация, ставившая себе целью:
взрыв мостов, порчу средств связи, противосоветскую агитацию и

организацию противосоветских партшанских отрядов.
Организация эта ликвидирована в корне:
РАССТРЕЛЯНЫ следующие активные участники, жители м.

Тыврова, Винницкого уезда, Подольской ryб,
1) Гончарук Емельян Иванович 25 лет,
2) ВиничукЛука Васильевич 22 лет,
3) Сорока Трофим Александрович 25 лет,
4) Черняга Илларион Тимофеевич 24 лет,
5) Мельник Харитон Иванович 20 лет,
6) Горбатюк Марк Антонович 22 лет,
7) МельникФилипп Климентьевич 33 лет,
8) Мельник Леонтий Сергеевич 23 лет,
9) Березюк Сергей Тимофеевич 26 лет,
,l0) Конюшко Григорий Иванович 28 лет,
1 1) Петровская Валерия Иосифовна25 лет,
'l2) Раryшняк Степан Артемович 26 лет,
,13) Говинский Александр Максимович 19 лет,
14) Поух Тимофей Стефанович 24 лет,
15) Посвятенко Сергей Климентьевич27 пет,
,t6) Шипочка Николай 50 лет.
Предупрецдаю, что Особое Отделение, являясь высшим органом

Всероссийской Чрезвычайной комиссии в районе 60 див.; исполняя
волю рабочих и крестьян России и Украины будет и впредь
беспощадно расправляться со всеми теми, кто своими действиями
вредит Советским Республикам и подрывает моц{ь их заlцитницы
Великой Рабоче-Крестьянской Красной армии. 

;_

3авоеваия Оrсябрсlой Револо{.1t4и уФепляlgгся с кФ(дьмдеfчr и чаtФм.

Армия барона Вра5геля разбита, армия шарлатана Петлюры
бежит, бело-поляки, благодаря нашему нажиму, мирятся с нами.

Горе тем, кто в тылу будет мешать укреплять Совето<ую Респуб-
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Ё

лиlry; горе им - их ждет жестокая кара; их щдет вышая мера наказания;

ждет рАсстрЕл.
Начальнuк Особ. Оm0. Г. Чернобьtпьскuй.

ДДВО, ф. Р-1145, оп.2, спр.5, арк.571. Копiя.

м20.
1921 р. сiчень. Турбiв.-Листiвка-звернення до червоноармiйцiв

та робiтникiв отамана Чорнобривки (М. flзюбанчука).
Червоноармiйцi i робiтники, кому ви служите iдля кого працюете,

паразити комунiсти експлуаryють працю робiтникiв, набивають cBoi
кишенi iживрь в розкошах, а ви, робiтниlм, з сiм'ями пухнете з голоду.

ЧервоноармiЙцi, обдуренi комунiстами, ведуть вперту боротьбу проти

cBoii братiв, батькiв i не бачать того черебного дiла, яке вони творять-

НастаВ час, колИ ви повиннi приглянутись до чого i покiнчити з цiсю
lryчкою авантюристiв, захопивших в своi руки владу, наклавших на

вас непосильне ярмо. Громадяне украТнцi, не BipTe обiцянкам
KoMyHicTiB i скиньте це ненависне ярмо, яке вони надiли вам на шию.

Ви стогнете пiд важким трудом, а до вас приходять i забирають.
Червоноармiйцi, покидайте ряди червоноТ apMiT i присднуйтесь до

повстанських загонiв, якi ведуть свяry боротьбу за визволення рiдного
краю з неволi i страхlдають за щастя украТнського народу.

Отаман Чорнобрiвка.

ДАВО, ф. П-1, оп. 1, спр, 55, арк. 5 зв. - 6. Копiя.

l,I92,1.

1921 р. лютого 3-12. Ямпiль. - Загальнi вiдомостi про
повстання в Ямпiльському повiтiлютого 1921 р.

Общие сведения о бандах в Ямпольском уезде Под. ryб. за время
с 3 февраля по 12-е февраля 1921 года.

1) Численность банды - около 3000 человек.
2) Вооруrкение винтовок-около 1500 человек.
3) Род оружия - смешанный.
4) Национальный состав -украинцы.
5) Социальный состав - мелкие кулаки, середняки и

несознательные 0едняки.
6) Причины появления восстания - Петлюровская агитация в

связи с разверсткой курей, яиц, закрытия маслобоен, мельниц и

вылавливания дезертиров.
7)Лозунмбаrцы-3а СоветOryю Власrь без Коммуны и коммунисrов.
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В) Фамилия главаря, его социальное положение и национальность

- 1 ) Лозан, бывший подпрапорщик, занимавшийся бандитизмом при

петлюровской власти и скрывавшийся при Советсской власти. 2)

Барский, бывший торговец бакалейной лавки. З) Фортуна,
деревенский кулачек.4) Мельник, кулак. 5) Гречковский, бывший

тракгирщик-lryлак. Лозан, Барский и Гречковский, жит. г. Ямполя,

украинцы, Форryна * села L{екиновки, Мельник - с. Гальжбиевка,

уроженцы Ямпольского уезда.
9) Примечание: - 3000 повстанцев составляли из следующих сел:

1) Бабчинцы, 2) Белая, 3) I-альжбиевка,4) Петрушевка, 5) Мироновка,

6) Субботовка, 7) Яруга,8) Буша,9) Пороги, 10) flобрянка,'l1)
[tзыговброд, 12) В.Косница, 13) l_|екиновка, 14) Вольфановка, 15)

Тростянец.
Разоружено повстанцами в м. Яруге и с. Тростянец около

100 человек красноармейцев, чем и были воор}Dкены. Половина была
вооружена огнестрельным оружием и бомбами, остальные вилами

- топорами и т.п. Кавалерии около 500 человек без седел и

каввооружения.
N9 979В

ДДВО, ф. Р-837, оп. 1, спр, 71, арк. 19. Орuеiнал.

}Е 22.

1921 р. лютого 27. Чорномин. - Наказ М 1 начальниlа захИноТ

дiльницi Ольrопiльського повiry, комбата 103 стрiлецького полку 35

бригади 12 див]зif Петросовста, про заходи боротьби iз повстакltями.
Председателю Волостноrо Совета Ободовской волости,

KoMaHOup 3-zо баmапьона

10З Сmрелков. полка З5

брuеаOы 12 Пеmросовеmа dчвuзчu

27 февраля 21 е.

м 950.

Прилагая при сем приказ Начальника 3ападного Участка
Ольгопольского уезда за N9 1 предписываю принять к сведению и

неуклонному исполнению нижеследующее:
1) Ввиду назначения меня Начальником Мястковской,

Городищенской, Лугской, Жабокричской и Ободовской волостей
приказываю Вам по делам службы обращаться ко мне.

2) Вести самую настойчивую борьбу с выгонкой самогонки, дезер-
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тирством, бандитизмом и обо всем этом ежедневно доносить мне.
3) Представить мне в 2-хдневный срокпо получении сего сведения

о м}4кском населении во вверенной Вам волости в возрасте от 1 В до
42 пет, на кацдый год в отдельности и на села,

4) 3аявляю, что в случае выступлений против Советской Власти
будуг приняты самые суровые меры, а именно: село, виновное в
возстании, будет выжжено, а 50% населения будет разстреляно,

5) Ежедневно давать оведения о числе подвод, как конных, так и
воловых, свободных от нарядов в лесных разработках, от перевозки
войск, продовольствия, фуража и т.п,

6) Все мои приказания должны быть безусловно выполняемы, в
противном случае, малейшая задержка в исполнении или неточность,
повлечет за собою предание Суд.у по законам Революционно-
Военного Времени.

Шmаб мой: С. Чарномuн, d. Священнuка
начапьнuк Вопосmей,

Комбаm 3-103 полка (поОпuсь)

АOъюmанm (поOпuсь)

ДАВО, ф. Р-887, оп.1, спр.62, арк.12. Орuziнал.

м23.
1921 р. лютого 28. GтратГвка. - Вiдозва отамана Лиха до селян,

сЕлянЕ
Пора, rодi вам дрiмати, настав час взятись за зброю i провадити

працю, котра нiкоЛи не мине нас. Час залишити Ti надii рабськi, що
нам хтось зробить добро та дасть право на вGим то тихе житгя. Годi
вже нам дивитись на жидiв та KoMyHicTiB як на розумiвцiв (...), НаслидеТ
i чекати вiд них поряryнку. Не перший вже раз вони визволяли нас з
неволi хлiбом з комор, корови та вiвцi з хлiвiв. Не перший раз ми
бачили ii по cBo'ii хатах та коморах за хлiбом, м'ясом, медом та
цурми на сабаш жидам. Шановнi селяне, скажiть, будь ласкавi, коли
пригорталося холодне кацапське серце як брата до вас, чи тодi, як
забирав ocTaTHi снопи з вашоТ шtyHi, чи як вздувсь. Найтруднищ вашi
(...) чи тодi як стягав последню cкaTeplry з хлiбом з стола. Ганьба,
сором великий нам, наслiдникам великоТта вiльноТУкраihи, в}цавати
(...) на поталужидам та KoMyHicTaM. Повстанцi-селяне, пригадайте Ti
контрибуцгi, що ви давали iдаете за ваших синiв, братiв та чоловiкiв,
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вiдбирав iз зланка зерно рештовавшого хлiба. зима кiнчаоться, не за

горами весна, це нам гасло, це нам дзвiнок святоТ правди збиратись

r<упi з цними думками зi збросю в руках на тих, що мають право по

*b"opu'. та скринях бiльш нiж ми i вiднiмають кусок з рук ваших дiтей.

пiднiмайте ж замученi руки на kaTiB, tцо стоять над вашими rоловами

з шаблюками та рушницями, дякуючих так за хлiб та (",),

ДАВО, ф.Р-1139, оп. 1, спр. 116, арк.74. Копiя.

l.ts24,

Гадзикiвського).
у,н.р.
КОМЕНДАНТ
144 повстанчеськоТ
НадбуоканськоТ дiвiзiТ
22 Березня 1921 potly,

ч.31.

1 921 р. лютого 29 - березня 27. - Накази та вiдозви командира

144-i НадбужанськоТ повстанськоТ дивiз[f отамана Хмари (l, Я,

ПАНУ ОТАМАНУ
3гiдно Вашого наказу при цьомудодаю спис персональноrо скпаду

дорученоТ Вами дiвiзiТ на 21 Березня б.р,

По спису 422 На лице 4 (дальше цифры залиты чернилами)

Комендант (подпись неразборчива).

проЕкти нАкАзlв.

нАкАз ч. 1.

По 144 Повстанчеськi НадбужанськiдiвiзiТ, 29 лютого 1921 року,

1. 3гiднО наказУ головного отамана вiйськ УкраТнськоТ НародноТ

республiки Я, Отаман Хмара, прчlймаю головне керування

Повстанчеською Надбужанською дiвiзiею.
2. Призначаю помiшником мотм Старшину flорошенко-лихо,

осаулом по муштровi частинi Старшину Суворого, Осаулом

оперативним 3аверуха, дiловодом Вариводу, Начальником
постачання п. Страшного, Командиром 1-Т coTHi Сльоry, Пiвсотенним

Кочубея, КомендантОм СтаршиНу Орлеtlка, BaxMicTpoM Голодриry,

чотовим 1-Т чоти Черноry, 2-Т Присяжнюка.
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3. Повстанчеський отряд являеться дiевою частиною вiйська

УкраТнського i корисryеться цiлком наказами УкраiнськоТ НародноТ

республiки. Згiдно наказу по вiйсьцу ykpaihcbkoMy, Bci cTapi коз. отряди

повиннi статно i негайно, без жадних суперечок, виконувати накази

Отамана, а козаки накази i Старшин отряду, сво[х безпосереднiх

начальникiв. 3а невиконання боевих наказiв винуватцi караються

суворо вплоть до рострiлу. В дiвiзiт гостро забороняеться надзвичайне

п'янство, грабунки, безпотрiбнi пострiли i обмiн коней без вiдома

отамана, а також вимагаеться чемне поводження з населенням та

взагалi гостро притримуватись наказiв Отамана, 3а невиконання

цього винуватцi караються вперше шомполами, а вдруге вппоть до

рострiлу.
4. }lаказую гостро притримуватись виlце згаданого в 3 i

попереджую, хто провиниться по цiм пунктам, себ-то: невиконання

босвогО наказу, вчинить грабунок, буде п'янствувати (до безсознання)

i так iнше, то каратимrгься по BciM гостростям закону вiйськового

часу (вплоть до рострiлу).
5. Наказую в мiсцi розташування, як старшинам, так l козакам,

без роспорядження i дозвiлу мого не вiдлучатись, Пiдписав:

Отаман Хмара.

нАкАз ч.2.
По 144 Повстанчеськi НадбуоканськiдiвiзiТ. 7 Березня '|921 року.

1. На 8-е березня призначаються до варти Пiдстаршина

Голодрига i '|-ша чота.
2.Ябачу,щозкоЩдимдНемз'являетЬсявдiвiзiювсебiльшi

бiльш козакiв, в MeTi освiдомлення довожу до вiдома п. п. козакiв, ч.lо

коли вже BiH посryпив в дiвiзiю, то повинен пам'ятати, що BiH посryпив

в дiеву частину Укратнського вiйська, котре працюс в тилу ворога,

завдаhlня iт дуже велике, а тому повинен гостро притримуватись Bcix

наказiв дiстiплiни i посryпив BiH не для своТх персональних вигiд, а

посryпив, аби не щадя свого життя, BciMa силами бити найгiршого

ворога УкраТни: KoMyHicTa, кацапа i жида, flалi, коли, посryпивши в

дiвiзiю, втiче, то наказусться смертною карою, а майно знищуеться,

3. Помiчено, що п.п. Старшини iп.п. козаки пiд час розташування

росходяться вiд коней i без зброТ, i, KpiM того, Старшини без мого

дозвiлу, а козаки без дозвiлу старшин. Нагадую вдруге, що коли ще
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раз помiтиться це, то виноватцi будуг наказанi.
ý4, Висловлюю п.п. Старшинам i п.п. козакам щиру подяlry за

вчорашнiй бiй з комуною, що вели себе хоробро, як подобае синам
УкраТни, ще раз дякую i надiюсь, що козацтво надалi буде поводити
себе також, як i учора, не питати, скiльке ворога, а де BiH.

Пiдпl.tсав Отаман Хмара.

нАкАз ч. 3.
По 144 Повстанчеськi Надбужанськi.ЩiвiзiТ. В Березня ,l921 pot<y.

ý t. На 9 Березня призначаеться до варти Старшина Кочубейi2-а
чота.

ý 2. Наказую муштрування Осауловi стежити, аби старщини
проводили муштрове повчання.

ý З. Серед козацтва завелась страшна крадiж,наказую
прикоротити це, позаяк винуватцiв буду гостро наказувати.

ý а. Ще раз наказую не вiдходити вiд коней й слiдити за зброею i

конем, щоб не було такого випадку, як сьогодня, - пропажа карабiна

у козака.
ý 5. Наказую муштровому Осаулу стежити, щоб марно не

тратилось фурака.
Пiдписав Отаман Хмара.

нАкАз ч.4,
По 144 Повстанчеськi НадбрканськiдiвiзiТ. 9 Березня 1921 porcy.

ý 1. На 10 березня до варти призначаються Сотник Пiдлlокняк i

,t-ша чота 2-Т coTHi.

ý 2. Серед козакiв маються особи, KoTpi проводять агiтацiТ на

вiддiлення вiд отрЯду i формування других отрядiв. 3аявляю, що TaKi

агiтатори будуть розстрiлюватись на мiсцi, бо як ми не будемо
працювати вкупи, а розбiгатись, то нас Bcix переб'е комуна.

ý 3. Наказую п.п. Старшинам поводитись з козаками чемно, щоб
не було серед козацтва хвилювання i недовольства протiв Старч:ин.
Пам'ятайте, що ви явля€тесь козаковi старшим братом.

Пiдписав Отаман Хмара.

нАкАз ч.5.
По 'l44 Повстанчеськi НадбрканськiдiвiзiТ 10 Березня 1921 року-

ý 1. На 2 березня до варти призначаеться пiвсотенний Гурко i 2-

га чота 2-j coTHi.
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ý 2. Висловлюю п.п. Старшинам i п.п. козакам подяку за взяття
Брацлава i,вiдважний бiй з комуною, ще раз дякую й певен, що надалi
козацтво триматиме себе так лицарськi.

ý 3, Помiшнику мому п. flорошенковi i Комендантовi п. Орленковi
висrIовлюю щиру подяlry за те, що вони першi зблизились до ворога,
зарубали скiлькох KoMyHicTiB iзробили naHit<y фред ворога.

ý 4. Наказую сотникам 1-Т i 2-Т coTHi сшtасти списки на Bcix козакiв
i пiдрахувати, скiльки з сiдлами iбез сiдел. Пiдписав Отаман Хмара.

нАкАз ч.6.
По 'l44 Повстанчеськi Надбужанськiдiвiзii 11 Березня 'l921 року.

ý 1. На 12 Березня призначаеться до варти пiдстарщина еременко
i 1-ша чота 1-Т coTHi.

ý 2, Призначаю на посади. Командира дiвiзiона п. Сльоту,
Командiра 1-TcoTHi п. Кочубея, Командiра 1-Тчоти Черноту, Командiра
2-Т coTHi BiTep, пiвсотенний Гурко, чотов. Тiхонюк. Начальником разв-
Лавiшенко.

ý 3. ffiловода Вариводудля пользи слуrкби призначаю помiшником
оператiвного Осаула.

ý 4. Головою lнформацiйного вiддiлу Страшного.
ý 5. Висловлюю подяку за вчорашнiй бiй з комуною в с. Скибинцях

i поздравляю зi взятrям цулемета. Пiдписав Отаман Хмара.

нАкАз ч.7.
По 144 Повстанчеськi НадбуrканськiдiвiзiТ 12 Березня 1921 року.
ý 1. На 13 березня до варти призначасться ст. Чернота, 2 чота 1

coTHi.

ý 2. Пiвсотенного Черноry за хорiсгю сотенного Кочубея призначаю
тимчасово виконувати обов'язки сотенного 1-Т coTHi.

ý 3. Виключити зi списа дiвiзiТ дезертирiв: Середу, Москаленка,
Васiлевського i [удника. Пiдписав Отаман Хмара.

нАкАз ч.8.
По 144 Повстанчеськi НадбужанськiдiвiзiТ'l4 Березня 'l921 роцу.
ý 1. На 15 березня до варти призначаються по штабу Старшина

Суворий, по залозi старшина Чернота i 2 чота 2 coTHi.

ý 2. Висловлюю щиру подяку п.п. козакам за те, що вони при заняттi
нашею дiвiзiею м. Теплика поводились з населенням MicTa чемно i

не було нiяких позорящих наше вiльне козацтво випадкiв, що мене
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дрi(е раду€, як за себе, що я маю таких славних козакiв, так i за Bcix

"ьс 
ще раз дяцую i думаю, що козацтво i надалi буде провадити себе

так же.
ý 3, Наказую BciM вартовим старшинам звертатись перед змiною

до штабу за отриманням пароля i пропусr<у, вартовий по залозi може

отримати пароль у вартового по штабу. Пiдписав отаман Хмара,

нАкАз ч.9.
По 144 ПовстанчеСькi НадбрканськiдiвiзiТ,t5 Березня 1921 ро,су,

ý 1. На '16 березня до варти призначаються по штабу Варивода,
по залозi Присяжнюк i 2 чота 1 coTHi.

ý 2. Наказую козакам стежити за кiньми, не годувати i не поtти ix
горячиХ - бо яК у кого упаде коняка, то пiшки BiH далеко не втiче вiд

KoMyHicTa iTaK Kaxqy п.п. козакам, що за коняку я буду гостро наюзуmти
iбольшевiковi скорiщ попадеця. Пiдписав Отаман Хмара.

нАкАз ч.10-
По 144 ПовстанчеСькi Надбрканськiдiвiзii't5 Березня 1921 potcy,

По муштровi частинi в доповнення до наказу ч. 9.

ý 1. ЪаказУю BciM козакам, KoTpi з'еднались з нами в Кiблiчi,

Миiковцiта iнш., щоб вони негайно столкув.rлись з нами i прицнались

до 144 дiвiзiТ, хто не приtднаеться, буде рахуватись дезертиром i

каратись по законам вiйськового часу.

ý 2. !овожу до вiдома посryпивших козакiв, що за всякi випадки

з населенНям я буду карати по законам вiйськового часу,

Пiдписав Отаман Хмара.

нАкАз ч. 11.
По 144 Повстанчеськi НадбулканськiдiвiзiТ 16 Березня 192'l року,

ý'1. На 17 березнЯ до вартИ призначаються по штабу Орленко,
по залозi Сiкач i Сотня.

ý 2. Бувшого 3 зал.
144 повстанч.

ý 3. Командиром 3 coTHi призначаю старшину Сiкача, _
ý Ц. Призначаю на посаду судового слiдчого сгаршину Вариводу,

котрому сурово вмiняеться в обов'язок користуватись наказами

[iрекгорiТ."'ý 
5. Тимчасового зав. госп. частиною призначаю Герасiмова i

вмiйяю в обов'язок завести приходо-расходнi книжки i статно стежити

за правiльНим распреДiленням фуража. Пiдписав отаман Хмара,
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нАкАз ч.12.
По 144 Повстанчеськi Надбуоканськiдiвiзii 17 Березня 1921 року
ý1. На 18 березнядо варти призначаються по штабу 3aBipyxa, пс

залозi Чернокозинськiй i 1-ша сотня.
ý 2. Це вже другий раз я чую, що у нас серед козацтва завелисL

злодiТ, довожу до вiдома злодiТв, що як тiльки вони попадуться Е

крадiжцi, то я вiддам Тх на суд тих самих козакiв, у котрих були
покраденiрiчi.

ý 3. Я уже один раз казав п.п. старшинам i козакам, щоб не були
дуже щирi до горiлки, я пить по трохи не забороняю, але якщо
здиблю п'яного, то попереджую, що зброю вiдберу i прожену геть з
дiвiзiТ. Пiдписав Отаман Хмара.

нАк.Аз ч. 13.
По 144 Повстанчеськi НадбрканськiдiвiзiТ 18 Березня 192.1 року.
ý 1. На 19 березня до варти призначаються по штабу старшина

Жмайло, по залозi Громовий i Третя сотня.
ý 2. Наказую BciM сотникам i комендантовi кожен день давати

вiдомости по кiлькостi прибувших i вибувших з coTHi козакiв.
ý 3. Наказую сотенним й комендантовi кожен день доставляти

вiдомости о злочинних випадках. Пiдписав Отаман Хмара.

нАкАз ч.14.
По 144 Повстанчеськi НадбуоканськiдiвiзiТ 19 Березня .192.1 

року.
ý 1, На 20 березня признача€ться до варти по штабу.Щорошенко,

по залозi BiTep i друга сотня.
ý 2. Призначаю в третю сотню пiвсотенним старшину Громового.
ý 3. 3гiдно рапорта сотника Сiкача за ч. ,lg призначаю на посаду

бунчуlкного Шлявського i на посаду чотового Байду.
ý 4. Старшину Протосiя призначаю помiщником коменданта.
ý 5. Я yDKe два рази наказував, як fiаршинам, так i козакам, не

вiдлучатись без дозвiлу з мiсця розташування i от тепер ви caMi
бачете, що значить не послухлянство, учора вечором чотовий
Татарин вiдлучивсь без дозвiлу i був забитий селянином-комунiстом.
l так я вам наказую не вiдлучатись без дозвiлу, бо я буду дрке гостро
наказувати,бо для мене iдля вас лiпше, коли я дам скiлька нагаек,
нiж якись селянин потягне сокирою як чотового Татарина.

Пiдписав Отаман Хмара.
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нАкАз ч.15.
По 144 Повстанчеськi НадбрканськiдiвiзiТ 20 Березня 1921 року.

ý 1. На 21 березня до варти призначаються по штабу старшина

Варивода, по залозi Ярошенко i перша сотня.

ý 2. flовожу до вiдома козакiв, що учора один козак з coTнi Байда

дозволив собi грабунки мiрного населення, чим обуруе нацих братiв

украТнцiв проти нас. Панове, ви бачили добре, як я росправлявсь з

чот. Байдою, i так буду зi BciMa росправлятись, хто тiльки дозволить
собi самочиннi грабiнки.

ý 3. На посаду Начальника постачання призначаю старшину
Прилуцького. Пiдписав Отаман Хмара.

нАкАз ч.16.
По 144 Повстанчеськi ilадбужанськiдiвiзiТ 2'| Березня 'l921 року.

ý 1. На 22 Березня до варти призначаються по штабу старшина
Плахотнюк, по залозi старшина Громовий i 2 сотня 2 дiвiзiону.

ý2.
Персональний склад дiвiзii:

отаман
Помошнiк 1-й
Помошнiк 2-й
Наштадiв
Муштровий осаул
Голова iнформац. вiддiлу
Вiйськовий слiдчий
Начпост.
Помiш. начпост.
Дiловод
Нач. кар. отряду
Помiш. нач. кар. отряду
Комендант
Помiш. коменданта
Чотовий
ffiвiзiйний 1 -го дiвiзiону
Сотник 1 coTHi
Бунчiлкний
Чотовий
Сотник 2 coTHi
Пiвсот, 2 coTHi

,1. Хмара
2. flорошенко
3. Плахотнюк

r,, 4, Жмайло
5. Суворий
6. Страшний
7. Варивода
8. Прилуцький
9. Горбань
10, Сiкач
11.3аверуха
12. Плахотнюк
13. Орленко
14. Протаст
15. flонець
'16.Сльота
17. Чернота
18. Чорнокозiнський
19. Яременко
20. BiTep
21. Гурко
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22. Присяжнюк
23. lBaHiB
24. Грiм
25. Вербовий
26.3агребельний
27. Шлявський
28. Омельянчук
29. Громовий
30, Покрищук
31. Блiнковський
32. Безносюк
33. Ловiменко

Чотовий
Бунчул<ний

Дiвiзiйний 2 дiвiзiону
Сотник 1 coTHi
Пiвсот.
Бунчlокний
Чотовий
Сотник 2 coTHi
Пiвсот.
Бунчlоt<ний
Чотовий
Нач. розвiдки

ý3.
3арахувати на довольствiТ козакiв в комендантську козакiв < )),

цулеметчикiв << >, вiстових << >r, 1-й дiв. в 1-шу сотню 160 козакiв,
в 2-ry'l60 козакiв, 2-й дig. в 1-шу сотню 160 козакiв, в 2-ry сотню
160 козакiв, до обозу << > козакiв.

ý4,
Панове старшини i козаки, я звертаюсь до вас зараз не як ваш

отаман, а як би звернувсь до вас ваш рiдний батько. Ми зараз
сформували гарну частину i скоро прийдеться принятись до святоТ
працiвизволення неньки Украiни вiд iга чуокинцiв iзадля цього, щоб
наша праця мала успiх, треба нам, панове, буть BciM братами i треба
Gлухати старших братiв старшин i моIх наказiв. l знайте, панове, що
я для вас, як для самого себе, бах<аю тiльки щастя.

Пiдписав Отаман Хмара.

нАкАз ч.17
По 144 Повстанчеськi Надбрканськi дiвiзiТ 22 Березня 1921 porKy.

ý 1. На 23 березня до варти призначаються по штабу старшина
Прилуцький, по залозi комендант i комендантська сотня.

ПИписав Отаман Хмара.

нАкАз ч.18.
По 144 ПовстанчесьК Надбул<анськi дiвiзГf 23 Березня 192,1 por<y.

ý 1. На 24 березня до варти призначаються по штабу Горбань, по
залозi Гурко iдiвiзiон 2 сотня.
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i.

ý 2. Повернувшогося пiсля хористи сотника Кочубея рахувати на

1 coTHi, а Черноry пiвсотен. 1-Т coTHi.

ý 3. Наказую BciM сотникам i комендантовi обов'язково i негайно

доставити в штаб списки козакiв iдезертiрiв. Пhписав Оrаман Хмара.

нАкАз ч.19.
По 144 Повстанчеськi Надбул<анськiдiвiзii24 Березня 1921 pot<y.

ý 1. На 23 березня до варти призначаються по штабу Сiкач, по

залозi 3агребельний i 1 сотня 1 дiвiзiону. Пiдписав Отаман Хмара.

нАкАзч.20.
По 144 Повстанчеськi Надбу;канськiдiвiзiТ 25 Березня 1921 року.

ý 'l. На 26 березня до варти призначаються по штабу Старшина
3аверуха, по залозi Старшина Чернота i 1-а сотня 1-го дiвiзiону.

ý 2. Козака 1-ТкомендантськоТсотнi Карла Оск-Альшера призначаю

стар. писаром iнформацiйноrо вiддiлу дiвiзiТ.

ý 3. Прибувшого на слркбу козака Степана Лiшого призначаю
машiнiстом при канцелярiТ штабу дiвiзiТ. Пiдписав Отаман Хмара.

нАкАз ч.21-
По 144 Повстанчеськi НадбутканськiдiвiзiТ 26 Березня 1921 poкy,

ý 1. На 27 березня до варти призначаються по штабу Суворий, по

залозi!инИdвсьмЙ i2-a сотня 2-го дiвiзiону. Пiдписав Отаман Хмара.

нАкАз ч.22.
По 't44 Повстанчеськi Надбужанськi дiвiзiТ 27 Березня 192,1 роцу,

ý 1. На 28 березня до варти призначаються по штабуЖмайло, по

залозi,Щонець i комендантська сотня.

ý 2. 3гiдно рапорта дiвjзiонного 2-го дiвiзiону призначаю на посаду

сотенного 2-Т coTHi Островського олександра, бувшого сотенного

призначаю в строй.
ý 3. Виконуючого обов'язки сотенного по муштровоl coтHl

призначаю Старrчину Пуля. Пiдписав Отаман Хмара.

нАкАз ч.,l16.
,Що населення BepxiBcbKoT i ОбодiвськоТ волостеЙ.
наказую BciM селянам означенних волостей, щоб нirго не cMiB

виходити на лiсовi роботи (рубати лiс), пора BciM перестати знищувати

лiса й насищати ворогiв наших кацапiв та жидiв.
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Якщо буде замiчено продов)liування порубки лiсу, то села, KoTpi
виконують цi обов'язки, буду оrолошувати комунiстичними i будrr
суворо вiдповiдати, а всiдесятчики, завiдуючi робочими, будр мною
рострiляни.

Наказ цей оголошуеться для населення волостей зi 27 Березня
ц.р. Пiдписав: Отаман 1 44 ПовстанчеськоТ НадбужанськоТrЩiвiзГl.

ВОЗЗВАНИЕ ДО КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
Товарищи красноармейцы. Уже три года, как у вас уrвердилась

Советская власть или власть рабочих и креGтьян. Спрашивается,
улучшила ли она нашу жизнь. ,Ща рабочие, как мы видим, пропадают
от голода в виду того, что вся промышленность остановилась, еще
недавно сведения газет сообщали, что промышленilость будет
налажена, лишь надо отобрать flонецкий Бассейн и у нас все заводы
будут пущены в ход, но, оказывается, что и после взятия (Д.Б.)
промышленность пришла еще в худшее положение, а запрещение
свободной торговли и реквизиции, - к чему это привело? К тому, что
миллионы населения пропадают от голода и недостатка соли. Виною
этому, как вы знаете, есть реквизиции, но вы посмотрите на своих
главарей, которые ни в чем не нуждаются и, пользуясь вашей
темнотой, набивают кошельки.

Товарищи, образумьтесь, еще не поздно обернрь орркие против
r своих главарей, которые спекулировали вашей жизнью для своих

карманных интересов, Эти вампиры никогда не насытяlся, они готовы
вечно воевать вашей и нашей кровью, не думайте, что они отрывают
lФасноармейцев отсемьи и хозяйства, которое там таюке беспощадно
ими rрабитСя, как онИ заставляюТ вас грабитЬ здесь. Бросьте фронт,
убивайте своих главареЙ коммунистов и возвращайтесь домой.
Будьте уверенны, что цель повстанцев не есть поймать и убить
большевика, как вас уверяют коммунисты. Мы разбираемся с делом,
нам не нужно безвинной крови, которой даже опачкано знамя
коммунистов, Верьте, что мы бьемся за правду, довольно трехлетнего
кровопролития, бросайте свои части и смело расходитесь по домам,
тогда ваш заклятый враг, какуверяют вам повстанцы, но знайте, чго
повстанцы вас встретят с об'ятиями, что и вы, наконец, поняли, к
чему довела вас коммуна кровавая.

вlдозвА
Брати селяне. Ви, слава боry, за останнiй Рiкдобре роздивилися,
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що таке комуна i бачете, як вони дають вам землю (через тиждень

розверстка), ъопю (повнi чрезвичайки), та братерство, себ-то товаришi

Bci будемо.
панове селяне. Проснiтся, подивiться що навкруги вас робиться,за

що вас палят, знищують, за що гоняться за вашими синами, за що

кидають вас в пiдвали, за що? Та за те, що ваши сини не хочуrь

служить жидам та кацапам, та за те, що ви любите правду,

панове селяне, ще раз кажу, проснiться i iдiт допомагати нам,

допомагаТи чиМ 
"о*ете, 

знищуйте нехрiстiв-жидiв_та кацапiв,

знищуйте сельских комунiстiв-донощикiв, знищуйте частини
*lчр"о"о"р"iйцiв, вiдбирайте в них зброю, коней i давайте це все нам,

flавайте нам допомоry i ми допоможем Вам iзбавитись вiд панщини

комуни i тодi будем ми вiльнi украТнцi.
ЁвтьжйдrЬ, гвть комуЁу, хдЙ живуть вlльнl сЕлянЕ, хди

живЕ вlльнА укрАТнА.
Козаки-поВстанцi 1 44 ПовстанчеськоТ Надб)пканськоТ ДiвiзГj,

вlдозвА
Брати селяне та батьки нашi, до Вас звертаемось ми, козаки 144

KiHHoT ПовстанчеськоТ НадбужанськоТ fliвiзiТ, з щирим прОханням

допомогти нам хто чим може: кiньми, сiдлами, зброею та iншим,

КожниЙ селянин, котрого кацапсько-жидiвський табор обiбрав до

сорочки, котрий 
""pr""io 

голим iз ЧЕкИ, Bci ми зараз об'еднапись i зi

збьоею в руках боремось за працю, гоне!,lо iз рiдньот хати неп.роханих

rостей: слiпих китайцiв, пархатих жидiв, та кацапiв лапотникiв,

Грабуючи у нас: йiб, 
"*оr""у, 

одiж та iнше наше майно, обiцяют

на словах дати нам предмети першот необхiдностi, як-то: крам, гас,

сiрники i инши, n"re nepenoHa в TiM, що в них на дорозi вiдбирають

(як вони кажуг, кбандiти>).
l_{ikaBo 1i iапитати, а якщо вони вiдправляют усе награблене у нас

до кацапщИни, i нiякiбандiти у них не вiдбирають,

Селяне, братИ та батьки нашi, продерiть очi вiд сна, роздивiться

що робиться i де правда.' 
ПоскидаЙте oTi подертi кожушини, що цiлу зиму в них ховались,

rрiлисЬ та плодилИ вошей, одягнiт яку лекшу одежину, берiть коня,

рушницю та набот, вирушайте з печi до вiйська,
' - 

Надiемось, що хто'розумiе смаку в xpeHi i MopKBi, то буде з нами,
,геть китайцiв. Геть жидiв. Геть кацапiв. Хай живе вiльна ненька

УкраiЪа.
Козаки-повстанцi 1 44 надбужанськоi дtвllзll,
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вlдозвА
Панове селяне, Ви бачите, що в ocTaHHi часи вiйсько большовицьке

iде i iде в напрямцу якдо РуминiТ iдо Галичини. Як ви думаете, задля
чого Вам вони не ка)lýл, так от знаЙте, що вони iдр на фронт. Вони
iдут воювать зi Петлюрою, котрого ви Bci добре знаете.

нАкАз ч. 135.
1. L{им довожу до вiдома населення, що я прибув з вiйськом

УкраiЪським задля знищення ледащоТ комуни i панування кацапнi та
жидiв. Поки MicTo Гайсин мною не занято, повiтовим мiсцем бувшого
Гайсiнського повiry оголошую с. Глiбичок, а тому бувший Гайсинський
повiттимчасово рахувати Глiбичанським повiтом i виконувати накази,
отриманiтiльки вiд Глiбичанського повiтового KoMicapa Палiводи, а
також Начальника ГлiбичанськоТ повiтовоТ мiлiцiТ Вариводи.

2. BciM селянам гостро наказуеться не тiльки не виконувати
наказiв комуни, а неrайно сповiщати yKpaTHcbKi частини, а
червоноармiйцiв, прибуваючих зi всякими наказами, заарештовувати,
обезброювати i доставляти як полонених до найблизчоТукраТнськоТ
частини.

ý 3. Bci когjбеди i совiти з сього часу розпускаються, на мiсце Тх

вибирати сельських та волостних голов, KoTpi будут вiдповiдати за
невиконання сього наказу по закону вiйськового часу, вплоть до
рострlлу.

Попереджую, ч{о Bci залишившиТся, як волостнi, так i сiльськi
комбеди i совiти, а також i десятохатчики, будут безпощадttо
рострlляни,

Отаман 1 < р KiHHoT повстанчеськоТ надбуlканськоТ дiвiзiТ
хмАрА.

возвАниЕ
Слушайте, красноармейцы. Мы, казаки ,144 Повстанческой

Надбух<анской ýивизии, спращиваем Вас. 3ачем Вы пришли к нам?
3ачем мучите наших жен, сестер и матерей? Мы Вас просим, уйдите
от нас, пока не поздно. Не заставляйте нас проливать вашу tФовь,
Еще раз мы просим вас, разойдитесь по домам, никакие повстанцы
вас не тронуг.

Кто сочувствует нам, переходите в наш лагерь с оружием и

поверьте, что повстанцы вас бить не будуг и вы спокойно по всей
Украине пройдете ксвоим семьям. Но если только вы не разойдетеь
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по домам, то знайте, что скоро терпение народа украинского лопнет
и тогда никому из вас не будет пощады, все вы ляжете здесь на

украине, Итак друзья, бросайте оружие и бросайте возможно скорее,

ибо грозная черная ryча (хмдрд) собирается над горизонтом и коrда

она разразится дождем, это будет ваш конец.
сiтайаН 144 КавiлерийсЙоЙ Повстанчёской Надбужанской

Дивизии ХМАРА.

у.н.р.
КОМАНДИР 2-го дiвlзlону 144
НадбужанськоТПовс.[iвiзГf. Отамануfliвiзif.
Ч'2 

рАпорт.
27 Березня 1921 року
прошу вашого распорядження, аби було призначено на посаду

КомiндiЬом 2-Т coTHi дорученого MeHi дiвiзiону_ Островського
ОпЬ*сrjЙдрч, а Громобоя i(6рнiя тимчасово у строй, позаяк BiH не
кiнночик.

Сотник Гром.

Черга Старшин до Варти по Штабу.
ХмЪра, ýорошенко, Жмайло, Суворий, 3аверуха, Плахотнюк,

СтрашiЙh,'ГЬрбань,'Варивода, еiкdч, Орленко, Г]рlлуцький,
ПрЬтасiй, Сльота, Вербовий, Чернота, Чернокозiнський,Яременко,
Присяжнюк, BiTep, Гурко, lBaHKo, Татарин, Сiкач, Громовий,
lllлявський, Байда.

П. ýiвiзiйному
ýоношу, що козаки довiреноi'менi coiHi tBaH Нечитайло та lBaH

дridнюК tЪ ЬерезнЯ ц.р.'iЗ i. Носовець самовiльно вiдлучи_лись, CaMi

йни м"rканцiс. СемiаЬiчю,t. Сотник ёiкач. 19 Березня 1921 р. ч.25.

П. ОтаманУ 144 ПовстанчеськоТ НадбрканськоТдiвiзГi, 
.

прохаю призначити на посаду бунчуlкйоrо довiреноiлменi coTHi

юзаiа Шлявського, на посаду чотового козака Байду, Сотник 3,Т

KiHHoT coTHi Giкач. 18 Березня 192,| роцу ч.16-

Громовий
Поlgишук
Блriновський
Безносюк
славний
фавчук

C,JiJn"r""r*"И
Швець
Козилка

Безсмертний
CTpixa
Полтавець
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Слободянюк Шryрмак
Антонюк MaTBieHKo
Бойко Рибак
Байда Довженко
ДАВО, ф. Р-925, оп. В, спр. 56, арк. 115-118. Копiя.

м25.
1921 р. KBiTeHb. КиiЬ. - З доповiдноТ записки замначособвiддiлу

КВО lBaHoBa про стан повстанського руху на Правоберех<нiй
YKpaiHi за час з листопада 1920 р. по KBiTeHb 1921 р.

подолия
Банда ХМАРЫ. Объединяет банды Лыхо-ffорошенко, Подковы,

l_|ымбалюка и Пушкаря. Банда Хмары именуется 144 Надбуоr<анской
дивизией и действует с 24lll с. г. в районе Гайсина, Брацлава и
Чигиринском районе. Почти весь февраль м-ц банда оперировала в
Чигиринском районе и только в первых числах марта появляется в
Гайсинском, Брацлавском уездах, откуда, BpeMeHl|o скрываясь от
наших частей, уходила в Уманский уезд, где и сосредоточилась в
значительной части в районе Монастыриtце, остальная же часть до
настоящего времени продолжает пребывать в районе Тульчина.
Общая численность 640 ч. при б пулеметах и подразделяется на
два дивизиона и состоит из 4 сотен, комендантской сотни, команды
разведчиков, карательного отряда, всего 7 мелких частей от 50 до
60 ч. В каждой. О пулеметной команде нигде не упоминается,
пулеметы, как видно, приданы прямо в сотни и др. отряды.
Определенной военной формы нет, многие в украинских костюмах с
национальными лентами, в большинстве местные казаки. Классовый
состаВ не выявлен, борется за освобояtrдение Украины от коммуны,
панщины, кацапов и жидов. В агитации пользуются арryментами:
(жиды у власти, вы у них парубки, все забирают и увозят в Россию,
а взамен ничего не дают, говоря, что все предназначенное для
крестьян отбирается бандами, но почему-то бандитами не отбираетя
то, что увозится из Украины. Банда передвигается конным порядком
и на подводах, причем в кавалерии замечается недостаток в седлах.
В средине марта замечается притокв бандудобровольцев, а Taloкe
пополнение путем принудительной мобилизации офицеров. Со
стороны комсостава есть стремление придать банде харакгер
реryлярной обученной части и вести строевые занятия.

кнаказую муштровому Осаулови слiжiтiаби старшини в вiльний
час проводили в муштровке навченняD говорится во втором ý его
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приказа от 8/lll. Вот чтО говорит атаман Хмара в 3-м ý приказа Ne ,t

nb 
"rро""ой 

части: <Повстанчеський отряд являеться дjевою
частиною вiйська Украiнського i корисryеться цiлком наказами у.н.р.

3гiдно наказу вiйську УкраТнському, Bci cTapi козачi отряди повиннi

статно i негайно, без жадних суперечок, виконувати накlзи отамана,

а козаки накази старших отряду або попереднiх начальникiв. за

невиконування боевих наказiв винуватi каратимуться вплоть до

рострiлу. В дiвiзii строго забороняется пiянство, грабунки, беспотрiбнi

пострiли iобмiн коней без вiдома отамана, а Taloke вимогаеться чемне

поводження з населенням та взагалi гостро притримуватись наказiв

отамана. 3а невиконання цього винуватцi караються впершо

шомполами, а вдруге вплоть до рострiлу>, Такая дисциплина
вызывает брожение среди бандитов и дезертиров; элементы,
которым такое полох(ение в тягость, агитируют за выделение в

""rос.о"r"льные 
банды. <Я бачу, що з кох(дим днем з'являеться в

дiвiзiю все бiльше коэакiв i в MeTi освiдомлення довожудо вiдома п.п.

козакiв, що коли BiH уже поступив в дiвiзiю, то повинен пам'ятати, lцо

посryпив в дiеву частину Украiнського вiйська, працюе в тилу ворога,

3авдання rT дуже важке, а тому повиннi гостро притримуватись Bcix __.-_.

наказiв дiсцiплiни, поступив BiH не для cBoii персональних вигlд, не
, 
для того, аби 'iздити на коняцi, а посryпив, аби не счадя своего життя,

BciMa силаМи битЬ найгiршого ворога Украiни: KoMyHicTa, кацапа, жt4да.

flалi, коли посryпив в дiвiзiю, втiче, то наказуеться смертною карою,

а майно знищуеться), - так харакrеризует в своем приказе Хмара

задачи своей банды.
Банда снабжается в деревнях: за продуlfiы и фуражуплачивает

не деньгами, а квитками. В банде процветает воровство, пьянство,

что вызывает некоторое недоверие у крестьян, в общем
симпатизирующих банде. По всему можно сказать, что местное

население в районе операций банды осведомлено о ней и находится

в контакте с бандой. Налеты отдельных отрядов банды Хмары на те

или иные пункты, безусловно, не являются случайными или

необдуманными; они имеют целью добыть себе оруlкие и патроны,

фураlк, продовольствие, а еще больше подобными демонстрациями
поднять дц у населения.

из наиболее крупных налетов следует отметить налеты, как

самостоятельные, так и совместно с бандой Лыхо: блll на ст,

Зятковцы, 8/lll Брацлав, 3'l/lll ст. Кублич, 1'lllV на Ковалевский

сахзавод, 7/lV мест. Медведовку, 15/lV на мест. Теплиц на Ладыжин
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и целый ряд др. пунктов. Так, при налетах банда обкладывала
население контрибуцией, как напр. жителей местечка Ладыжино -
полтора мил. руб. керенками, 5 пудов табаку, хлеба и проч.

Настоящая фамилия Хмары ГОДЗИКОВСКИЙ Ипполит
Яковлевич, сын полковника, в 1900 г. окончил Одесское юнкерское
училище, отбывал тюремное заключение за убийство своей невесты.
После прощения в 1915 г. был назначен пом. нач. Одесской тюрьмы,
за поцушение на убийство из ревности к своей жене, был прису.lt<,ден
к 8 годам, после 8 м-цев был прощен и уехал в 311 Кременецкий
полк, где в чине штабс-капИтана комаНдовал ротой. в ,1918 г. при
Петлюре был командиром охранных сотен, затем помоtцником
повитового коменданта. Хмара происходит из дворян, уроженец г.
николаева Херсонской rуб., где на Слободской улице проживает его
семья, состоящая из матери, 2-х сестер и брата-офицера.

Банда ЛЫХО-ДОРОШЕНКО, он же полковник Межевой.
оъединяет банды - Иво, Яковенко, Чуприна и др. Общая численность
банды 350 ч. пехоть! и 500 ч. кавалерии. Атаманом всех этих банд
является Лыхо-!орошенко и он-же Межевой Никита; командует х(е
бандами прибывший из Румынии капитан рЕтЕнс. Лыхо получил
задание от Главного Повстанческого Комитета организовать
восстание в Гайсинском, Липовецком и Уманском уездах. Его бандоЙ
таý(е производились мобилизации и велись строевые занятия.
Районом х(е операции сл}Dlffли, начиная с конца января, Гайсинский,
липовецкий и ольгопольский уезды. В апреле же замечается
просачивание небольших отрядов банды в Уманский у,, откуда
направлялись частью в 3венигородский и Таращанский уезды. !ругая
же часть к концу апреля начинает снова собираться в Гайсинском у.
перекочевки банды объясняются перегруппировкой наших частей и
прибытием 8 Черказдивизии, ввиду этого Лыхо решил разсочить свою
банду в перечисленных районах. Иэ крупных налетов отмечается:
17lll в районе Вершалы (насправдi, Бершадi. - Авт.): остановка
проходящего поезда, 1/tll налет на мест. Жорнище в Липовецком
районе, 5/lll на ст. Ситковцы, 21ltll снова на мест. Жорнище, 1/lV на
Китай-Город, 2/lV на ст. Кублич, 2/lV на сахзавод у дер. Погоресов
(iMoBipHo, с. Погорiла теп. Теплицького району. -Авт.), 12tlV наКитай-
ГороД и мест..QаЩев, 15/tV на мест. ЛадЫжино, 21ilV на мест- Бузовlсу
Киев. ryб.25llV мест. Конела, что 33 в. сев. Умани. Большуючасть
этих налетов банда производила самостоятельно, лищь при сложньlх
операциях соединялась с бандами Хмары.
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ПОДКОВА: район операций этой банды - Гайсинский уезд, район

мест. Теплика, в южном и юго-зап, направлении от мест, Теплик,

Банда Подковы именует себя 145 Гайсинским повстанческим

пеше-конным полком. Полк разбит на сотни, число их не усrановлено,

но судя по имеюшемуся материалу, их существует только две: одна

конная, другая пu*"Ъ. Нач. йтаба состоит некrо Никита дуБинА,

Имеется Taloкe комендантская сотня, кOмандиром котороЙ соgгоит

некго АндРей Шило. При штабе имеется состоящий для поручений

1василий Ьогун1, наэначается деж, по полку, отдаются приказы по

полlry, на основанИи чегО можнозакЛючить, что Подкова (подражаетD

подлинной реryлярной войсковой части, от имени полка среди

населения распространялись воззвания с призывом восстать против

ига коммунистов и проч- Воззвания носят чисто петлюровскую

oкpacliy. На воззваНиях проставлены печати с Украинским гербом,

судя по черновым наброскам воззваний, захваченных у есаула этого

onbn*uo Вiсилия Остраницы, можно заключить, что в банде имеется

петлюровсКий агент-иНтеллигент, К баFце подковЫ в начале второй

половины апреля присоединилась незначительная банда

слЕЙникА, б. жандарма, в состав которой входят кулаки и б,

деникинский офицер САВЧУК,
Из налетоВ отметиМ наиболее крупные: 't 5/lV на м, Верховка, на

м. Теплик того же числа, все же остальное время банда занималась

своим формированием, мелкими налетами, как-то: на мельницы и

малонаселенные пункты с целью самоснабжения,

ПУШКАРЯ-ЦЫЙБАJIЮКА: эти банды действуют вместе и иногда

отдельно, поддерживают связь с Хмарой и выполняют его задания,

пушкдрь в сjоей банде имел 40 ч,, сейчас же насчитывается не

более 8-ми. С этими остатками он скрывается в 5-ти верстах от

Тул ьчина в ра йоне И цка, Район _его 
опе ра ц",j"]:lлlтj1ll пи кова,

Районом же операциЙ ЦымьдлюКА является Брацлавский и часrью

ГайсинскиЙ районы. Банда насчитывает 60 ч, пехоты и кавалерии;

но к концу второЙ половины апреля банда цымБАлюкА
чисr,енносiiюдо 

,l00 ч. при 5 пулеметахбыла обнару]кена на Фанице

фацлавского " 
ЖЙ"""*ого ýаИона, особой активности эти 2 банды

не проявлял" 
" 

.u "i" 
время йми был произведен совместный налет

на Печеру и Шпиков.'- 
i"йu'ЗдЬолотнОго-кошЕВого. - Первоначально в районе

операциЙ этой бандЫ в январе и феврале являлся Гайсинский у, в

юlкной своей частИ й'""""р""" 
'асть 

ольгопоjlьского у, В начале марта

замечается ее группировка в прилеLт*"" части Балто(ого у,, lryда



переходит окончательно в апреле, будучи преследованной частями
12 дивизиu, В настоящее время отдельными отрядами оперируют вБалтском и Первомайском уездах. Общая 

"""n"""o"ro б"пдо,насчитывает 800 кавалерии и 150 пехоты при 'tб пулеметах.
Отдельными отрядами под командой Грязного, Стаценко, Гуляй-гуляенко и других банды эти входят в полное подчинение
3аболотного и КошевОго. 3аболотный недавно прибыл 

"э 
Fy"o,""",куда ездил для связи с Петлюровским командованием. Естьнекоторые указания на то, что заболотный поддерживает связь с

Киевщиной. Комсостав банды из Петлюровских офицеров. Имеется
полит_агитационный отдел, возглавляемый неким скрывджЕным,он же и председатель Рады, которому все подчиняются вполитическо-административном отношении.
_ Из налетов, сделанйых бандой, наиболее крупными являются:
2/lV на Ольгополь; где убит Начдив 12 и освобожден из тюрьмыарестованный сотник банды солтыс,14llv на Чечельницкий
сахзавод и lla мест. Чечельник и 11ltY на мест. Смолянку; 18/lV нажабокричку. В общем банда большой активности не проявляет,занимаясЬ подготовкой к восстанию крестьянства Балтского иПервомайского уездов. Будто имеется 

" 
эi"х уездах сагитированных

и готовых к высryплению до 6000 чел.
lДдВо, ф. Р-з204, оп. 1, спр. 17, арк. 3 зв. - 4 зе. Копiя. Наёав Р.М. Коваль.

}ф 26.
192't р. червня 10. Тростянець. - Витяг з наказу },ls 2 погарнiзону Н,ськоТ червоноТ козачоТ бриrади ,rjo "*"rr"репресивНих заходiВ щодО осiб, якiне здали зброю.

ý2.
мною замечено, что до сих пор не лредставлены списки заложников,требуемые комендантом rарнизона, а таюке не сдано оружие,

хранящееся мирными гра(данами, что влечетза собой р"прей"""r,.меры и насильственное выкачивание оружия вплоть до расстрела иокигания сел. В этом усматривается халатное отношение грацданской
власти, а в частности комнезамов данного района.

Наглядным примером может сл}Dlить с. Татаровка, сожженная помоемУ приказанию В-го июня 1921 r. за неqдачу ор}4кия и апивнойпомощи бандам, оперирующим в районе расположения гарнизона. Вовремя пожара означенного с. Татаровки в течении нескольких часовслышались взрывы гранатов, орудийных снарядов и ружейttыхпатронов.
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а) В последний раз приказываю подчиняться местным органам
соввласти и сдать вф имеющееся огнестрельное и холодное оружие
в сорокавосьмичасовой срок ревкомам и комнезамам.

б) Председателям Комнезамов, Исполкомов и Ревкомов принять
самые решительные меры к сбору орркия у мирного населения и

собрав таковое по описи, представить коменданry rарнизона в

вышеозначенный срок. Напоминаю Вам, представителям соввласти
на Правобережной Украине, что наступил момент водворения
порядка и искоренения бандитизма. ,Щабы дать возможность
трудовому крестьянству приняться за свой мирный труд.

ý3.

Председателям Комнезамов, Исполкомов и Ревкомов за помощью
вооруженнОй силы обращаться к коменданry гарнизона. Помня, что
неисполнение ý 2 п. б) настоящего приказа повлечет за собоЙ аресты
в качестве заложников, начиная с пятихатников и кончая
председателями Волостей, как халатно относящихся и врагов кделу

революции.
Начеарнuзон а Грчеорьев
коменdанm Швачко
ДДВа, ф. Р-В92, оп.1, спр,11, арк.169. Копiя,

м 27.
1921 р. липня 18. Вiнниця. - Витяг з повiдомлення Подryбчека

про зм|ну тактики в повстанському pyci.
несколько riовстанческих приказов и воззваний, имеющихся в

нашем распоряжении, дают довольно ясную картину общего плана

деятельности петлюровских агентов на Украине.
повстанческие центры меняют тактику борьбы с советской

властью. Это несомненно. По сведениям Разведупра (см.
кБюллетень N9 1 1 В> от бГl) главным повстанческим центром в свое
время был отдан приказ всем существуюlцим на Правобережьи
повстанческим организациям и главарям банд о временном
преФащении операций повстанцев до времени сбора урожая, когда
все крестьяне поднимугся, увидев, что у них забрали весь хлеб.

Приблизительно Talo|(e говорит приказ Ng 1 по повстанческим
войскаМ УНР, подписанный главным атаманом С. Петлюрою и

Начальником его Штаба Ю. Тютюнником: <<Сейчас проводится
' большая подготовительная работа по организации восстания. Когда

подготовительная работа окончится, издан будет приказ о восстании,
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в котором будет сказано, что и кому нркно делать, а пока готовьтесь
к бою. Ни одного не организованного восстания. )t(ците приказа>l.

Такrика разрозненных повстанческих выступлений по срыву
советской работы заменяется длительной подготовкой широкого
восстания, заменяется такгикой наибольшей экономии и организации
повстанческих сил.

кВсеукраинский Селянский Повстанческий Комитет> в приказе Ne
'loT 17 мая дает следующую инструкцию по организации
повстанческих сил и проведении восстания. Всеотряды, какстарые,
так и вновь формируемые, вливаются в соответствующие полки и
корпуса по территориальному признаку. Таким образом, создается
5 корпусов: 1-й - Полтавский, 2-й - Киевский, 3-й Черниговский, 4-й -
Городнянский, 5-й - Подольский. Все отряды менее 100 штыков
объединяются с другими в сотни, с выборным сотенным, 4 сотни
объединяются в курени с выборными куренными,4 куреня * в полк
с полковым, назначенным Повстанкомом. Полки объединяются в

дивизии, дивизии в корпуса. Командиры дивизий, корпусов,
начальники штабов дивизий и корпусов назначаются ВСПК, который
берет на себя руководство восстанием. ffo конца восстания остаются
обязательными для всех повстанцев распоряжения и приказы
Щентральной Рады и flирекгории, поскольку последние не устарели,

Все повстанческие силы юго-зап. Волыни и Подолии во время
наступления закордонных петлюровских войск переходят в
подчинение атамана Тютюнника.

На время восстания, до создания выборных народных управ, у
власти стоят уездные и волостные селянские Повстанкомы, которые
проводят мобилизацию населения до 45 лет, и организуют
следственные комиссии для разбора дел советских работников,
чтобы, как говорится в приказе, предотвратить самосуды.

Приказ ВСПК заканчивается заверением, что <Когда восстание
закончится и власть на большей части территории будет в руках
восставшего народа, созванным Всеукр. Трудовым Конгрессом, либо
в зависимости от политической обстановки, Всеукр. Учредительным
Собранием будет выработана конституция Укр. Республики>.

В цитированном выше приказе ВСПК указывается на то, что в
России должно начаться повстанческоедвижение в том направлении,
что и на Украине. Г!оэтому ВСПК предлагает смотреть на
разорркаемых красноармейцев, как на товарищей, без следствия
не расправляться с ними, а, наоборот, предлагать им переходить на
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сторону повстанцев, пообещав добраться домой, когда окончится

восстание.
все остальные повстанческие воззвания и приказы заболотного,

нечепуренко и неизвестных атаманов, преследуют, главным

образом, агитациоНные цели. Так, атаман 5-го Побужского

повстанческого отряда - Нечепуренко в воззвании своем к

красноармейцам, которым он премагает уезжать в Россию, говорит:

<<Наша борьба с советской властью...)
ддво, Ф. р,5О22,оп-1, спр,1З0, арк- 394а, Копiя,

м 28.
1921 р. липня 27. Летичiв. - Повiдомлення голови

летичiвського повiтвиконкому Панасюка про обставини
вбивства голови Подryбземвiддiлу М. Я, Литвиненка,

Лично Предуисполкома.
со слов Предуисполкома Летичевскоrо т, Панасюка,

26Nll21 г. ехалИ из ВинницЫ через Литин в Летичев я, Панасюк,

т. Литвиненко, т. Дгроном - завryбсельхозотделом и сотрудник

ЛетичевскОго финотдела- МеждУ Литинкой и Литинским Майданом

приблизительно в верстах 4 от Майдана вьlскочило человек восемь

(8) воорркенных винтовками и закричали: <Стой!>, Мы остановились

и они начали к нам подходить_ На расстоянии шагов десяти от нас

они начали ругаться и кричать: <руки вверх!> Все подняли руки, а я

и Литвиненко готовились стрелять из револьверов, но не успел я

поднести револьвер, как на меня последовало несколько выстрелов,

Одним из выстрелов я был тяжело ранен в правую pyrqy, Упав с

пOвозки и не имев возможности дальше заlцищаться, я схватился и

гryfiился бежать. По мне было дано около двадцати выстрелов, но

попалО толькО две пули, одна в правую лопатку, а другая в правый

борт пиджака и слегка обожгла левую руку, Чувствуя, все еulе,

возможносТь бежать, я продолжал и прибежал в Литинский Майдан,

где просиЛ помощИ крестьяН для оставшихся в руках бандитов

товарищей и просил сделать мне перевязlry и отвезти в Летичев,

надо сtазать, что по отношению к моей просьбе крестьяне вели себя

преступно и никакой помощи мне не оказывали, Сначала некоторые

хрестьяне советовали мне пойти к попу исповедываться и умереть,
,но после длинного моего уговора мне удалось достатъ тряпок и

сделать кое-какую перевязку. Везти меня в Летичев или ближайший

.,лознянский завод для перевязки - отказывались, отговариваясь тем,
, что онИ заняты, а многие говорили, что они боятся, чтобы бандиты

. им не мс]rили и лишь по истечении двух-трех часов удалось предсель_
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I

совету выгнать подводу. Я был свезен в Лознянский завод, где мне
была сделана перевязка и на следующий день меня привезли в
Летичевскую больницу.

Остальных трех товарищей, наверно, постигла тяжелая участь.
Т. Литвиненко, наверно, отстреливался и был убит на месге или c€lм
застрелился. После того, каK я прибежал в деревню, сгрельба угихла и
лишьтолько по истечении некоторого времени сгрельба опять началась.
надо полагать, что их расстреливали, так как им не было возможности
бежать. Если бы они были бежали, то рке бьли бы где-нибудь, но о них
до сих пор ничего не известно. Я попросил майданских крестьян и
лознянскую милицию поискать трупы. На следующий день мне
доложили, что трупов на этом месте не оказалось. Необходимо в этом
районе сделать тщательные поиски трупов, возможно, их найдуг rде-,
нибудь в лесу. Необходимо подтянугь кр-н с. Литинки и Литинского
Майдана, а таý(е Литинскую милицию, так как надо полагатЬ, что она :

знала о сущесгвовании этой банды и нас не предупредила. Необходимо l
сделать все это в срочном порядке. Некоторые из бандитов одеты в
казенное обмундирование, хорощие винтовки и патронташи, некоторые ,

одеты кое-как. Можно полагать, что бандиты из села Литинки. Узнавши ,]

о нашем переезде, пустились лесом за нами вдогонlсу, потому что они i,

вышли из леса позади нашей подводы на расстоянии 3040 саж.
Все это записано с личных слов т. Панасюка. Опрашивал и

записывал зампредуисполкома Летичевского уезда (пiдпис).
ДДВО, ф. Р-925, оп. В, спр. 59, арк. 30-30 зв.Оригiнал.

м 29.
Пiсля жовтня 1921 р. Подiльська ryбернiя. - Витяг з працi IVt.

симоновича та Р. Кцlд <Баrцrrгtвм на Подiлrri й боротьба паргftiз нимп:
В тому tK tвhHi 1920 р. багца Шепеля, добре озброена, наступаб на

вiнницю. Вiнницьrе парторганiзацiя cyMicHo з Виконкомом i ЧЕка iвмiлою
органiзацiсю сил i збройною опору за двi години викидае Шепеля з мiсrа,

23 вiтня частини галичан, що були розташованi в околицях Вiнницi,
лiтина i з сел по шосе Лiтин-вiнниця пiд впливом бiлопольських i
петлюрiвсЬких агентiВ висryпилИ протИ Радвлади; будучи добре
озброенi, галичани обеззброrли Лiтинський гарнiзон, эаарешryвали Bcix
KoMyHapiB, велищу часгину KoMyHicTiB перестрiляли i почали насryп на
Вiнницю. О 8-й годиНi вечора вони вiдlрИли пО MicTy артилерiйiьrмй,
вогонь, пiсля чого де-якi галицькi частини ворвались у Вiнницю,
зайнявШ МиколаiЪсЬку вулицЮ (теперiшня Ленiнська) до оСавояl, i
вул. Петра Моrили (теперiшня вул. Коэицького) аждо Старо-Мiськоrо
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моста. Вiнницькi комунари не перелякались: сили Вiнницького

гарнiзону були направленi проти повстанцiв. 24 ранком, усгановивши
на грузовиках цулемети i згрупiрувавши Bci озброенi сили, комунари

вiдкидаютЬ повстанцiв по Лiтинському шосе аж до с,с, Шереметка i

людвиговка. Вночi 24 квiтня на допомоry Вiнницьким комунарам

пiдiЙшлИ частинИ 17 кавалеР. !ивiзii i повстанцi були вiдкинуri до

лiтина. ПолонениЙ галичаниН показав, що галицькi старшини i

ксьондзИ вели агiтаЦiю за повстання проти (KoMyHicTiB iжидiвD, а не

бажаючих виступати - пiдганяли кулеметним вогнем у спину,

КомандниЙ скпаД галицькоТ apMiT з самого початку lT iснування

нацьковуе на компартiю галицька бурlryаэiя, петлюрiвцi i бiлопольськi

.r"nr". iалицькиЙ стрiлець був вихований в дусi слiпого пiдлягання

своТм старШинам i ксьондзам, перевиховати галицькоrо <жовнiра> в

зв'язкУ з малочиСленнiстю комунiстiв-галичан бiльшовицькi
парторганiзацiТ не встигли.

3рада галичан була великим сприяючим факrором польсько_

петлюрiвськiй iнтервенцii.
мво, ф. р-5о22, оп.1, спр-130, арк- 9-10, Копiя,

м 30.

1921 р. листопада 1 8- Ольгопiльський повiт, - Лист-вiдповiдь
повстанцiв до повiтовоТ вiйськовоТ наради,

Вiдповiдь на лист вiд 28,rо жовтня.
перш, чим дати вiдповiдь на лист, який Ви передали до нас, я

хочу Вас попередити, що я не е та людина, котра стараеться

набалакати багато красних слiв, а людина, котра [дае] вiдчiт свотм

словам. А тому, розбираючи те, що ви написали, я дам вам

вiдповiдЬ по пунктаМ. Ви правдУ кажете, що кiнець цiеТ боротьби

уa" 
"ruЁ 

яснiщиМ i яснiщим, з кожною хвилиною наближаТця той

час, колИ ми зможеМо Вам сказати: Геть, кати, cBor бруднi,

запачканi в kpoBi робiтникiв та селян, за котрих ви так наrло на

словах розпинастесь, руки. Скоро настане той час, коли ми вас

звiдцiль вишвирнемо, як нiмцiв та гетьманцiв, тiльки росправа з

вамибуде лютlша, бо ви гiрше лютого ката гетьмана, Ви напрасно

стараетесь смутити нас тим, що Taki, як Карий та компанiя

перейшлИ до Bic, бо авторитетом для нас може бути лише TaKi

святi гасла, як равенство, братерство, до котрого ми i прамкуемо,

l як ви дiйсно переконанi в свотх поглядах люди, то ви не

повиннi поважати таку *омпанiю. l-{e шкурники i тiлько, Вiдносно
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того, що власть соsетiв може справитись з Польщею, ви можете
казатИ комусЬ на вухо, аби Hixтo не чув, бо з такоТдурницi, мабуть,i
ви caMi нишком cMieTecb. Радянська влада готова вiддати свое все
богатство за те тiлько, аби такий гоноровий ворог 

"* 
non"*, *о.,

ласково подивився на того. Но ми не нуждаемся у помочi кого би то
не було, а вiдноснО Польщi кажу тiлько тому, щобЙлишнiй раз улiчитивас в брехнi, якою блискае всяка промова ваших однодумцiв. Требабри глупим настiльки, аби помилятись, або дурним, щЪОЙ вiрити в
те, що ви маете дiло з ryртками та отрядами КП, ви маоте дiло зi BciM
народом i знайте, що нарiд е сила i закон. Треба, аби народ був самсобi хозяТном, а не па}{уваrlа би над ним кучка пройлихвостiв -KoMyHapiB чи то царських на€мникiв, Я не Bipy в те, щоби сини народаyirjl мрiяти i боротися за те, аби создати: ЧЕКА, ГУБЧЕКА,
орточЕl(A, учЕкА, троЙки, пятЕрки, рЕвтрlБунАJlи iт.д. iт.д.,
де сотнями розстрiлюют кращих синiв робiтникiв та селян. l-.|e не тiлько
мрiяти, а i переводити в життя можете лише ви. Но ранiш чи пiзнiш ви
за це понесете кару. Я не знаю, чи ви думали над тим, що писали, чи
HI, але для мене ясно, що ви старались в цiет вiдповiдi викинути на
паперi вiдповiдний запас красних слiв, яким вас навчив хтось. Здраво
ждивитись на життя i розумiти усе те, що навкруги у ваствориться,
ви не можете, бо якби ви запитали тих самих TaTiB, MaMiB та сестер,
за котрия ви кажете, то вони би вам сказали, що ви в ickycTBi каryвали
робiтникiв та селян превзойшли цезаря Нерона та правителя Бiрона
з його сrIовом iдiлом, бо не можна рiвняти царя в цiм вiдношеннiдо
вас, а_тому як борець за волю народа, я кажу, що як хочете, щобиоцей бандитизм, по-вашому, прикоротився, то не грабуйте людей,
не убивайте ii. !айте Тм вiльно працювати i зi cBocf працi хлiб iЬти.Не давайте права лодарю корiстуватися працею робiтника. Не
давайте можливости трутням Тстй мед вiд робiтничот пчели. не
э:р._9::_|.1r." 

.о"унизма на бандитизм. )(AЙ жЕ ЖИвЕ воля нАроду.
уlщ).г Борцl.зА волю. хАЙ живЕ вlльнА тА Hl вlд когонЕ здlЕжнА укрАТнськА нАродня рЕспуБлllа.

цЕ писАrIи сини волl,
Секреmно.
П р еOувоен с о ве ща н u я П р еdу u с пол ко м а
насmоящая копuя препровохоаеmся по прuнаолеsкносmu, соёласно резопюцuчУезOвоенкома. -
к18> Ноября 1921 еоОа N9 68g/c.
ДДВО, ф. Р-587, оп. 1, спр. 52, арк, 22. Копiя-
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м 31.

1921 р. Вiнниця. * Витяr iз звiry Подiльськоrо ryбвиконкому

за 1920-1921 рр. прО боротьбу з повстанським рухом,
вслед за iайсинской, была открыта не менее интересная и

важная, по существу, Проскуровская организация численностью 37

человек, которая служила этапом для прибывающих из_за кордона

петлюровских курьеров, инструкгоров повстанческих комитетов, где

", 
снuьж"пи Советскими доlryментами и деньгами, Организация эта

получила крупную сумму от Петлюровского штаба и состояла из

железнодорожных служащих других учрех<,дений, преимущественно

интеллигеtlции.
Вскоре после раскрытия первой Проскуровской организации была

раскрыта вторая,,r"сп""но"'ью 400 чел,, при 15 пулеметах, имевuJая

L"".l через Верхолу и Марковского с закордоном, Руководили

организацией некие петько и Туз, В состав этой организации входили

"*оr"" 
члены <Черной Маски>, вздумавшие было стать на путь

террористических актов, но до сих пор себя не проявившие,
' 
ЁuЬ*рыr" Каменец-Подольская организация, охватившая разные

часги уезда, численносrь в 1 50 чел,, руководителями которой бьши немй

Ветрянов, и сын священника <Сашка> и Командир Летучего

повстанческого Отряда Петрушенко, он же flемьяненко, Участники

каменецкой организации преимущеfiвенно сrуденты, у{ителя и кулам,

НарядУ с вышеукаЗаннымИ организацИями были расIр?lты:

Бершадская - численностью 23 чел,, Жмеринская - 42, Каменец-

Подольская (2-я) _ 11, Брацлавская - 11, Немировская - 10,

Жмеринская 2-я - 33, Винницкая - 39, Ямпольская - 17,

ольгопольская - 7, Немировск ая 2-я - 2о и Могилевская - В9 чел,

все организации, руководимые офицерами и учителями,

померживаемые lýулачеством и интеллигенцией, проходили под

желтоблакитным флагом Петлюровщины,
Из всех раскрытых контр-революционных Петлюровских

'организаций'удалось установить, что готовившиеся восстания и

' бандитизм руководилиьь Центральным Повстанческим Комитетом,

"tоторый получал директивы и указания r П",п:j_lТ.Т:.:: ШТаба И

давал поручения атаманам по ведению боевых операции,

ТамХ 
"ru"u*o" 

*|упных банд в 1921 rоду на территории Подолии

насчитывалось до 1 2, среди которых вьцелялись св9ей акги.вностью

' dlыхо)D, (зАБолоiЁ;;й", uхмдрдп, кШЕВЧУК>, кПУШКАРЬ>,

сХОДДК> И ДР.
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Меры борьбы с бандитизмоrчl, применяемые в общегосударст-
венном масштабе, путем ликвидации их вооруженной силой не
давали положительных результатов, так как банды, пользуясь
знанием местности, легко ускользали от преследования войсковых
частей.

Объявленная в мае месяце 5-м Всеукраинским Съездом Советов
амнистия не вполне оправдала возлагаемые надежды, так какбанды,
оторванные отжизни, находясь под влиянием амтации Петлюровских
агентов, недоверчиво отнеслись к амнистии. Оставшиеся банды
по-прежнему оперировали на Подолии, разрушая Советский аппарат
и тем самым мешали приступить к мирному Советскому
строительству.

В виду недоверия бандитов к амнистии, Губчека решила
применить другой способ ликвидации бандитизма. Этим способом
сказалось широкое использование амнистированных бандитов, при
помоци которых начали вестись переговоры с атаманами банд.

Один из первых использованных бандитов был атаман
Брацлавщины Артем Онищук, посланный для переговоров с
атаманами Пушкарем и Ходаком, которые явились в Подryбчека со
своими бандами 4 июля и были амнистированы.

Получив новое задание, Онищук отправился для переговоров к

атаману Лыхо, который сомневался в распространении на неrо
амнистии и требовал гарантии в неприкосновенности. Начальником
Секретно-оперативного Отдела было послано к Лыхо письмо, в

котором гарантировалась ему неприкосновенность в случае
добровольной явки в Подryбчека. Находившийся в банде Лыхо во
время переговоров атаман Нечай-Бокалов с 14 казаками,
добровольно явился 2З июля и был амнистирован. l]альнейшиеj
переговоры [с] Лыхо было поручено вести Нечаю, как выходцу из]
его банды, но переговоры не привели к нужным результатам и Лыхо
остался главарем банды. Штаб же его в лице коменданта Кривоноса,
сотника Флерко, .Qивизионного Рюрика и политруководителя
плахотнюка вместе с Нечаем прибыли в Подгубчека и были
амнистированы, а Лыхо, оперировавший после переговоров, в

октябре месяце, окруженный и раненный в ногу одним из
красноармейцев, застрелился.

после убийства атамана Лыхо, часть банды его разбежалась, а
остальная во главе с адъютантом Шевченко и Комендантом
Красноштейном с 4 казаками явилась в Подryбчека. 1 июля добро-
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явившихся бандитов.

вольно явился атаман Присич с б казаками при 2-х пулеметах,

2 Опября атаман Шевчук-Беда со своими казаками,

в результаr" п"реrоъоров с бандой 3аболотного добровольно

явились при полном 
"оору*"""" 

с 2 пулеметами Комбриг Карый-

онуфриец и политруководитель Лищенко с 26 казаками,

iё'сентяор, no"n" переговоров добровольно явился Начальник

штаба Северной Повстанческой группы Вогонь, при помощи которого

уйо"о пой"urо Начальника связи Gеверной группы Мамчура-

iiЁaо"оrо и чпенов Повстанкома УНС Анкового и Осадчего,

Вскоре же был захвачен атаман Бида-Хилюк,

ТакиМ образом, метод широкого амнистирования бандитов и

использования их, дал Подryбчека к 1 ноября 436 добровольно

1922 р. березнЯ 9. БершадЬ,- Витягз протоколу }ф бзасiдання

ольгопiльськот повiтовот вiйськовоf наради,

Секретно
Протокол Ne 6

3аседания Ольгопольского Уездного Военного Совещания,

состоявшегося 9 марта 1922 года,

Присуrствовали: Предувоенсовещания: т, Дудник, Виноградов,

КомОриiПетровский, пой. Комбрига Сахансlий, Военком Яковлев,

Горба, Лапин.
Слушали:

ý 1.О ходе бандитизма в уезде,
(Т. Горба).
постановили:
отмечаЯ появления банд Коваленко в селах Ободовке,

Бондуровке, Каташине, Торкановке, Татаровке и_Киналя в

чечЁльнике и наблюдая развитие акгивного высryпления бандитизма

уголовного характера и отсутствие противодействия со стороны

населения преимущественно упомянутых сел, - считать

необходимым принять решительные меры к предотврашению

таковогосНасryплениеМВесНыипримеНитЬвысшУюмерУнаказаНия
;;;; приказа'КВо Ns2 к ответчикам следующих неблагополучных

сел:

Оmчеm Губuсполк:ома Поdолчч за

1. Ободовке 3 человек,
2. Бондуровке 1 человек,

1S20-1921 zе. - В., 1921. - с, 56,57,

м 32.
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3. Жабокричке ,1 человек,
4. Каташине 1 человек,
5. Татаровке 1 человек,
6. Торкановке 1 человек,
7. Чечельнике 1 человек.
П реOувое нювеша нuя (поOпч сь)

Секретарь (подпись)

ДДВО, ф. Р-925, оп.В, спр.82, арк.26 зв.Копiя.
м 33.

1922 р. липня 27. Могилiв,Подiльський, * Оперативне
донесення помiчника ад'ютанта оперчастини про перехiд бiйцiв
1-Т coTHi 't червоноrо козачого полку на бiк повстанцiв.

Уисполкому, Начуездмилиции, Командиру ЧОНА.
Оперативная сводка, полученная из Г.П.У. Сообщаю для

сведения: в 2 часа 30 минут 2417 с.г. в расположении села Гармаки
Женишковецкой волости Летичевского уезда изменил Республике и

Революции и убыл в южном направлении сотник 1-й сотни 1-го
Червонного каtзачьего полка Наливко, захватив с собою 50-60 сабель
и пулемет <<Люйса>, очевидно, должно не обошлось без участия
повстанческих организаций. Сотник Наливко среднего роста,
худощавый, немного рябоват, блондин. Сведения о его движении
пока не посryпали. Командrруппой по ликвидации бандитизма на

Подолии Начдив и Военком Червонного казачества Шмидт приказал;
всем войсковым частям и агенryрным аппаратам проявить максимум
энергии в деле обнарркения и ликвидации изменников в кратчайший
срок.

МВО, ф.Р-2587, оп. 1, спр.3, арк. 111. Копiя.
м 34.

1922р.- Наказ М 4 командуючого Подiльською повстанською
rрупою отамана Орла (Я. Гальчевського).

Передавать з руки в руки, з хати в хати.
flo громадян Подiлля. Наказ Ne 4.

ý1.
BciM, хто не хоче заrин}rги пiд владою московських оtсупантiв i

комунiстiв,,,{аказую буrи готовим до бою з катами-комунiстами. 
1

ý2. ' 
l

Повстанська група Подiлля, на чолi котроТ я состою, повiдомляс
Bcix громадян УкраТни, що в скором часi почнеться вiйна з

бiльшовиками. В чиiх грудях б'сться украТнське серце, той знае, цо]
потрiбне буде в запiллiдля ворогiв-комунiстiв. Пiдстава: iнформацh
з закордону.
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ýз.

на днях бiльшовики оглянуться за Китвом. Передбачаючи свою
гибель, грабiжники нашого народу комунiсти намагЕlтимуться вивезти

все наше добро. НаказуЮ не давать нiяких продподаткiв Hi фунта, а

коли братимуть силомiць, то продукти посипать ядом, який видаю по

органiзацiях.
ýс.

наказую руйнувать шляхи, залiзницi та мiстки, по яких переходить
ворог. Нищити телеграфи та телефони, не давать пiдвiд i як можна
запасатись эброею.

ýs,
всякi ворожi летотряди, якi грабують населення, насилують

невинних людей, сажають до в'язниць, пiдвалiв, згвалтовують наших
жiнок та дiвчат, годуватЬ'tжею З повною дозою яду, а ми, повстанцi,
погодуем кпятого ворога стальним бобом.

ý6.
наказую якомога бiльше шкодить вороговi, i палить совхози, коли

немае *ьжп""остi розiбрать той хлiб. Нищiть таемних агентiв i

KoMyHicTiB.
ý7,

коли почуете про загальний повстанчий рух i буде наказ про

uобiлiзацiЮ,- Bci як один повиннi явитися зi зброею в руках i на

призначенi пункги. Хай HixTo не вагаеться Волю добувати, нiколи не

пiзно. Хто уХйлятиметьСя вiд мобiлiзацiТ, той каратиметься як KoMpicT,

ý8.
не BipTe бiльшовицьким брехням. Topik заграбували у цас все, а

сей piK ще краще ограбують, коли не станем Bci до боротьби,
КомандуюЧий ПовстаНськиМ загоном Подiлля отаман Орел,
Начальник штабу полковник Помста-Лютий.

|IMBO, ф, 1, оп. 20, спр. 1303, арк. 

ii{;1l" 
НаOав Р. Ю- ПоOкур,

1922 р. серпнЯ 1. - Наказ М 14 командуючого Подiльською
llовстансьКою групоЮ отамана Орла (Я. Гальчевськоrо},

Приказ N0 ,l4

по повстанськiй групi Подiлля,
1 серпня 1922.

ý1.
командиру 1-ю кiнною бригадою поручику 3амороцi наказую

lЕреноситИ дiяльнiсть в сусiднi повiти сього району. Сформувать
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l

терористичнi гуртки, призначити голiв чорних масок, скласти
органiзацiТ чорних терористiв, стежити, щоби в районi i в бригадi
виховувались поодинокi особи, а при€днувались по наказу до
повстанчого загону. Наказую вивести в районi уголовний бандiтський
елемент, котрий пiдривае повстанський рух. Наказую збiльшити
кiлькiсть пiхоти.

ý2.
Наказую поручику Лiсовому, командуючому 2-ю кiнною бригадою,

якомога бiльше збiльшити кiлькiсть шабель i переносить свою
дiяльнiсть в сусiднi повiти, зробить напад на яrсу-небудь частину i

усилить терористичну дiяльнiсть, не дивлячись Hi на якi жертви.
Провiрить дiяльнiсть чорних масок i чорних терористiв. Тримати
зв'язок зi штабом групи найтiснiший, бо передбачаються великi
iсторичнiподГt.

ý3.
Хорунжому Лихо наказую негайно приступить до формування

3-оТ KiHHoi повстанськоТ бригади в призначеному районi. Поставити
як слИ терористичну дiяльнiсть. 3робить запас пiдривного матерiалу.

ý4.
Прибувшому з-за кордону сотниковi XMapi. Присryпити негайно

до сформування окремоТ KiHHoT повстанськоТ бригади.
3аснувать терористичну дiяльнiсть. Призначити голову чорних

масок. Стежити, аби поодинокi особи, котрих переслiдуе радянська
влада, не ходили caMi, а приеднувалися до отряду. Готовити
населення до зустрiчiз УНР.

ýs,
Командирам таемних пiших сотень. 3апасать зброю,

розповсюд}кувати лiтературу, вести агiтацiю.

ý6.
л Командуючому ВiнницькоТ coTHi iMeHi Богуна, пiдхорунжому
Онисько-Рубацi провадити саму iнтенсивну терористичну дiяльнiсть,
запасати зброю, держать зв'язок зi штабом rрупи,

Командуючий Повстанською Групою Подiлля отаман Орел.
Начальник штабу полковник Помста-Лютий.
L!ЩДgq, ф. 1, оп. 20, спр. 13О3, арк. 54. Копiя. Наdав Р.Ю. Пфкур.

м 36.
1923 р. травня 30. Чечельницький район, - Вiдозва до

селянства отамана А. 3аболотного.
Копия с копии.
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нАкАз
Мужыкы, мужыкы, встаньте и гляньте на Украину, що вона не

вмерла, а заснула. Украина просыпаиця и в зеленим rаю банды
собираюця и будем иты на селисполкомы и на члены комнезама,
потому що воны наши внrrренни кровососы, воны коммунисты хотят
нас с кисткамы изисты, а мы будем вас ловыты та на вогни палыты,
так як Сергея Грыгор. ЯСИНСКОГО, вин був комунист, так буды всим
комунистам и пролитариатам. !овольно мужыцьку кров сцать.

!овольно мркыка глотать, тягЕtть, а ты, м)Dкык, ны давай комунистам
ни грошей, ни хлиба, ни воды, а смолы ему тилько давай, будьте
з.qоровы, бильше вам пысаты нищо не буду, бо скоро будем у вас у
гостях, Да жыве Украина.,Ща жыве зеленый гай. Да жыве банда наша.

Комбат банды А. ЗАБОЛОТНЫЙ. Помишнык (подпись)
30Л/ 23 r,

С подлинным верно: Помначраймилиции Чечельникского раЙона
(подпись)

Предсельсовета с. Ивашrов (подгlrао,), cerpeTap (пqдгиъ). N0 289У 1923 г-

Настояlцая копия с копии верна
Секретарь ОИК
ДДВО, ф. Р-925, оп. 8, спр. 86, арк. 40. Копiя.

Iф37-
19il3 р.липня 31. Вiнниця.-Гlублirвцiя в <Рбоче-tрестьянской газетер

спогадiв чекiста ,Q" Б. про арцг 07.02. 1922 р. отамана С. Заболtотного.

кАк Его поЙмАJlи.1

(воспоминАния чЕкистА.)
Ночь была темная, морозная. Мы быстро шли пустыми сельскими

уличками, стараясь не будить собак и не встретиться с обходом.
по дороге в (конверт)) - глухая часть села в овраге, где

сосредоточены были явки бандитов, я заметил, чт0 атаман все таки
принял меры предосторожности: на дороге мы встретили двух-трех
парней из его братии, - сторожили, с кем я прийду.

Всгретили меня радушно: еще бы: - ведь я привез вести из-за
кордона, куда перекатилась слава грозного атамана, жадно

|подхваченная заклятыми врагами революции. Конечно, грозный
, aTalMaH уж никак не подозревал, что эти вести я придумал по дороrе
,в (юнверт), рассчитав их как раз на 2 с четв. часа, - время, необхо-

Речь идет об аресте 3аболотного.
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димое на то, чтоб мой подручный добрался до отряда, спрятанногс
в соседнем селе, собрал его и окрркил хату, где я должен был
беседовать с атаманом.

ýолго рассказывать, как это случилось, что неуловимый атаман,
почти три года безнаказанно терроризировавший два уезда, теперь
так глупо клевал на заброшенный крючек. Конечно, главную роль
ryт сыграла желеэная логика истории. Это она была моим моryчим
союзником в моем единоборстве с лесным зверем, к которому я с
бесшабашностью, для ответственного чекиста непристойною, полез
прямо в пасть, почти три месяца странствовал по лесам и весям с
его бандой.

победителем я почувствовал себя тогда, когда заставил его
настолько довериться мне, что он, наконец, убедившись, что его
отряд дезорганизован окончательно, а он сам с кучкой ближайших
помощников загнан в ryпик (тоже в значительной мере дело моих
рук), позволил уехать мне в ryбернский центр, чтоб наладить оттуда
переправу атамана за кордон. Вот над этой то переправой я, якобы,
и трудилсЯ теперь. Потому-тО такскорО и откпикнуЛся хитрыЙ ЗТ?МЗН,;
когда я' вернувшисЬ из Губчека с разрабоТанныМ планоМ ПОимки,'l
дал 3нать о своем прибытии через цепь явочников.,. ,:

В тесной цrхонке разоренного революциею кулачка их было трое:1
сам атамаН, громадный, быстроглазый детина, его сотник, Фотий,Ё
тоже здоровеннейшиЙ зверского вида парень, да агент закордонной
связи, тщедушный человечишко.

кроме этого (штаба> были еце два парня из сочувствующу
поддерlкав минут пять общую беседу, я перешел со <<штабом>
темную светлицу и цrт начал (наливатьD, преследуя одновременн0
несколько задач: растянуrь время; сошать настроение, исключающее
вооруженное сопротивление при аресте (туг-то (наливалссьD о ToMl
какоЮ милостивою чека стала); создать себе лазейку на тот случай,
если вдруг отряд не прибудет (поэтому я никак не мог вспомнить
самой главной новости).

Болтаю час, болтаю другой, болтаю третий, - бедовая собаченm
хозяйсtая ни ry-ry.Сверноеделоl...Щва раза создается очень тревожнФ
настроение: мой подручный, совсем недавно нами завербованныtt
<<штабной>l атамана, направился было ночевать как раз на ry квартиру,
где поджlцал меня атаман: узнав об этом, он бросился предупред}fъ
меня, а 0т меня, конечно, котряду. Но <сочрствующие)) парни
lGtKoH Фуго повернул от явочной хаты. Это было странно. Когда
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оложили об этом атаману в первый раз, я попросту замял разговор,

, во второй раз пришлось объяснить, что это я отослал Федония

имя подручного) на друryю квартиру",

Старательно подкладывал атаману подушки 
"9| -Ч:',iт,jjl

слабость соснtsгь пару часиков, несмотря на ночное время (обычно

спалИ днем, u 
"о""о'пryляли>), 

На этот раз сон его не брал, У меня,

наконец, обалдела голова от непрерывного придумывания новостей,

На счастье, принесли Фотию новые сапоги, Я затеял, во-первых,

мену, во-вторых, смазку сапог, чтоб сразу не испортились в снеry и

выиграл еlце часик. Beib ужас был в,ом, u,o атаман собирался этой

ночыо идти куда-то верст за З0; куда именно _- я по бандитскому

этикету спросить не мог). 1-1o сапоги, дважды смазанные, все таки

высох']и.ТогдамНеполоЖИтелЬнозахотелосЬесть.КонечНо,атаМан
не отказался перекусить на дороry, Сало и хлеб готовы, Но я захотел

ужин посложнее.,.
однако и ужин кончился. Я с замиранием сердечным уже

предвосхищал слухом стереотипную фразу атамана,

кНу, хлопцi - збiраймося!">
оставалось еще одно: куренье, !очь хозяев была больна, и курить

надо было по очереди в печь, ýчпчов 
было только я да атаман,

КонеЧно,язанялочереДЬпервыЙисмокалсвоюпапиросУполЧаса.
Наконец, сел цуритЬ атаман, А я сеЛ к окошку, незаметно сунул

руку в потЬйной 
-карман 

в шубе и открыл затвор брuу"':.'.::.;

безупречного, выверенного, взятогоп,tною именно на этот случаи:

как только атаман *o"u"", курить. Я вспоминаю забытую самую

главную новость, иду с ним в темную светлицу и стреляю ему прямо

в лоОj вскочит Фотий - его тоже; остальных я не боялся",

признаться, под ложечкой сосало, несмотря на то, что за три

месяца постоянного пребывания под угрозой смерти (ведь атаману

могло каждую минуту надоесть возиться с подозрительным

спугником) я должен бьл к ней привыкнугь, Поэтому я еле сдерживал

себя от крика радости, когда вдруг (на половине атаманской

папиросы) колокольчиком зазвенела во дворе собаченка,

g Очевидно, нервный ток от меня сразу всем передался: все

вскочили с мест, поryшили лампу и прильнули к окну,

На белом снеry замаячила фиryрка",
_, Федоний!сказал я.

*.' . Другая... Я назвал еще одного <<штабного>,

третья... Я уже молчал и осторожно отодвинулся от окна: окружили
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ли они уже хаry по IйоеЙ инструкции, преподанноЙ мне как-то сами|
атаманом, когда он высмеивал неудачные попытки поймать его?

(Гliдiть, подивiться, хто там>, нервно кинул хозяину атаман.
Как хотелось мне эry разведцу сделать! Ведь я знал, что на хат

будет направлено четыре люиса и в случае сопротивлания я cal
мог превратиться в решето. Но такая услужпивость с моей cтopoнl
могла б слишком рано открыть глаза атаману: я не знал еще, есть лl

заставы против дверей...
<Ох, нещастя - москалi>> застонал хозяин, вернувшись череl

минугlч.
кСколько?>
<Сила! З пiвсотнi> (неправда, восемнадцать).
<Хлопцi! Бомбу!> - и все столпились в сенях.
<,Qавайте палцу - пробити вiконце над дверима D , торопился Фотиi

передние окна были закрыты наружными ставнями. Палки в сует
не находилось, а все держали в руках карабины.

Хараперно цмокнул затвор немецкой бомбы толкача...
Нркно было действовать: отряд, конечно, о безвредной для неп

немецкой бомбе был предупрех(ден, но, зацепивцись за раму окошlG
она могла убить атамана и его штаб. А это в мои расчеты не входил0

<Панове! Я выхожу на переговоры. Я певний, що мене flt

розстрiляють)), кр1,1кнул я, бросаясь в ceнl4.
Атаман и Фотий запротестовали. Не слушая их, я условно cтaf

кричать в дверь:
<<Я такой (полное имя, отчество и фамилию) выхожу н;

переговоры).
кВыходи!> - радостно завопил начальник отряда.
Я быстро открыл двери и повернул в сторону, чтоб уберечь cBor'.

спину от пули атамана.
uРуки вверх! Руки вверх! Стой!> 3аволновались

замечая, что бандит (это я) стремится укрыться за скирду
(еще бы, - из-за нее звал меня к себе комиссар ryбчека),

Почувствовав, что еще мгновение и град своих пуль вопъетй
меня, я ответил товариtцам так энергично, что они сразу
меня за своего.

Сейчас крикнул по цепи нарочно громко, сколько бандитов,
патронов и пр., в каком месте моryт они попьrаться прорваться
уйти...
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конечно, осажденные почувствовали, что дело сопротивления
проиграно.

Минуr через 20 вышел Фотий, картинно швырнул наземь карабин

и, подняв руки, пошел к начальнику отряда. 3а ним вышел атаман.

Атам и прочая мелюзга...
Атаман подошел ко мне:
<<УважаЮ вас за то, чтО вы таК умно исполнили свою задачу), -

нашел в себе рыцарство лесной зверь,

д.Б.
Рабоче-хресmьянскоя еазеmа. - 1923. -З1 uюпя.

lф 38.

1923 р. серпня 5. Вiнниця. - Повiдомлення <Рабоче,
крестьянСкой газетыD про суд над отаманом Сидором

(С. Андрущенком).

ДЕЛО АТАМАНА БАНДЫ
2-го августа в Губсуде слуtuалось дело по обвинению

Андрющенко Исидора, 3алуцкого Ивана и Фищук Анастасии в

бандитизме по 60,'t ч. 76,2 ч. 76 и 140 ст. ст. Уг. Код- Обвиняемый
АндрющенКо в 1919 годУ служил в галицийский армии и принимал

активное участие в борьбе против Соввласти- в 1920 году он

добровольно вошел в банду <Артема>. Бандой, по его словам, было

расстрелЯно б коммунистов-красноармейцев. В 1921 году
Андрющенко явился к уполномоченному Под- Губотдела ГПУ с

раскаянием. Уполномоченный дал ему задание связаться с бандой
<<ApTeMa>l. В результате работы (раскаявшегося> Андрющенко

уполномоченный Гпу был убит бандой <Артемаr, после чего

АндрющенКо быЛ задержаН отрядом казаков, но спустя срки бежал,

в 1922 году Андрющенко сам организовал банду. Банда носила

название атамана Сидора, Данная банда во главе с Андрющенко
оперироваЛа в ТывроВской волости, где был совершен целый ряд
налетов, сопровожДавшихGя убийствами- 22 декабря 't922 г,

сотрудниками Гпу атаман Сидор был арестован с ор}окием в руках,
3алуцкий Иван принимал активное участие в банде Сидора,

, Фищук Анастасия укрывала у себя на дому атамана Сидора,
способствовала ему скрываться от властей.

фд приговорил: атамана кСидора> *Андрющенко к высшей мере
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наказания, 3алуцкого Ивана клишению свободы на 3 года со строгой
изоляцией и Фищук Анастасию к 2 годам условно.
Рабочехресmьянская 2азеmа. - 1 92З, - 5 авеусmа.

м39.
1923 р. серпня 23. Вiнниця. - Повiдомлення <Рабоче-

крестьянской газеты> про лiквiдацiю загону I!1. ýзюбанчука.

ЛИКВИДАЦИЯ БАНДЫ ДЗЮБЕНЧУКА

В последние дни Подольским Губотделом ГПУ разгромлена
уголовно_политическая банда !зюбенчука.

Последнийl являясь организатором и руководителем банд,

оперировал с ними в Вороновицком районе Винницкого округа около
2 лет, терроризируя местные органы Соввласти и население.

Разгромленная банда атамана,Щзюбенчука насчитывала до 10
активных членов. Кроме того, в районе находилось еще свыше 12
человек, информировавших обо всем банду, а также о появлении
вооруженных отрядов, вследствие чего весьма затруднялась борьба
с ней.

Атаман ffзюбенчук начал проявлять свою бандитскую
деятельность еще с'1 920 г. Будучи кулаком и имея до 60 дес. земли,
он не мог примириться с полит}:кой Соввласти на селе.

В 1920 г..Qзюбенчукбыл одним из организаторов банды Карого и
в 1921 r. принимал участие в налете на Турбовский сахарный завод.
После распада этой банды ffзюбенчук перешел в банду известного
в то время атамана Артема, а после ее ликвидации организовал
совместно с бандитом Сидором (Андрущенко) самостоятельную
банду, с которой начал оперировать в 1922 г.

С того времени .Щзюбенчуком совершено было несколько'
воор}Dкенных налетов на соворганы и отдельных граждан,

Спустя несколько месяцев Сидор-Андрущенко отделяется от
банды и начинает оперировать самостоятельно, но скоро банда была
ликвидирована Губотделом ГПУ.

,Щзюбенчук же успел скрыться от преследования и нескольк0
месячев тому назад вновь собрал группу из старых известных ему
бандитов и организовывает новую банду. Последней совершен был
в июне мес. целый ряд воор}окенных налетов, среди которых -
убиЙство зампредсельсовета с. Тростянец т. Мадзилевского и налеты
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на СоколецкиЙ и ТростянецкиЙ совхозы.
Сотрудниками ударной группы ГПУ !зюбенчук был, наконец,

несколько дней тому назад настигнуг и убит, а таш(е задержано 7

активных членов банды и 12 соучастников.
Снятием [эюбенчука Подолия избавилась от одного из последних

и упорных организаторов уголовно-политических банд ryбернии-
Рабоче-кресmьянская 2азеmа. - 19?3. - 23 авеусmа.

м40.
1924 р. листопада 1, 4-5. Вiнниця. - Повiдомлення газети

кЧервоний край> про суд над отаманом Хмарою (G. Харченком}.

СПРАВА БАНДИТА ХМАРИ
Вlдомий бандит Хмара-3ахарченко сьогоднi стае перед

Радянським судом.
Сьогоднi надзвичайна сесiя Губсуду починае розбирати справу

бандита Хмари-Захарченко. KpiM Хмари, на лавi пiдсудних ще 7 осiб

- його спiвучасникiв.
Бандит Хмара належить до найбiльш завзятих i акrивних ворогiв

радянськоТ влади.
3гадаомо де-що з його дiяльности. Хмара-3ахарченко на протязi

кiлькох poKiB керуе в Лятичiвському районi широкою пiдпiльною

органiэацiйною роботою, скерованою на пiдготовцу повстання проти

рцянськоТ влади. BiH (працюе> в TicHoMy контакriз Тютюнником (ямй
одержав амнiстiю), Гальчевським, (начальником охорониD Петлюри

-чеботарйовим. lдейне керiвництво Хмара мав з-за кордону, й кiлька

раз був у Польщi для особистого одержання дирепив.
Користуючись там великим довiррям, Хмара одержував

вiдповiдальнi доручення командування yciMa кiнними силами при

члгабiТютюнника, був помiшником Гальчевського й т.д.

При спробi захопити, спiльно з Гальчевським, Коростень на Волинi,

Хмара попадае пiд удари дивiзii Котовського, пiсля чого з розбитими
злиденними рештками BTiKae за кордон.

Багато розбишацьких нападiв виконав Хмара на радянськiЙ
терипорiТ. BiH та його банда вбила протягом кiлькох poKiB чимало

партiйцiв - вiдповiдальних робiтникiв, в числli яких були: командiр

фиrади 71, командiр полlry 10 ЧерказдивiзiТ, начальник й помitлник

рймiлiцiТ, нач. карного розшуку в районi, багато червоноармiйцiв,

рамнських робiтникiв та громадян. Хмара виконав багато нападiв
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на Micтa (Лятичiв, Бар, Ялryшкiв й iнш,). KpiM того, Хмара нападав на
цукроварнi й т.д.

Щi злочини достатнi для того, щоб охаракrеризувати <дiяльнiсть>
Хмари.

При переходi кордону з УкраТни до Польщi Хмара, Гальчевський
Й ин. бандити спочатку йдуть в лагер, а згодом одержують вiд
польських розвiдчих органiв зброю, фальшивi документи, й знову
переходять на радянську територiю для руйнацькоТ, контр-
революцiйно'i роботи.

На BecHi 1923 року XMapi, Гальчевському й ин. бандитам (20
особам) видае документи поручик Наглiцкий - начальник постерунку
офензиви Ne 1, експозиryри Ne 5. .Щоrqументи видаються з доручення
польськогО генеральнОго штабу, про щО подбав Чеботарйов. Кордон
вони перейшли на дiльницi Гусятин, у районi поручика Наглiцкого,
групами по 5-6 осiб.

Подiльський Губвiддiл ДПУ захопив бiльшу частину бандитiв.
НачальниК штабУ ГальчевсьКого, Ковбасюк, був забитий у битвi, а
Хмара й Гальчевський знову втiкли до Польщi.

В останнс Хмара перейшов кордон з Польщi на BecHi бiж. року й
прибув до Кам'янця, маючи завдання шпиryнського харакгеру.

L{я бандитська робота, як посвiдчив Хмара, керувалась головним .
повстанчим KoMiTeToM у Варшавi, на чолi якого - Чеботарйов, який i,i
знаходиться в роспорядженнi польськоfо генеральноrо штабу та
використовуеться ним з цiллю шпиryнства на радянськiй територiТ.

Процес зайвий раз виявить iдейне бездорiхокя петлюрiвrцини, а
також пiдiйме завiсу над дiяльнiстю контр-революцiйноТ емiграцiТ.

д.с.
Червонuа край, 1924, 1.1 1.

БАНДИТ ХМАРА ПЕРЕД РАДЯНСЬКИМ СУДОМ

,Е|опит Хмари. - Присуд.
1_2 листопаду в надзвичайнiй ceciT Губсуду розбиралась справа

бандита Хмари й його б спiвучасникiв.
Охорона вводитЬ пiдсудних. Хмара займае центральне мiсце на

першiй лавi. Публiка в залj впиваеться очима в фiгуру цього
бандитського ватажка, який придбав собi на ykpaTHi такоI поганоi
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слави. Хмара середнього росry, в френчi, вуса вниз, на головiдовге
чорне волосся. BiH мае середню ocBiry, був вчителем. Иому 33 роки.

С}я в сt<ладi нач. ДПУ т. Леплсвського, (голови), заст. нач. ДПУ
lBaHoBa та заст. голови Губсуду т. XapiToHoвa присryпае до допиту
пiдсудних.

ffопит виявляе, що пiдсуднi, не рахуючи вчителя Яблоновського
та 22-лiтнього lBaHoBa, сина службовця цукроварнi, який служив

уповноваженим Лятичiвського ДПУ, - малописьменнi селяне в вiцi

вiд 23 до 30 poKiB. Вони заявляють, що були втягнрi в бандитсьt<у

роботу проти радвлади ilo своТй несвiдомостi. ýвое пiдсудних,
покаявшись за свою провину, з'явились добровiльно й передали себе
в руки.ЩПУ.

ДОПИТ ХМАРИ.
Хмара походить з с. Мордвiна був. Лятичiвського повiry, Скiнчив

учительську семiнарiю у Винницi. Прираховуе себе до самостiЙникiв,

украТнських соцiялiстiв_революцiонерiв. Пiд час iмперiялiстичноТ вiЙни

служив у царськiй apMiT, скiнчив офiцерсьr<у школу й дослу-lкився до

ранry штабс-капiтана. У ,1920 
роцi дезертирував з ЧервоноТ apMiT,

органiзував петлюрiвську пiдпольну органiзацiю в Лятичiвському повiтi.

Хмара кiлька разiв переходив кордон. В Польщi Хмара, вкупi з

Гальчевським, одержував по наказу польського генерального штабу

зброю й документи та переходив на радянську територiю для
руйнацькоТ контр-революцiйноТ роботи.

В нашiй газетi вже було розказано про вчинки Хмари, було
перечислено ряд вбивств, грабункiв, якi виконала банда Хмари. Було

такоЖ вказано, що бандити мали пiдтримку вiд польського
генерального штабу. Коли бандити переходили радянський кордон у
районi Гусятина в 1923 роцi, тО начальник польськоТ офензиви Ne 1

експозитури Ne 5 поручик Наглiцький, з доручення польського
генерального штабу, допомiг Тм.

На допитi Хмара стараеться давати яснi, точнi вiдповiдi. Говорить

по-украТнськи. Подаючи ближчi бiографiчнi вiдомости про себе, Хмара

розповiдае, u.lo за часiв центральнот влади BiH брав участь у
громадськiй роботi. Згодом BiH став членом правобережного KoMiTery

повстанцiв, входив в центральний KoMiTeT. За гетьмана був у Вiнницi

на цивiльнiй службi, а потiм вступив в r<ypiHb осаулом. Вiдсryпаючи з

БраТлова, попаВ в полоН до денiкинцiв й був хворим доставлений до
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Вiнницi, в тюрму, з якоiйому вдалось втirrи. В зlлмt 1919-1920 року
Хмара подався до Польщi, де вступив до дивiзti отамана Вдовиченко
й з'явився знову на YKpaIHy з Петлюрою при польському наступi.
Поляки, розповiдае Хмара, обурили його своТми вчинками -
катуванням селян. BiH запротестував, але його було заарештовано,
Коли Хмару було звiльнено, BiH пiдняв проти полякiв повстання.
з'органiзувавши 1-й Лятичiвський партизанський вiддiл, з яким
перейшов до бригади командiра Калашнiкова,

Хмара з гордiстю згадуе, що коли BlH видав вiдозву до селян проти
полякiв, то через 3 днi з'явилось бiльш 5 тисяч душ, Через деякий
час почались арешти петлюрiвцiв, Боючись 0ути зааре[uтован14м, -
каже Хмара, - я покинув Червону армiю. здибався з Тютюнником й

влiз в цю темну, подлу iсторiю,
Тов. XapiToHoB: В полiтичнiй органiзацii були?
XMaqa: Так, вступив в киiвську органrзацiю ecepiB 1912 р.
Тов. XapiToHoB: Чи визнаете себе виннttм?
Хмара: Юридично так, але полiтично Hi,

ToB..XapiToHoB: Ви iдейно борол1,1сь проти радвлади?
Хмара: Так, безумовно.
Тов. XaoiToHoB: !,е-ж ця iдейна сторона?
хмара: Причин багато. Коли суд мене вислухае не як бандита, а

як чоловiка, то розповiм про Bci моi iдейнi стремлiння, що керували
мною.

Хмара розповiдас, що BiH боявся переслiдування Чека. !алi, BiH

був проти полiтичноi лiнiТ радвлади в справi нацiонального питання,
особливо що-до украТнцiв. Шкурне питання, - каже Хмара, - це
другорядна справа, головне - полiтичне росходження. Тепер, одначе,
Хмара жалкуе, що попав в контр-революцiйний табор.

На запитання суду, якi були вiдносини мiж петлюрiвцями в Польщi
i2 вiддiлом польського генерального штабу, Хмара каже:

*оЩо 1922 р. вони були сприятливi. Польський генеральний штаб
йшов назустрiч yciM стремлiнням петлюрiвцiв. Пiсля невдалоТ
авантюри Тютюнника s 1922 роцi вiдносини погiршали. Мiсцевi
органiзацiТ на YKpaTHi, - сказав далi Хмара, - посилали шпиryнськi
вiдомости за кордон, якi використовувались Польщею.

Тов. Леплевський: З полковником Чоботарйовим ви знайомi?
Хмаоа: Я його знаю як начальника охорони головного атамана

Петлюри.
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Тов. Леплевський: Якi одержали вiд нього доручення?
Хмара: Одержав вiд нього завдання роздобути прикази

Реввiйськради,
Тов. Леплевський: Який е зв'язок мiж Чоботарйовим i2 вiддiлом

польського генерального штабу?
Хмара: Остаточно не знаю, вiдомо лише, що документи для

переходу кордону Чоботарйов одержував особисто в генеральному
штабi вiд майора Чернецького.

Тов. Леплевський: Яке було вiдношення населення до банд?
Хмара вiдповiдае на це, ще B,lg21 роцiбуло ще сяк-так, в1922

гiрше, а в ,1923 
роцi вiдношення було цiлком несприятливе, негативне.

Тов. lBaHoB: Чи визнаете себе винним в контр-революцiТ?
Хмара: Так.
Тов. lBaHoB: Як вас прийняли поляки?
Хмара: В бандi Гальчевського було 2 представники польського

генерального штабу. Одного з них - польського офiцера
Ковалевського було забито в бою.

Тов. Леплевський: Чи вашi нальот},l були кориснiдля народу?
Хмара: Hi, це було шкiдливе з'явище.
Тов. XapiToHoB: ,Ще ж iдейна пiдвалина вашоТ роботи?
Хмара: Воно то-так, я - бандит, за що мене зараз судять, я

переконаний, що суд мене по голiвцi не погладить. Визнаю перед
радянським судом, що робота моя була подлою.

Тов. XaoiToHoB: Чи правильна полiтична лiнiя компартii й

радвлади?
Хмара: Так.
Тов. Лепловський: ,Щля чого ви хотiли достати прикази

Реввiйськради?
Хмара: Послав мене Чеботарйов. Чи вiддав би BiH ii полякам, чи

кому иншому - не знаю. Я вже казав, що я бандит, але чесний бандит
й пiшов у банду iдейно, а не для матерiяльноТ користи.

Тов. XaoiToHoB: 3 якого часу ви знайомiз Петлюрою?
Хмара:,Щобре знайомий з ним з ,l913 

року.
Тов. XapiToHoB: Чи розчарувались в ньому?
Хмара з пафосом., Так, у всьому розчарувався. Будь BiH проtсtят

за те, tцо я вiд нього одержав погану спадщину петлюрiвця.
Пiсля допиry Хмари, суд перейшов до допиry iнших пИсудних.
ýопит решти пИсудних i останне ii слово дамо завтра.
Д.с.
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присуд
2 листопаду о g год. вечора було оголошено присуд.
Хмара-3ахарченко, вчитель Яблоновський та lBaHoB Пилип

засудженi до найвищоТ кари - розстрiлу.
Боtцар, Гордiевич, Топоровський, ПЪляруш i Покидько засудженi

до найвищоТ кари * розстрiлу, але, беруlи на yBary'ix несвiдоЙiсть таiiHe соцiяльне походх(ення, суд замiнив iм розсiрiл по.б""п""п""
волi на 5 poKiB кожному, з суворою iзоляцiею.

Вiдносно двох обвинувачених - Поляруша та Покидько, якi caMi
добровiльно з'явились до ДПУ, суд постановив просити BYL{BK про
помилування,

3асудженим до найвищоТ кари дано право на протязi 48 годин 
.

подати просьбу до BYL{BK про полегшення Тм кари.
Червонuй край, 1 924.04.1 1.

БАНДИТ ХМАРА ПЕРЕД РАДЯНСЬКИМ СУДОМ
(зАкlнчЕння}.

ДОПИТ РЕШТИ ОБВИНУВАЧЕНИХ

яблоновський Василь.
Яблоновський походить iз с, Пашковець в районi Новоi Ушицi, попрофесii вчитель. BiH давав притулок'бандитам, 

"пу*"Б у них
начальником зв'язку, розповсюджував прокламацiТта вербував Hou"x
бандитiв.

LХедцонов: Якi вашi полiтичнi переконання?
.ЯблонорсЬкий: До 1921 року не спiвчував нiоднiй партiТ, а з 1921р,

спiвчував бiльшовикам.
1Дар!тоноg: 3 Гальчевським спiвробiтничали?
Яблоновський: ГальчевськиЙ за'l'цджав до мене на xpip. 3 його

доручення я розвiшував у селi проlсlамацiТ.
Яблоновський з'ясовуе справу так, нiбито BiH полiтично зГальчевським не мав нiчого спiлjного, а давав притулок i Тстибандитам боючись, щоб вони його не забили.

lBaHoB Василь".
BiH з села Сахни, Лiтин. району, 22 poKiB. Служив у Червонiйармii, звiдки _дезертирував. Був Ьпiвробiтникой лятичiвського

l lолlтоюра, звhки сам звiльнився. його знайомий нач. Лятичiвськоi

"Насправдi, tBaHoB Пилип Васильович. -Авт.
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повiтовоi мiлiцiт, учасник банди Гальчевського Капустiн запропонував
йому всгупИти в банду. BiH вiдмовИвся. Прибувши додому, довИався,
lло в нього був трус iйого хотять арешryвати. Тодi lBaHoB тiкаез села
fi всryпае в банду Гальчевського. 3 бандою брав участь у нальотах.
3 Польщi разоМ з ПокидькОм та Полярушем вернувся на УкраТну,
hле боявся леrалiзуватись i ховався в лiсi, де його було пiймано.

Бондар Якiв.
Селянин с.Майдан CTaciB Лiтинського району, всryпив в банду в

192,1 роцi, брав участь у нальотах, вiдсryпав в Польщу, жив у лагерi
в Щолковi. ПробувшИ два рокИ за кордоном, вернувся на YKpa'iHy, де
його пiймала ударна група ffПУ, заявляе, tцо був обманутий,
вступившИ до банди. 3а кордоном, - каже, - MeHi наскучило
працювати в помiщика й я вернувся додому. Визнае себе винним.

Топоровський Микита.
Селянин з с. Сахни Лiтин. р., 2В poKiB, малоземельний. У 1921 р.

був головою сельради. Коли в село прийшла банда, BiH нiкого не
повiдомив про це. Боячись переслiдування, пiшов з Гальчевським.
Брав участь у нальотах.

Поляруш Автоном.
Малописьменний селянин з с. CTaciB Майдан Лiтин. р., 22 р, Був у

Шепеля, потiМ вступиВ в банду Гальчевського. Брав участь у
нальотах. Був за кордоном в таборi Щолковi. В 1924 р. спильно з
Покидьком та lвановим прибув на УкраТну, де добровiльно зhвився
до ДПУ. Визнае себе винним.

Покидько lBaH.
Селянин с. Стасiв-Майдан, малописьменний, 28 poKiB. В 1921 роцi,

юли сгояла в селi банда Гальчевського, було побито 4 продробiтникiв,
а 3 з них розстрiляно. Покидько, хоч не був у бандi, брав у цьому
rlасть й, боючись переслiдування, пристав до банди. В 1924 р.
вернувся на УкраТну та з'явився до .ЩПУ.

i остднне слово пtдсудних

i , Помдько: Нiчого сказати не можу, я нiчого не знаю.i Гlоляочш: Нещасливо попав у банду Гальчевського. Визнаю себе
8t{нним.
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fl
Бондар: Я був темний. Я схибив та попав у банду. Проч

радяttський суд помилувати мене.
Топоровський: Прошу роб.- сел. суд звернути на мене уваry.

винен, каюсь.
lBaHoB: 3аявляе, що зробив велику дурницю, що пiшов в банд

Пошtикуеться на своТ молодi лiта. 3а кордоном був примушенt
працювати у помiщикiв i тих, проти кого боровся в Червонiй арrtl
Просить суд звернуги уваry на те, що BiH помилився й тепер кабтьс

Яблоновський: 3аявляо, що попав був в таку атмосферу, з якоitл
було йому виходу. Боявся бандитiв iслухав ri.

Хцара заявляе, ц{о визнае себе винним з юридичного бощу. В

розповiдае про те, що революцiя йоl<.l захопила, Для нього була дороi
УкраТна й BiH був переконаний, що в рештiбуде соцiялiстичною. Хмар,
покликуеться на те, що служив чесно в Червонiй apMii, брав дiяльl

- Почуваю себе безперечно винним, винним. Я маю право просиI
суд карати мене полегшено. Я не зiпсований чоловiк. 3а мно'
особисто терору нема. i

ýалiХмара каже, що пiсля 13 з'iЪду компартiТ BiH душою й тiлоj

радiе, що в Союзi Республiк бачить УкраТну, Нацiональному пит
на YKpaTHi вдiлено значну уваry не на словах, а на дiлi. На Укра
заявляе Хмара, - ми бачимо тепер школи й газети на
MoBi, украТнiзуються радянськiустанови й HaBiTb Червона армiя.
13 зЪду полiтика радвлади цiлком правильна й всяка реакцiя
СРСР цiлком даремна.

- Я чоловiк, - закiнчуе, - що не заслуговуе розстрiлу.
живим - буду корисним й постараюсь окупить свою тяжку
Коли-ж суд визнае необхiдним мене розстрiляти, то прошу вiд
iMeHi передати Петлюрi, щоб BiH зробив те, що зробив Тютюнник,
нема чого далi даремно проливати кров.

(чЕсниЙ БАндитD
Вражiння з судовоТ залi.
Хмар таких було багато. Bci вони в недавнi роки заступили

революц[f та дмухали на полум'я Жовтня, сподiваючись його
Були хмари - мусив бути й BiTep. На бандитськi хмари вiяв

BiTep з польськоТ охоронки, з великопанськоТ контр-розвiдки.
подiльський селянин, радiючи з мирних часiв, став оглядати

й мантачити косу. Але BiTep з Польщi навiяв хмару, хмара
небо, на чорному небi заграли вогнi пожеж.
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то горiли сiльськt ради Й райвиконкоми, то хмари бандитiв засryпа-

lи подiльськt шляхи.
На piK, на два загальмував бандитизм розвиток Радянськltх

эеспублiк. дле кожниЙ ворожиЙ напад змiцнював союз робiтникiв i

]елян. Польськi грошi пропали дурно,
<Чесний бандит> Хмара-Харченко бився <за iдею>. Була в нього

провiдна думка. Укратна для украiнцiв. Пролетарська-ж думка инакша:

BcecBiT - для працюючих.
, БуВ на судi цiкавий момент. Мова йшла про вбивство бандитами

вiдповiдального радянського робiтника, Хмара сказав:
. - я його не вбивав. Коли-б я xo,tiB tle зробити, то мir-би кожноТ

iхвилини, але я не вбивав його, бо BiH украiнець.

, * 3начить, коли б не украiнець, то можна вбити, [-{е називаеться

,кчеснiсть бандита>.
: ХмарУ послалИ з Польщi добути наказ Рев. Вiйськовоi Ради. BiH

на судi каже:

-,Щля кого Ti накази - для полякiв, чи для французiв - MeHi було

'однаково.
l-{e значить: все одно, кому продавати працюючих Радянських

республiк. Теж (чеснiсть бандита>.
Хмару питають:

- Ви грабували селян?
BiH <чесно> вiдповiдае:

- Грабування для власного iснування.
СеляН грабувалИ для себе, ceKpeTHi документи добували для

польськогО генеральнОго штабу. Хмара - чесний бандит,

- ПанИ чекалИ вiд цiсi хмари великого дощу, та наш пролетарський

BiTep подужав: хмари розвiяно.
Сонце ЖовтнЯ сходитЬ нестримно на ясному небi революцiТ,
в.м.
Червонu0 краа. - 1924. - 1, 4-5 лuсmопаdа.

м41.
!"L 1925 р. листопад. XapKiB. - Витяr з протоколу допиту отамана
lL о. Голуба.
R :.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА OTJX|,1925 г.

Гр-на Голуба Ивана Евстафьевича,1892
Iарамполя, Станиславск. уезда.
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ПОКА3АНИЕ ПО СУЩЕСТВУ ДЕЛА:

Кажется, в первых числах мая 't9'17 года, я вступил в Киеве t

полк <Сiчових стрiльцiв>> на должность под'офицера (фельдфебеля)

месяца через два наша часть была обезорркена немцами и я бех<аt

в г, Александровск, где и вступил в дивизию Натиева в качеств{

делопроизводителя штаба дивизии, а затем был переведен Hi

должностЬ к-ра взвода комендантской сотни, В начале ноября 191{

года из указанноЙ дивизии в Белой L{еркви выделились все сечовиl0

и был с'организован полк (сiчових стрiльцiв>, который подня

восстание против гетмана, Принимая участие в боях с гетьманцамt

под селом Гатнем Киевской ryбернии, я был коtlтужен, на BTopoi

день утром отправлен в госпиталь в Белую L{epKoBb, Пролежав Tal

месяц, я был перевезен в Сквиру, где и был оставлен отсryпившимl

частями, как больной тифом, По выздоровлению я скрывался месяц

два у сryдента flEKAJIEHKO, проживавшего в то время на <Пескахl

зur"" со Второй селянской дивизией ушел в Жмеринtсу, где переше'

в Галицийскую армию и, получив месячный отпуск, уехап к родныil,

проживаюЩим в тО времЯ в м, Браилове, По окончанию отпусш

вернулсЯ в свою частЬ и был направлен в г, Каменец, шта0

приднепровской части, откуда был послан на должностl

Помкоменданта 13-го Гайсинского полка на,Щеникинский фронт, гдt

был дО окгября 'l919 года. Я был контужен в с, Чернятке и уехал(

отступавшей частью в Каменец, оттуда в Стар, Константинов, отlryд

neLtJKoM пришел в село Ковалевку, Немировской волости, l

учительнице ПилипЕнко - моей невесте, где застал двух Галицtоl

старшин. С ними я с'организовал небольшой отряд и мы занял

Немиров, который был занят деникинцами, Комендантом НемирOвi

в то времЯ был некиЙ Бахин, бывшиЙ офицеР деникинGкой и cTapci

армий, которыЙ скрылся из Немирова, При чем Бахина я знал раньtл€

как офицер петлюровской армии, видел я его в Немирове в 12l

НемировсКом полку, какуЮ он занимал должность, не знаю, Пр

наступлении Таращанской бригады, наш отряд был распущен и

ушел в Ковалевку к своей невесте, где был всю зиму и весну,

Верно: Пом. уполном- КРО
новаковсхuй
ддво, ф. р-6ав, оп. 4, спр,28069, арк, 55, Копiя,
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tlg 42.

1925 р. груднЯ 22. Львiв. * Лист отамана Я, Галюка в с, Гармаки

Барського району до сестри.
ДОРОГА СЕСТРИЧКО!

Листа, писаногО 5-го жовтня, одержав i з великою приемнiстю

перечиryвав його. Не знаю, чи то тому, що з рiдноТ хати, чи рhноrо

краю, чи вiд рiдних сестричокта братчикiв, чи чому иншому BiH, помимо

Bcix сцупостей i розрахованостi на новини, був мому серцю милим, не

дивлючись на те, що kpiM слiз, ryги й жалю до мене нiчогiсенько в нему

не булО помiчlено. Ti вiдомосТи про продаж стодоли в Женишкiвцях,

смертЬ МитькИ та висилцУ Александри трохи засцупi, бо можна було

ширше про них написати, Милi Moi й по KpoBi рiднi, сестрички та

братчиrqу! БагатО вiд ВаС не вимагаю, бо знаю добре, що в тому <раi>

для Вас лиш сльози!.. Ви зруйнованi i, як говорить Ваш лист, то сталось

через мене... Та що >t< я мiг робити, коли сльози загалу, народу, з якого

я вийшов, а надтО любоВ до батькiвЩини, якоТ селянин, впряжений в

вiз сiрого, буденного життя, не в силi так вiдчуги як я, - спонукали

мене взяти на себе так незавидну ролю вiдповiдального чинника в

боротьбi за самостiйнiсть Украiни, того краю, про устрiй якого я болiв

душею, HaBiTb тодi, якбуВ його громадянином, Я бачив, що чlркинцi Bci

е лютим ворогом нашого народу! В свiй час (пригадайте мiй побр в

женишкiвцях) я впрягся був до господарства, я працею на кпаптиlry

саду, поросшого страшним пирiем, гамував себе, я будував хату, в

якiй на cTapicTb хгiв умерти.., Так я попався, як той щур, хоча й добре

знав, ч.lо не життя MeHi в тiй хатиночцi в садrсу, бо змалtсу вiдчув я всей

душей, що я артист життя, що настане час, змушений буду вмiшатись

в боротьбу за Укратну. останнiй мiй крок, яким, як ви l€жете, багато

заподiяв горенька для Вас, дiйсно був фанатичним, однактак щирим,

так святим, що нарiкати HixTo не мае права, бо те лихо спiткало не

лише ВаС як рiдниХ мо[х, а майже Bcix, хто був в вирiтоi боротьби,

навь консерватиоти, люде, що не думали про ry неправду, яку чинили

пануючi на YKpaiHi, але комУ судилося випити чарцу полину за грiхи

ураihького народу, HaBiTb Ti, кого великий народний генiй Т, Шевченко

, н8ивав СебелюбамИ, нилою колодою, -3азнали тоголиха. Я нескаку,

| що Ви як моТ рiднi MeHi щось помагалц Hi! Але ви думали так як я, бо



знали добре, що то, що я роблю, то мусiло б бути найкористнiйшим,

бо я ж не враг свого народу. Я i зараз хочу, щоб ярмо, яке BiH носить,

зiстало без заноз... та що ж зроблю, коли вони приrqутi, а ковалi, що Тх

кували, прирiкли на вiки. Та BiK отой вх<е сходить. Сльози вiдмочать

Ti занози i... зсунеться ярмо!

Отже, не плачте ви на мене грiшного, бо Bci ми грiшнi, а за грiхи

своi приймiм же кару. Я Hi на кого не нарiкаю, а прецiнь права нарiкати

маю бiльше як хто. З листа видно, що Bci ви жиете домашнiм життям;

працюете для себе, для свотх дiтей iтiльки для кого ж я? В мене Hi

роду, Hi плоду: я сам один, на вигнанню, далеко вiд батькiвськоi крови,

вiд Вас, Moi дорогi, а все ж таки, не нарiкаючи Hi на кого, жию, l

нiчогiсенькО MeHi не жаль, бО я працюваВ i працюю для народу, гцнiсть

якого е iмпульсом, живчиком мого життя. Що там большевики пр0

мене не думають i як би вони не милили очi, а все ж таки мене вони

до себе не привернуть i поки не буде Укратна самостiйною, то доти

зватиму i! злодiями, христопродавцями i проситись у них не буду,

хоча б прийшлось вмирати на чужинi. Най знають, що я незломнийi

нетакийдурний яксот. Погиба Петро, який cBojM переходом

чимало крови, унеможливив дальшу мою боротьбу, i врештi п

на розсгрiл (смерть), - його розстрiляно. CMepTi я не боюсь, так як

боявся й тодi, коли зi зброею в руках з горсткою пиратiв давав
прочухана на кожному мiсцi, де лише вони (як не я на них) нап

Я правдою йшов до правди i тому я завжди вигравав. Тож

йду й зараз i коли настане слушний час, прийду в такiй же ролi,

того вiд мене вимагають не лише гiднiсть 40-мiлiонового народу, а

моя нацiональна гiднiсть.
Сили моi ослабли, та зате росте завзяття й дух в народi, а

вистарчить, аби я жив i надiявся на поворот HaBiTb тл, на

!осить! Писати про це, а piBHo х( про себе не буду, бо

для Вас того, що я жию.

Прикро MeHi було, цо ви оплаlryвали мене та ще прикрiще

би, коли б Ви не мали кого оплакувати, а то й ви були би такими,

дехто з Ваших сусiдiв, а так i ви героТ, бо сидiли в райськiй

Щож варттой чоловiк, що не сидiв в тюрмiза свiй народ, за

його? Нiщо! Отож не нарiкайте Hi на кого.
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| Радий, що Ви Bci lкивi й здоровi i слава Боry! Працюйте для себе
l своеТ витривалости. Сила ж ваша хай буде в духовiй едностi та

лоральнiй витривалостi. Жийте ж в згодi! .Qивним для мене е то, чlо

1евко Tar<y дурницю зробив, як же BiH cMiB вiд тебе вiдрiчися в такий

'lac, 

коли HaBiTb чркому треба помагати? Ти ж його жiнка i MaTip його

[iтей! Фе, поганий!.. скажи, що я на него гнiваюсь i, як Богдасть, буду
-остювати в Гармаках, то до него й говорити не буду; - BiH зрадник, а

з зрадниками я не маю нiчого до дiла. l_[e BicTKa мене HaBiTb дрке
рразила i краще було б, коли би про ню я був не знав.

i Друrоо вiсrкою, якоТ не оlсlлiвався, ,l о tо, що MapiKa вийшла замрк.
|Та ж вона дитинаl А, мох<е, я помиляюсь, не знаю, бо MeHi все ще

Ряa"rra", що то недавно я tT колисав в колисцi. А, може, я вже такий

Ьтарий? Ах, правда, MeHi вже 30-й минув. Ну, тепер же ясно. Добре,

[к же Тй живеться? Чи це за сусiда, що за Качурами мешкае, га? ей
lже ей, що то щось дивного. А що ж то за Федора, яка стала мобю

'братовою, - чи не того Григорiя Плеха, що проти Чорноуса жие, tцо
lсин 

його втопився, га?

l Про цi новини Ви так мало написали, що, далебiч, я не знаю, кому
'при кiнцi цего листа буду слати привiти та ще й з европи з вигнання.

l Коли будете писати, то постарайтесь змалювати в яркiщих фарбах,
а то я майже нiчого не знаю, що там коло вас дiеться.
, Пищiть про все широко, - тепер же зима, - часу маете багато.
Який настрiй пануе, як в Гармаках, так i в околицях, бо, судячи по

вiдомостям газетним, там таки добра немае нiякого. Тр в Польщi
Telt( не з медом. Люди бiдують, HaBiTb гiрко, то що ж тодiдiеться у Вас
iпЦ чоботом комунiзму. Чи масте в Гармаках якусь читальню, чи
помhно зрiст укр. нацiональноТ свiдомости, чи маете багато cBoii
юмунiстiв (комсомолiв)? Одним словом, пишiть про все, про що лиш
зllожете. То буде MolM духовним кормом, а вашою розривкою. Олесю,
EDKeTe, вислано на Кавказ. А чи Bot.ta переписусться з Вами та зi
сц)Gю сестроюАндрiйчук (Марiя). Андрiйчучцiя пiслав одного листа,

апе не знаю, чи вона його одержала. Ви бачитесь коли-небудь з нею

:чr Hi? Адже ви буваете на торзi в Женишкiвцях, отох постараЙтесь

!юrrп-небудь зайти до неТ з цим листом та попросiть, щоб вона що-

i*ro' написала, як про олесю, так i про себе. Я бажав би мати
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адресу о. з Кавказу. Кiнчаючи сього листа, якоrо присвячую BclM,

здоровлючи, Вас Bcix щиро iмiцно цiлую, Ваш Якiв,

ддво, ф- р4о23, оп- 4, спр, 27364, арк, 4-5 зв, Орчеiнал,

м43.
1926 р. Могилiв-ПодiльськиЙ, - Меморандум по слiдчiй справi

за }ф 338125 року про дiяльнiсть загону Кушнiра,

Оперирующая в Могилевском округе банда кушнирА,

пользующаяся покровительством Румынии, за последние два года

совершила целый ряд налетов и ограблений государственных

учреждений, кооперативных объединений и частных лиц, Из

наиболее видных пресryплений являются разгромы и ограбления

Бабчинецкого, два раза Яругскоrо Райисполкомов, Томашпольскои"

Раймилиции и целого ряда кооперативов и частных лиц, Банлаii
Е

насчитывала в себе до 1 2 человек актива и целую сеть соучаст

пособников и укрывателей в селах Яругского, Бабчинецкого

частично Ямпольского районов, содействовавших банде прямым

косвенным образом.
В начале 1925 года банда, преследуемая Ударными

могилев-под. Окротдела и Погранотряда Гпу и част

ликвидированная, ушла за кордон в Румынию, где связалась с

Информации В-й дивизии 4-го корпуса гоцулякОМ, после

продолжала переходить на Совтерриторию, для соверше

налетов, а таý(е и шпионажа и контрабанды, вербуя целую (

агентов себе в помоtць.
В конце сентября и середине опября м-ца 1925 года банда (

частично ликвидирована, так главарь банды кушнир Николай в

был убит, а три активных бандита сАБАр, яковЕЦ и ЛЫСЫЙ

после чего банда акгивности стала проявлять меньше, зато

рабоry по шпионах!у и контрабанде, Одновременно из Румынии tB

Совтерриторию, пройдя по явкам гоцулякА и банды кушнирд

прибыли члены монархической организации * атаман Крук-ур

Владимир Онуфриевич и помощник его КАМЫШ, для

работы по поднятию восстания.
После ареста Одесским Окротделом ГПУ атамана

урЕнюкА, на территории Могилев-Подольского округа, была
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i

ieHa операция по ликвидации явок ГОl-]УЛЯКА и КУШНИРА; пО

м он, КРУК-урЕнюк, проходил, идя с Румстороны,

hро"a""о"нным следствием было установлено следующее:

коровянКо Матвей: с середины 1923 года по день ареста

)днократно, в количестве 60-70 раз, бывал на Румстороне,

lимаясь вначале контрабандой, но в дальнейшем был завербован

румстороне шефом Ьюро Информации 8-й дивизии гоцуляком,

сле чего через квартиру его - КОРОВЯНКО, в м, Яруга стали

оходить шпионы, коих он обязан был переправлять на Румсторону:

к, в конце 1924 года и в начале 25-го через явку его, с паролем

)ТО>, прихо.qип шпион ГУl-{ОЛ, а в сентябре месяце п/г, он -
)ровянко Матвей с ВысоL[ким Платоном переправил на

iMcTopoHy неизвестного шпиона от монархической организации

:амана кРУкА-УРЕНЮl(A,
КОРОВЯНКО Матвей, работая у шефа информации ГОl_[УЛЯКА

бывая на Румстороне, имел связь с бандоЙ кушнирА, каковую в

ачале 1925 года и должен был переправить с Совстороны на

lyмcтopoнy, но переправа не состOялась по независящим от него

ричинаМ и чтО в сентябре м-це 1925 года, переправившись с

iеизвестным шпионом на Румсторону, был на квартире у главаря

iанды КУШНИРА Николu", iд" пробыл 4 дня, получил за рабоry

lонтрабанду, с каковой перешел на Совсторону,

'- Ьуоу*" " ""р"д""" 
июля м-ца 1925 года арестован и заключен

юд страку в Тюрподе могилев-Под, Оtротдела и Погранотряда ГПУ,

а ночЬ на 29 июля п/г, с другим шпионом, ляшЕнко Василием,

к}ломав оконную решетку - бежал,-- 
;лйЬсiиЙ 3ахарий, что с авryста по окгябрь м-ц 1925 года,

он, познакомившись через высоцкого Платона с двумя

неизвестными шпионами, впоследствии оказавшимися атаманом

БУiОМ и его помощником КАМЫШЕМ, дал им приют в своем доме

на несколЬко часов, после чего отвез их Gвоими лошадьми на

сг. Вапнярка, а таý(е впоследствии укрывал у себя в доме одного

ве}ввестного шпиона, пришедшего от атамана крукА, д,lя переправы

на Румсторону-
ЯЦКО 3ахарий, что в тот же период, таlol(е через посредство

2в9
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платона высоцкого, познакомился с неизвестным шпионом,

возвращавшимся из Румынии по исполнении поручения атамана

kpyl(A, коего укрыл у себя в доме, а таюt(е снабдил его лощадьми,

для поездки верхом в м. !зыговку.
кульчицКИЙ ВасилиЙ, что, проживая в м. !зыговка, по просьбе

высоцкого Платона, предоставил свою квартиру для укрытия

прибывших из Румынии атамана крукд-урЕнюкД и его помоtцника

tамышА, а Tatoкe их посланца, направлявшегося в Румынию с

заданиями и сltедовавшего обратно и что разновременно в ,1925 году

неоднократно представлял Высоцкому Платону и Коровянко
Матвею свою квартиру для встреч, где обделывались разные делa

[ело переслано Могилев-под. Окрпроцурору, для направления в

Чрезвычайную Сессию

Уполномоченньtй КРО Ив. BuxupeB (BuxupeB) _

ДДВО, ф. Р417, оп. 1, спр, 14, арк. 36-З7. Орuеiнал. i
м 44.

1927 р. червня 24. Вiнниця. - Повiдомлення газети кЧервоний

край> про лiквiдацiю заrону В. Хоменка-
Спiвробiтники Немирiвського районного й Вiнницького

мiлрозшуку злiквiдували цими днями в Немирiвському

бандитсьt<у зграю Хоменка Василя.

Бандити, яких засryкали в лiсi, шалено вiдстрiлювались. Пiд

стрiлянини бандитiв Улянецького lBaHa, Бурка Омеляна i

забито, а ватажка банди Василя Хоменка поранено. }

Цi бандити вже попадались i були присудженi на рiзнi строкид0

бупру, а Хоменко Василь HaBiTb до розстрiлу, але iм вдалось

з-пiд варти. Тiкаючи, бандити роззброiли мiлiцiонера та забрали,

рушниць.
Пiд час лiквiдацiТ банди бандити тяжко поранили од

червоноармiйця i мало не забили агента окррозшуку,
прострiлили кашкета.

Червонuа краа. - 1927. - 24 червня.
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м 45-

1938 р. сiчнЯ 23, Жорнище. - Довiдка,характеристика
жорницькот сiльради lллiнецького району Вiнницькот областi на

Лукач.lа Прокоповича Чуприну.

!овiдка-характеристика на гр-на с. Жорнище lллiнецького р_ну

Чуприну ЛУкаша Прокоповича, 1В9З р., по соцбЕlну батьки його кулаtм,

розкулачеНi (в) 1922 роцi - вiдiбрано лишки землi та лiс, !воюрiднi

брати Чернецькi 3ахарко i lBaH перебували в рiзних бандах i яко соц,

опаснi висланiза межiу.с.р.р. органами н.к.в.д. '1937 роцу- Менший

братАндрiЙперебУваватамаНомбанди,робивбаГатональотiвнарilt<нi
MicTa, вбивав червоноармiйцiв, мирне населення та инше i 1937 р,

вивтiкаВ в КореЮ (Карелiю. -Авт-). Сам Лукаш був в старiЙ apMiT в чинi

подпоручиком. 1917 polry, повернувшись з староТ apMiT, х<ив в КиiЪi

предместя Броварi, де одр}Dкився i взяв жiнrqу, яка мала власний

пiвоварний завод та дом, який здавала в найми KBapTipaHTaM, 1918

potry в листопадi м-цi був призначений комендантом гор, Липiвця пО

розпорядженню,ЩирекгорiТ. Пiсля розгрому петлюрiвщини Лукаш

перейшов у банду свого брата Андрiя та Якубенка, (В) 'l9'!9 роцi

осганнiй, перебуваючи в бандi, брав участь - насryпав на уездний

город м. Липовець, де залишив жертви червоноармiйцiв, l_|его ж polry

вдруrе брав участь у нальотi на MicTo lллiнцi, де сам Лукаш повiшав на

телеграфному столбi iнспектора уголовного розшуку, порубав

червоноармiйця, спалив хату бувшого уповноваженого fl,П,У, т,

Феймана. Вчиняв погроми вкупi з братом, атаманом банди, Агцрiйом

на Брацлав, Жорниtце та инцli мiсця, де.зроблено було багато х(ертв

червоноармiйцiв та мирного населення, особливо ев, населення, 1 921

р. брав участь в нальотi на Жорнище, де стояли червоноармiйськi

чlстини, вбито було 9 червоноармiйцiв i забрано полкову касу, Брав

у{асть у нальотi на м. Печеру та иншi мiсця, де знущався i вбивав

" uирне населення. Яко кулак-бандiт мстився над населенням

| ОЦн"ц"*ого класу. 1922 р- амнiстiрувався, но яко помiчник атамана

, Ь*ди ocTaHHix учасникiв банди не видав i почав господарювати по-

:i и}lшому. Виiiав у м, Марiуполь, устроiЪся на будiвництвi прорабом,

:- де теЖ начаВ органiзовувати шкiдництво i(B) 1930 роцi, коли була
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бабська волинка, прибув до Жорнищ к брату Андрiю з ме
органiзувати знову банду. Но органами Н.К.В..Щ. ocтaHHl
заарештовано i направлено в Глухiвську тюрму, з якоТ його висl
за межi У.Р.С.Р. 1937 року приТзжав у Жорнище в отпуск, оп

вiдпуску виiiав невiдомо куди.

CiM'T по Жорнищах не маеться, що i свiдчать.
Голова с-р. (пiдпис)
Секретар (пiдпис)

Д^ВО, ф. Р,6023, oll. 4, спр. 2З153, арк. 6-6 зв. OptteiHaп.

Iф 46.
'l938 р. квiтня 2. Селевинцi. - Довiдка_характерист

СелевинецькоТ сiльради Немирiвськоrо району Вiнницl
областi на Афанасiя Трохимовича Петренка.

,Щовiдка-характеристика, видана Селевiнецькою сiльра
Немирiвського р-ну, на гром. уродженця с. Сажок Селевiнецько
Немирiвського р-ну Вiнницькоi областi Петренко Афан
Трохимовича, 1897 року народження, про те, що останнiй по
стану син кулака. В 1919 роцi брав активну участь в мобiлiзацiТ Hat

добровольцiв гром. с. Сажок для поповнення штаry петлюрiвс
банди, якою командував бувший отаман Мачушенко.

KpiM цього, в 1919 роцi бiля квартири Петренка були ocTaHt
потяry з петлюрiвськими солдатами дороги ЮЗЖД, прямован
ст, Немирiв-Каролiна. Пiсля розгрому петлюрiвськоТ банди ота
Мачушенко вдрав за кордон в Польщу, а сем'ю свою залиш
с. Озерi, з двома дiтьми, де дрркину Мачушенка розстрiляно, а
забрав на угримання Петренко Аф., який протримав скiлька рс
нелегальним путем вiдправив цi дiти в Польщу Мачушенп7, з l
Петренко мав зв'язок.

В 1931 роцi виступав проти державних компанiй проти заго
хлiбопоставки та iнши. В сучасний мент працюе учителем Рачкiвс
неповносередньоi школи. Про що й свiдчиться.

Голова clp (пiдпис)
Секретар (пiдпис)

ДАВО, ф. Р-6023, ап. 4, спр.7259, арк. 6141 зв. Орuеiнал.
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l-л л м 47.
rоюlого Лод. Ns 3.

Ь"о rglg р липня 11. Бердичiв, - Рапорт начальника карального

l"rr..r"", ь"оо""""ка начальнику 44_т CoBeTcbKot дивiзiт про

операцiю по лiквiдацiт орrанiзатора Пикiвськоrо повстання

учителя К. Римарчука (Ремарчука),

9-го числа сего месяца мною было получено от Вас приказание

продолжать порученную мне операцию, Тогоже числа вечером мною

была выслана разведка из м, Янова в м, Литин, для вьlяснения

положения и продвижения частей Петлюры, Разведка, состоящая

l...-_ из 4-х человек, до сих пор не вернулась,
,и Kdil; 9-го же числа мною были получены из м-ка Пиково, отстоявшего

i оТ Янова на В верст, от Предкомбеда Шендеровича и Начмилиции

l копо""чка сведения о готовящемся в меGт, Пиково восстании и

l]": 
,;;;;;'о 

"""",n*" 
немедленной помощи. Нарядив команду из 40

i' "1Р '"bnor"KcoBMecTHo с комиссароМ т, Федорчуком, я прибыл в местечко

Р"'' 'п"*оrо в 2 часа рра 10 сего июля, Прибыв на место, выяснил, что
trоц.i- восстание подготовлено местным учителем Ремарчуком. 9-го числtа

popl 
в лесч под его руководством происходило собрание местных

iO*Oii .'a"rоян, на i.oTopoM было решено на мобилизацию, производиму

l i- ior.ro*, n"*o"y не являться, а отправить делегацию из 3-хчеловек

Fr* t - i"""";; ;;;""", для совместных с ним действий. Предкомбед и

[оТзiР,r.ч*rпйц"" просили арестовать предводителя готовящегося

!манý-rо."r"п""'ч,l"rчлЯ Ремарчука Ксенофонта, а в дальнейшем они

l"r r *;;;;;;, ; с крестьянами они ликвидируют восстание сами, Я с

iаiти ý Начмилиции т. Колончуком и отрядом отправились арестовать

bkiB i ý Ремарччtса. Квартиру его нашли закрытой. На сryк, ее никго не отФыл,

!ким ý ьола 
"зпо"ана 

нами дверь, находяtцийся в хате Ремарчук, открып

I ý ЬльОу, раниЛ меня и убил Начмилиции т, Колончука и скрылся в

iтiвлi J.'"lg. пй"тороИ попытке взять его был ранент.Федорчук-комиссар
i,r*oT f ;;;. ;",";" хаry брошены бомбы, коими учитель Ремарчук и был

]йL:;й.."i Oo,n" нами услышана команда в цепь и отряд был

I ;;й""rо""""" деревни, кои сразу же открыли по нас стрельбу,

Е йД 
""no"o,M 

обстрелом, отвечая на него, мь1 вышли из деревни и

.mдверffiулись другому обстрелу из соседней деревни, отвечая на
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него, мы вышли из полосыдеревень ив2-х верстах были встречеt
отрядом, рассыпавшимся в цепь. Пойдя на него в атаку, мы разогна]
его и продвинулись в деревню Яново. При операции в дер. Пиково
доме, rде убит Ремарчук, нами был арестован бывш. штабс-капитi
Трофим Бондарь и сеФетарь Комбеда Смольц - оба были в доп
убитогО Ремарчука. Смольц бежал по дороге при атаке, а Трофи
Бондарь нами доставлен сюда, как сожитель Ремарчука. В том х

доме в качестве учителя находится полковник Степановский Андре
которого дома не оказалось. Прибыв в местечко Яново, на
сообщили, что мы от Бердичева отрезаны. Поехав с батальоном, я

комиссар, на починку пути, разобранного крестьянами в 8 верста
поезд был встречен сильным огнем и окружен цепью крестьяl
тянувшейся верст на 5. Вернувшись обратно, соединивщись
батальоноМ, мы выехали под обстрелом, починили дороry в 1

местах, с боем продвигаясь вперед_ [-|епь стрелявших крестьян бьчt
на протяжеНии 25-30 верст. По дороге моим отрядом были захвачен

дАво, ф. р-6023, оп.4, спр. 11910, арк, 2-2 зв. Копiя.

м48.
1919 р. липня 26. Лiтинський повiт. - Витяг з

зведення 3017.1919 р. начальника оперативного в
КиТвського вiйськового окружного KoMicapiaтy про
повстанського загону Я. Шепеля.

!ействовавшая междУ Хмельником и ЛитиноIй незначит
банда Саранчи в 80 человек при одном пулемете соединилас
бандой Шепеля в деревне Требухи и предприняли насryпление
хмельник. банда Шепеля, оперирующая в районе Лит
численностью до 200 человек, хорошо вооруженных, при
трехдюймовом орудии и трех пулеметах, снарядов к орудию
мало, ружейных патронов вдостаточном количестве. Штаб
деревне Вонячин, что в 12 верстах на северо-восток от Литина,
шепель житель деревни Вонячин, деревня сильно охран
заставами, посторонних туда никого не пускают. Постоянных

294



Шепеля в Литине нет, власти тоже никакой, телефонные и

телеграфные провода перерезаны, но кавалерия Шепеля часто

наезжает на местечко с целью пограбить.

20 июля Шепель объявил мобилизацию от 'lB-40 лет- Крестьяне

на мобилизацию отк,lикнулись, разведчик наблюдал целые колонны

крестьян с подводами в Вонячин на мобилизацию. Вообще, кресIьяне

этого района всемерно поддерживают Шепеля в виду того, что один

из наших кавалерийских полков в половине июля, отсryпая после

неудачного боя с Шепелем, своими реквизициями и грабежами

страш1-1о вооружип их против крас|-lых.

L|I]ДГО, q) 5. otl. l, <:tlp, 2t5З, арк. 89-90. Колiя.

м49.
1919 р. вересня 12. Gтароконстянтинiв. - статгя l. Петруняка

в газетi <СтрiлецьКа думка> про rероiЧну загибель невiдомоrо
повстанця iз загону Соколовського.

Смерть Gоколовця.")
BiH в повНi життЯ молодостИ, стрункий, дужий, iшов гордо,

замкнений трьома блискучими ножами, з дикою ненавистю в очах,

мов ранений тигр.

велике червоне сонце вже клало останнiй свiй поцiлуй на його

замурзане кров'ю чоло, коли його виводили з лiсу.

перед ним скакали якiсь хати, дерева, постатi сповитi млою, а

земля хиталась-гойдалась.

- кСтой!>.,. його заболiло пiд грудьми. Перед ним стояв якийсь

рижиЙ з нагайкою, щось кричав, лаяв. Хтось з-заду вдарив його знову;

крикнув: <Атвечай>!.

BiH зрозумiв. Питали звiдкiля BiH, як зветься. дга!.. Хотять батька

вбити, хату спалити... РижиЙ вдарив нагаем по обличчi, раз, другий.

rrось пiдставив ноry, защемiло в крижах, горячо...

коли вже сонце високо пiднялось, його знов прикликали до рижого

i ще З-ох членiв кчрезвичайки>.

') Соколовцями називае народ повстанцiв вiддiлу Соколовського,
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I
- (сваею кров'ю ответiш ти за нашiх двадцать таварlщеи, но ми

не убьом тебя, еслi только ти укажеш cвaix>,

ýико глянув i сказав: <Бийте мене, рiжге цусками, мучте", але

нiчого не довiдаетесь- Ви мене вб'ете i бiльш нiкого>>,

йому перерiзали язик, обдерли шкiру з ryб, вирвали два пояси з

боr<у, вирвали зуби, а на конецЬ прокололи багнетом Фуди",

в селi Вершницi, недалеко соснового гаю, cToiTb йою могила,

одинока, забута, як i BiH сам теж забуrий, невiдомий герой,

12.1X.1919 р. l. Пеmруняк.

Сmрiлецька 0умка. - 
'9r9 

. - 21 вересня,

м50.
1920 р. березня 3. Вiнниця. - Вирок Реввiйськгрибуналу армГf

н-от при Н-й дивiзif у справi батька отамана Я, Шепеля та iншrrх

повстанцiв
копия с копии. Именем Российской Социалистическои

Федеративной Советской Республики,

1920 года марта 9 дня_ Отдел Революционного Военног0

Трибунала Н-ой Армии при Н-оЙ flивизии в составе председателя

тов, ольгина, членов: т.т. Кореева и Берсена при секретаре

т. Гришуновской по докладу тов. ольгина при обвинителе т, Толимс,

правозасryпниках т.т. Слуцком, !еревенском и Радбиле, рассмотрев

дело по обвинению Шепеля Матвея, Слободянюка Митрофана,

Лапчука Никифора, Корольчука Саввы, Кислова Степана,

Марцинковского Фридриха, Л ипкан Меланьи, .Щобровольской Марии

и ýуденко Елены в слуrкбе и соучастии в банде Шепеля, нашел

обвинение в отношен}rи первых семи доказанным, а в отношени!|

последнихдвухнедоказанным. И принимая во внимание, что Шепель

матвей был правой рукой своего сына и принимал активное учасгие

в организации банд, которые огнем и мечом прошлись по всей

Украине, что он является акгивным участником еврейских поФомOв,

что Слободянюк И Корольчук Слркили в шепелевской контр-разведкеl

что благодаря их пресryпной работе были расстреляны целый ряд

видных и ответственных советских работников-коммунистов, чт0

лапчук И Кислов являются определенными бандитами и грабителям}l,,
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i

i о, *оrоро,* страдает мирное крестьянское трудовое население, что

Марцинковский Фридрих служил в петлюровских и шепелевских

бандах и тем самым помогал их преступной борьбе с доблестной

рабоче-крестьянской Красной Дрмией, что Липкан Меланья своей

попыткой предупредить Будзило об уrрожающей ему опасности,

способствовала его сокрытию от революционного суда

Реввоентрибунала, приговорил: Руденко Елену Антоновну, 22 лет, п

[обровольскую Марию Павловну, 20 лет, считать по суду

оправданными. Липкан Меланью Стефановну,27 лет, к лишению

свободы с принудительными работами сроком на 3 года условно с

'тем, что если она впредь будет уличена в сношениях или в

содействии врагам соввласти, настоящий приговор по отноlлению к

] неЙ войдет в силу. Марцинковского Фридриха Вильгельмовича, 24

i лет, к тюремному заключению с принудительными работами сроком

на 1 год. Лапчука Ниrмфора Стефановича, 20 лет, и Кислова Стефана

Васильевича, 26 лет, ктюремному заключеFiию с принудительными

работамИ срокоМ на'1 5 лет. Слободянюка Митрофана Стефановича,

23 лет, Корольчука Савву Феодоровича, 20 лет, и Шепеля Матвея

петровича, 64 лет, объявить врагами трудового народа и

расстрелять. Но, с другой стороны, учитывая преклонный возраст

шепеля Матвея, Реввоентрибунал нашел возможным по отношению

к немУ смягчитЬ свой приговор и заменить расстрел пожизненным

тюремныМ заключением. Копию приговора направить в Подольский

губревком Для россылки по всем волостям для прочтения на сходах,

приговор окончательный И обrкалованью не подлежит,

Председатель Ольгин.
Члены: КорееВ и Берсен. С подлинным верно,

Gекретарь (подпись)

Сверял:
flелопроизводител ь (подпись)

G копией верно: секретарь (подпись).

дsо, ф. Р-З84, оп.1, спр.5, арк.137-137 зв- Капiя.
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м51.
1920 р. вересня 15. Могилiв-Подiльський. -flоповiдь голови

могилiв-подiльського повiтревкому Сотникова Подiльському

ryбревкому про антибiльшовицький висryп у MicTi 'tЗ вересня

1920 р.
В ryБРЕВКОМ Подолии копия ryБПАРКОМУ.

доклАд
13-го сентября в городе Момлеве местное население, собравшись;

без ведома и разрешения ревкома около Покровской церкви с 8 часовi

утра,стало бить в ttабат. К тому времени, ког/]а прибыltи1

представители Ревкома, толпа составляла полторы-две тысячиý

человек. Вызвано это было тем, что 1'|-го сентября настоятелям и

старостам всех церквей Могилева Отделом Управления Могилев,

под. Ревкома были даны предписания сдать метрические книги.

Первый приказ о сдаче книгбыл отдан еще 12-го июля, второй 26-го

июля, затем на 26-го созывалось собрание свяlценно-служителей,

которое не состоялось и было перенесено на 1 авryста, последнее

также не состоялось. 17 августа было дано категорич
предписание всем церквам Могилева сдать книги в течении

дней. Созывались церковные сходы, на которых разъясня
представителями Ревкома о необходимости передачи книг.

просьбе прихожан сДача книгбыла отстрочена на 7дней. 5

был окруrкной церковный съезд, где были представители 40 церквей,

Представители Ревкома таý(е разъясняли съезду необходимость

передачи книг. Съезд дал принципиальное согласие. Последнее

предписание было отдано 10 сентября, которым все священн0,

служителИ и церковнЫе старостЫ Могилева обязаны сдать книги 't3,

го сентября в Отдел Управления. Предписание было оглашен0

священнослужителями и старостами всему населению приходOв

вызвало толпу. Толпа состояла на половину из мужчин и

из женщин и к приходу представителей Ревкома (Предрев

3аведующего Отделом Управления и др.) была сильно возбу;кдена

все попытки уговорить толпу дать согласие сдать книги ни к чему не

привели, фундамент был заложен глубже. Недоволь
продовольственной политикой, антисемитская агитация, совпаден!ш
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как нарочно с еврейским праздником новым годом и т.д.Тогда
собрание-сход был объявлен закрытым и было предложено
разойтись. Толпа не расходилась и вела себя крайне вызывающе.
Била в набат и т. д. Были вызваны красноармейцы Караульной роты
и других частей. В это время были делегированы из толпы лица в

окрестные деревни с тем, чтобы поднять крестьян. Видя, что дело
принимает серьезный оборот, красноармейцам было отдано

распоряжение разогнать толпу. Толпа хлынула в церковную ограду,
в красноармейцев и представителей Ревкома посыпались камни и

стали стрелять, Один из красноармейtlев выстрелил нечаяl{но в

воздух, другие также дали по несколько выстрелов в воздух, толпа
не разбегалась, а стала кричать и бить в набат. Камнями были ранены
два красноармейца, один довольно серьезно. Несколько
красноармейцев, ворвавшись в толпу, убили двух человек, одного
мужчину и однуженщину. Несмотря на это, толпа не расходилась, не
желая открывать стрельбы, красноармейцы были отозваны.
Составлен Коммунистический Отряд, который, пробравшись цепью
через сады в церковную ограду, заставил толпу разойтись. К ночи
были выставлены заставы на всех дорогах, ведущих в город,
разосланы патрули. Город был объявлен на осадном положении.
Создана Ревтройка (Сотников, Одегов и Никифоров). Выпущено
несколько приказов и воззваний к населению.

Необходимость подачи телеграмм о присылке воорркенной силы
бьпа вызвана следующим: во-первых, принимая во внимание, что
слу)(ащие почты в большинстве мещанско-петлюровский элемент,
ясно, сейчас-же распроgrранят по городу, имело чисто психологическое
значение, во-вторых, мы были неуверены в том, что крестьяне
окрестных деревень не окажут поддержки собравt-чейся толпе, в
третьих, местный гарнизон слаб количественно и качественно.
Поддержка была необходима. Вечером того же дня положение резко
изменилось, т. к. в Могилев прибыла из опродкомгуба
продовольственная рота численностью 187 челов. и хорошо
воорркенная, таким образом наш гарнизон значительно усилился и в

другой силе уже не бьпо особенноЙ н}Dltцы. Между прочим, толпой, по
имеющимся у нас сведениям, были посланы делегаты в Атаки
(Румыния). Вечером со стороны Румынии были выстрелы по нашей
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заставе ниже города. В данное время спокойно, хотя до сих пор

чувствуется повышенное настроение. В уезде работают как

агитаторы члены партии. В городе арестован целый ряд лиц так или

иначе подстрекающих толпу на выступление, ,щумаем, что в

блих<айшие дни все успокоятся и жизнь пойдет обычным порядком.

Ревтройка

ддво, ф. р,2625, оп- 2, спр. 89, арк, 2-2 зв, Орuеiнал,
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м 53.
1921 р. грудень. Ямпiльський повiт. - Повстанська вiдозва до

населення Ямпiльtцини та Могилiвtцини. *)

Наказую BciM озброiтись i бути кожну хвилю готовим до виступу-
АрмiЯ УНР уже виступила iзараз б'сться з нашими ворогами- Нам
як можливО найскорше треба повстати для того, щоби облегчити
наступ, бо як i ми не дамо пiддержки нашим братам, то iM знову
прийдеться залишити територiю УкраТни, а Вам залишитись у ярмi
жидови та кацапiв, Хто в час повстання не пiде поруч з нами, то е
нащ лютий ворог. Ми з ним пiсля перемоги порахусмся. Зараз
провадиться по всiй YKpaTHi загальне повстання, кругом нас
чуються гарматнi вибухи, ко,грi свiдчать, що пануванню бiльшовикiв
приходить кiнець. !о збро'i - за визt]оленrrя рiдtrо'l Украtrtи, Хай живе
Вiльна, Hi вiд кого не залежна Украiна.

ДАВО, ф. Р-835, оп. 1, спр.66, арк.1515. Копiя,
м 54.

1922 р. травня 11. Городок. - Рапорт начальника 3 району
радянськоТ мiлiцiТ начальнику Кам'янецькоТ повiтовоТ мiлiцii про
бiй з повстанцями в мiстечку Фрампiль та характеристика загону
Петра Лижника.

усрр
Начальник 3 р.
уезда Камуезд
совмилиции
11 мая 1922г.
Nc
м. Городок

рАпорт
[оношу, что в ночь с 10 на 11 мая около 'lЗ часов в м. Фрамполь при

задержании известных бандитов из шайки Худяка, которой теперь

управляет житель м, Фрамполя Лыжник Петр, был обстрелян из хаты

Лыжниrса Адама. Бандитами было произведенодо 30 выстрелов, с l{ашей

стороны 'tб выстрелов. В экспедиции по задержанию участвовали
политрук Наумов, милиционеры Янковский, Комарницкий, Кушнир

Тимофей и агент lС/ЧК по борьбе с бандитизмом Иванов Николай,
Благодаря перевесу, темноте и более благоприятной обстановке дtя
бандитов, таковых задержать не удалось. Со слов задержанных
соучастников б. в той же хате, во время перестрелки видно, что один

бандит, фамилия неизвестна, происходит из с. Сказенец Просtсурв:
сlФго уезда, бьл ранен, но был забрн. С нашей стороны потерь нет.i

'Вiдозва випучена у зв'язку з Другим 3имовим походом ApMiT УНР,
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Милиционеры и агент Иванов действовали энергично и засл}окивают

поощрения. По имеющимся сведениям от населения, базой для баrцитов
сл}окит с. Савенцы и Скаженцы Прсrqуровского уезда. В настояцее время

банда Лыжника имеет до 40 человек, но вся она разбита на гррпы по 4-

5 человек и один лишь раз,9 мая, видели таковую числом до 20 человек

с пулеметом Люйса. Бандиты соверщают налеты, но никого не убивают.
Получены точные Gведения о том, что они думают совершить налет на

Фрампольскую милицию, которая по ночам от них скрывается в в}цу

того, что там имеется лишь 3 милиционера, Местная власть во главе с

председателем Куевского Волисполкома бездействует и никаких мер не

предпринимает, боясь мести бандитов, т. к. все начальство сlэстоит из

местных х<ителей. Высланные отряды не достигают ]{ели, т. к. всо

бандиты из местных х<ителей и для таковых неуязв}lмы, т. к. население,

боясь мести, их не выдает, хотя настроено по отнощению к бандитам

враqдебно. l_{ель банды грабеж. Хотя глава банды Лыжник Петр хочет

популяризировать ее в глазах населения и придать ей окраску
политическую, в разговорах упоминая о том, что они распоряжения
получают из бригад из заграницы. Лыжник при неудачном бросании

бомбы ранил себя и имеет оторванными 3 пальца левой руки (большой,

ук;вательный и средний). Вооружение банды хорошее, патронов и Фанат
имеют вдостаточном количестве (информ. селян), имеют пулемет Люйса,

который никогда, однако, в дело не пускали. Бандиты, однако,

преподчитают при первом появлении группы 5-6 человек скрываться и

месrа для укрытия имеют очень хорошие, т. к. поиски никогда недают
никаких результатов. Прошу вашего распоряжения о командировании в

uое распоряжение 6-10 охотников милиционеров, придав к ним 3 конных,
'а 

таюке уведомить в Просrqурове милицию о том, что возможны с нашей

стороны операции при преследовании бандитов в с. Сказинцах,
отqrоящих в 5 верстах от границы моего района. А таюке выдать 'l0 шт-

rранат. При сем прилагаю список бандитов по с. Савинцах: 1) Иван

Стадник- кпичка Волк,2) Семен Басун, 3) 2 братьев Унуриевецких,4)

_Василий Очеретный, 5) Семен Кулачек, 6) ШаровецкиЙ Яков - друг
: Лщt<ника. Куева прибыл из загран., Михаил Шасюк - Кручков ГригориЙ

_(Галиция), Гурьев Владимир, с. Сказинцы: 1) Филип Григорьев Попик-

'Корлев, 2) Иван Петрович 3абсцюрка, 3) Викгор Макаус, 4) Михаил

Григорьевич Пилевой, 5) Михаил Яковлевич Фурман.
!,Н-к 3 района Голфинский.
| 

Лý(О, ф. Р-274, оп. 2, спр. 15, арк. 27. Копiя. наOав Я.Д. Сmорожук.
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}ф 55.

1922 р.жовтень. Вiнниця, - Свiдчення Феодосiя Юхимовича

олексiен Ка, начальника контррозвiдки ота мана << Ка рого >

(С. Яворського).
До Сiкrябрьского переворота_1917 года все время служил на

железных дорогах 1юrЬ'-Зuпiлной, Владикавказской, закав казской,

Ср"д"u"r,iатЬкой и Варшаво-Венской), в 1918 году, когда началась

украинизация, я из Туркестана приехаJl на родину в Винницу

ilодольскои ryбернии. 
-* 

Просидев месяца три у отца и видя ег0

недовольство, что я сижу без дела и ничего н: у::у_,,л1_::::
содержание, я начал искать службу и так как другой подходящеи

службы не было, поступил приказным в flерх<авную Варry, - Когда

бьЬ сброшен Гетман, я продолжал служить там же, - Перед,ulтIljl
Винницы Советскими войсками, я со службы был уволен, '"л,:I':Е
noropo""ro тайно ночью, убитых стражею при сопровождении 8

тюрьмУ мужчину 
" 

*"*щ"*у (убитые, как оказалось потом, былli
r] hil

ffi;.,i";;;",-.J*""r"нные где-то на тайном заседании), - При

пр"*од" СовЬтской власти я по рекомендации Комиссара Труда тов,

Фенглера поступил Делопроизводителем Губисполкома, ка

должность выполнял все время аккуратно и добросовч!]т1,,;,
;;;ЫЙ 

""БrЪ"*Ьrчисткой 
я был арестован 1l:::i,l:jI, ,д,

просидел окOло суток и был выпущен, - за что я был арестован, t

от когоузнать я не мог. -через день после этого Советская вл

э"а,ry"ро"алась из Винницы. После занятия Винни ц::.::::ry,l

" 
nobryn"n на слуrкбу в Уголовный розыск Начальником раиона,

*u*о"ои должносiи бtrл все время, пока Советские войска опять l

заняли Винницы, т. е. до 1919 года, Когда ,Щеникинская

отступала, я эвацуироВался С Государственной стражей в {

эвакуировался я потому, что высryпалло процессу Максимовича

Парфенюка на суде свидетелем и боялся ,u :-,::ло-1].т:.:
большевиков преследования. - При эвакуации я заболел тифом

проболел до мая '1920 года. - По выздоровлении я возвратился

винницу, которая вэто время бьла занята поляками, и опять г

в Уголъвный розыск Начальником района, а через
a"u,qу"ро"uлс" в ГалиЦию сО llJTaToM <<Подiльського Гу

комiъарiата>. В Нижневе за fiнестрэм все мы были

поляками и направлены в Тлумач, - По дороге мне удалось
и я начал пробираться обратно, расчитывая достаться до

fl иевой Армии омельяновича-Павленко, расположенного в

- По дороге я наткнулся на расположение 4 запасной

бригады и так как с командиром ее полковником Мышаковым я
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знаком ранее, я зашел к нему и, расGказав ему о непонятном для

меня аресте украинцев, просил его, чтобы он посвятил меня, в чем

дело; Мышаков сказал мне, что причина ареста - это лиtllь

недоразумение, что все уже улажено, что больше недоразумений

между украинцами и поляками нет, что инцидент этот произошел по

вине станиСлавскогО воеводы, но последний за это удален со слуrкбы,

При этоМ МышакоВ показаЛ мне распоряжение Петлюры как

ГоловногО Атамана, что чиновники всех министерств должны

обязательно: или ехать в Тарнов на х(ительство и зарегистрироваться

в администрацийном департаменте, или посryпить в распоряжение

Коменданта Тыла, или же наконец поступить в какую-нибудь

воинскую часть, при чем предложил мне поступить к нему в бригадУ

началiником телефонной связи 1 куриня; на его предложение я

согпасился и в этой должности состоял все время до вторичного

оr"rупп"""я за ЗбруЧ (впоследствии 4 Киевская бригада была

n.p"""u"o"aHa в 1 ЗЬирну, а затем в 1 Кулеметну,бригаду),

В Тарнополе 25 декабря'1920 г,, перед отправкоЙ в лагерь, сотник

Есипок, рассказывая про ужасы таборовоЙ жизни, предложил мне,

не желаю ли я вступить в повстанческий отряд, в утвердительном

случае он меня отрекомендует, После моего согласия Есипок, взяв

*"*", *ору"жего ХайдУсенко, хорунжего Андриевского, поручика

лrш*ь, Оунчужного козйна, завел нас к Начальнику Повстанческого

Штаба Григоровичу-Барскому.
ПриняВ всех наС в отряд, БарскиЙ ryт же посвятил нас в сущность

организации, заявляя, что повстанческие отряды организуются с

согласия Львовского До6, что пока приступлено к организации трех

отрядов: на Сквирский, Таращанский и Брацлавский_уезды,
Высryпление отрядов предполагается весною '1921 года, - Во главе

отряiоr' Сквирского - стоит атаман Бесарабенко, Таращанского -
атаман Щербатюк и Брацлавского - Голуб, Эти отряды будут

ррмировьться в Ровно, lryда нужно переехать, -дабы при переезде

в поезде не обращать на себя внимания, flоб разрешает переезжать

,опr*о'пчрrией не более 15 человек. - Брацлавский отрядfолуба

действуеТ вполне самостоятельно, тогда как отряды Бесараоенко и

'щербатюка работают в полном между собою контакте, что Штаб

'отряда в них один и Начальником Штаба состоит он, Барский, -
Скольколюдей в отряде Голуба, он незнает, онже, Барский, набрал
"Ухе околО 30 человек. - Отряд переезжает в Ровно двумя партиями,

Б;;'Й;r" ""Й.*u", 
z7'декабря во главе_ с ниу: :1:p::-'8

дйОря под старшинством сотника Есипка, - По прибытии в Ровно
з05
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отряд с согласия Отдела 2 группы войск генерала Енджиевского
расположился в с. Басов Кут. -Отряд Голуба приехал на 2 дня позже
и расположился в с. Новый Двор. - При распределении должностей
я был назначен Начальником контрразведки отряда. - Так как не
было ни оружия, ни денег, ни определенного плана, было решено
пока ничего не делать, а ждать до окончательного разрешения
вопроса польским Генеральным Штабом в Варшаве, пока же всем
сидеть на месте в Басовом Куге, вести себя возможно скромнее,
если же кго будет спра[ливать, кто мы такие, то отвечать, что мы
беженцы, убежавшие от большевиков. - На довольствие отряда
польская интендантура декадно отпускала продукты. - Мне лично
Начальником Штаба Барским было поручено подобрать пока себе
людей, а также подробно разузнать, надежные ли в отряде люди. -
Себе в помощники я взял двух человек: хорунжего 3лочевского и б.'

аrента К. Р. при прифронтовом комисаре 3 3ализной дивизии:
(фамилию которого теперь не помню) и в свою очередь пор/чил им;

разузнать подробно о надежности людей в отряде. На другой
т. е. спустя три дня после приезда, второй мой помощник (агент
3ал. див.) доложил мне, что вместе с отрядом приехала
гражданская жена полковника Тесли некая Олеся Адамчук, ко
слух(ила в ЧК в Виннице и Каменце. - Получив это донесение,
написал Начальниtсу Штаба рапорт следующего содержания:
полученим агенryрним вlдомостям находящаяся при отряде
Адамчук служила у Вiнницькiй i Кам'янецькiй Чека, рахую, що т
особi не мiсце при повстанчому отрядi i тому прошу Ва
розпорядження, аби Адамчук удалити iз розположення отряда
Получив мой рапорт, Барский заявил мне, что об этом он знает,
не хочет порывать добрых отношений с прифронтовым
полковником Теслею, Мамчук же сама через два или три дня
в Львов или Тарнов, - Но дни проходили за днями, а Адамчук
уезх€ла.
- Недели через три после приезда в Ровно атаманы Щербатюк
Бесарабенко вместе с Григоровичем-Барским, составив
доклад о количестве необходимых для отряда людей, денег и
Уехали в Тарнов, на доклад к Петлюре, предполагая после
выехать в Варшаву в польсмй Генеральный Штаб, при чем
каждому из нас привезти денег и одежды. - Недели через две
вернулись, страшно возмущенные, говоря, что ни денег, ни
они не получили, так как в осуществлении их плана им
атаман Голуб, а именно: они предлагали польскому Г
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Штабу, что они сейчас вышлют в уезды людей, которые будуг на
местах подготовлять население к повстанию, сами же, набрав в
таборе людей, воор}r>кив их отпущенным поляками ор}Dкием, весной
прорвутся где-нибудь неожиданно через границу и подымут
воорркенное восстание. - Голуб же, наоборот, говорил, что оружия
ему не надо, что у него на месте в Брацлавском уезде оружие есть,
спрятано в лесах, что свой отряд он переправит через границу по
одиночке, дабы отвлечь всякое подозрение, что отряды
формировались на польской стороне, и вот польский Генеральный
Штаб согласился на план Голуба, а план Бесарабенка и Щербатюкаотбросил.

После своеЙ неудачи в Варшаве Бесарабенко и Щербатюквернулись в Тарнов и там на Голуба начали наговаривать, что он
авантюрист, что он ничего не сделает и так далее. Назначенный
Командующим повстанческими силами генерал Тютюнник, дабы
прекратить возникший спор мех(ду атаманами, назначил атаманом
Ровенских отрядов Карого, которому подчинил Гопуба, Бесарабенка
и ЩербатЮка. ПО приезде к отрядам, Карый, просмчтривЬ" д"п"штаба, обратив внимание на мой рапорт о Адамчук, спросил
Барского, почему Адамчук еще находится при отряде и поручил
сотницУ ПанченкО произвести по этомУ следствие. На следствии
Адамчук показала, что действительно она служила в Каменецкой
Чека, но служила лишь машинисткой, после следствия решено было
АдамчуК отправитЬ в какой-нибудь табор и интернировать, об этом
узнал ТеслЯ и, дабЫ не подвергать Адамчук аресry, поручил сотницу
чернецкому пойти в Отдел 2 и взять до Варшавы докумънт подружи
для Олеси Адамчук и для сотника Мыкулы, который проводит
Адамчукдо Варшавы, дабы ее никто в поезде не обицел. - Поручение
это полковНик ТеслЯ сделаЛ в Штабе отряда. - Сотник Черiецкий,
получив доtryментЫ подружи на имя Адамчук и Мыкулы, возвратился
обратно в Штаб, дабы передать их Тесли, но Тесля как раз ушел в
гOрод И Чернецкий документы эти передал находящемуся в Штабе
полковникУ Богаевскому, последний х<е, зная, что Адамчуi имеет быть
отправлена в табоР под арестом и догадываясь, что Тесля дал
пOручение Чернецкому самовольно, без согласия Карого, доцументы

.пOдружи передал не Тесле, а Карому, который тут же сделал
, распоряжение Коменданту Штаба хорунжему Ковбасюlсу арестовать
uТеслю, АдамчуК и Мыкулу. * При пройзводстве следствия по этому
,.lоводу выяснилось, что Мыкула ни в чем не виноват, так как давая
,Тесле согласие на сопровождение Адамчук, он совсем не знал, что
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это делается без согласия атамана Карого, посr]е этого Мыцула был

освобожден, а Тесля и Адамчук отправлены под арестом в Тарнов,

-тем же поездом выехал втарнов и атаман Карый, за получением

инструкций от генерала Тютюнника, что делать дальше, После
отъеjда Карого атаманы Бесарабенко и Щербатюк начали
пЬянствоватЬикогдаяимсделалзамечание,Чтоим,какатаманам'
так вестИ себя не подобает, они приказали арестовать меня за грубое :

и дерзкое обрач.lение на две недели. Через дней пять из Тарнова ;

""p"yn"" 
КарЪlЙ и по распоРяжениЮ генерала Тютюнника аРеСТОВаЛ ,

Бесjрабенка, Щербатюка и отправил их в штаб Тютюнника в

еще человек тридцать охотников и Карый, собрав всех нас, объявил, г

что скоро мы доmкны присryпить к деятельности 1это было так в 
ý

начале марта), что он, Карый, назначен атаманом повстанческих

отрядов Киевщины, что он получил от генерала Тютюнника приказ 9

ближайшем будущем перейти границу, что план состоит в том, чт0

он, Карый, со своими людьми перейдет границу, где распьпится п0

селам и должен вести подготовительную агитационную и

разведывательную рабоry до получения приказа начать восстание,

есливозможно,тодажепrгемподкУпапривлечЬнасвоюсторонУ
отряды Красной Армии, что завтра же он разошлет по уездам
атаманов уездов, которым даст мандаты, подписанные Петлюрою и

тютюнником, на организацию восстания, сам же С Отрядоt*l переходит

в Корец, где получит оружие от поляков и приблизительно в начале

апреля'перейдет границу. - На Липовецкий уезд атаманом был

назначеН хорунжиЙ Андриевский, Бердичевский - поручик Ляшк0,

КаневскиЙ - сотник Чернецкий, Сквирский - хорунжий !омбровский,
Житомирский - хорунжий Лясковский,

* После этого через два дня весь отряд переехал в Корец, сам хG

Карый еще остался в Ровно. Здесь отряд очrгился в безвыходноп
положении; местное корецкое население кормить людей не желал0,

интендантства же в Корце не было и получать продукты было не

откуда, Карый вместо того, чтобы приехать через два дня в Корец

почему-то задержался, а затем выехал во Львов, среди отряда

началось недовольство, брожение, дабы не умереть с rолоду,

приходилось работать у крестьян на огородах, пилить дрова, чтобш

пЬлцrить lrycoц хлеба, часть людей, около 10 человек, убежала. Из

посылаемых в уездь1 атаманов ушли только двое: поручик Ляшк0l
хорунх<ий Лясковский, остальные идти отказались, мотивируя cBoi

откlз неимением денег. Хорунжий Лясковский вместо того, чтобg

з08



iдти В ЖитомирсКий уезд, набрал человек десять из бродячих по
(орцу людей, отошел верст десять и сделал нападение на

iольйевицкий пост, при чем захватил две лошади. - Советская

]ластЬсделалапротестпередполЬскимправителЬствомпоэтомУ
1оводу, дело даже дошло до Сейма, и Львовское Доб в виду этого

/tнциндента выдать орркие Карому отказало, мотивируя свой отказ

rем u2e рап пiе umie prowadzii sрrаwу>, - отряд весь был ар_есгован,

при чем поляки составили протокол, что нападение сделали брдячие
какие-то бандиты.

- Во Львове КаромУ все-такИ удалось упросить шефа Отдела ll,

чтобы людей из под ареста освободить, при чем Карый дал слово,

что он покинет через два дня польскую территорию, просил только

полякоВ предоставИть подводЫ для перевозки людей к Остроry, где

,.ход"rс" отряД Голуба и где предполагается отряду перейти

Фаницу. - В начале поляки согласились на это, доведя отряд под

конвоеМ за Гощу, они отряД отпустили. Прибыв на хугор под Острог,

мы расположились по квартирам, расчитывая ночью перейти границу,

но неожиданно вечером было получено распорфкение польской

милиции, чтобы отряд переехал в 3долбуново. В 3долбуново отряд

был арестоВан, отправлен в Львов, а оттуда в табор Ланцут,

Больше никакого уЧастия Я в повстанческих отрядах не принимал

и все времЯ сидеЛ в таборах, сначала в Ланцре, а затем Ц|елково и

Щипиорно.
мво, ф. р-6о23, оп.4, спр.11266, арк.9-11.Орuеiнал,

tф56.
1923 р. листопада 17. Вiрш А- Г. Волинця кРоковиниr в rазетi

с|[звiнл (м. PiBHe).
Недавно то було, коли народ змагався."
Якi>r<ивi ще спогади в серцях!
| ще вчуваеться далеко rypKiT бою,

. Чорнiють - ще могили по борцях!.,.
;, бароде мiй! Велично ти змагався!

тобi божественнi спiвалися пiснi",
]' Народе мiй! О, як Ти впав ганебно,

Як з болем Ти проспав у cHil

Недавно то було - як близько iдеал!..
Сiяе лицарство - прапори золотi!
ТодjТобi, мiй Краю, вiльнi руки

,_ Вiнки приносили пiд гiмни молодi!
309
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1924 р. лютого 7. Гайсин. - Повiдомлення Гайсинсьlt
окрвiддiлу ДПУ про стан справ з украТнiзацiею цього вiдомс

А ти проспав-.. l в п'ятi роковини -
,Ще вольний дух, де сила чарiвна?!
Чому окрадений, пошарпаний, розбитий?!
Чому Ти знов, УкраТно, сумна?!"

СвоТх дiтей приспала в чистiм полi...

ТвоТх синiв - чужина прийняла...
ТвоТ квiтки - Твою найкращу мрiю
Рука зрадливая по cBiry рознесла!"

Покрито знов ryманами майбрне",
lзнов на згарищах конае Рiдна Мати..,
О, Краю мiй! Чи прийдугь роковини,
Що будеш знов великий i багатий?!

О, Краю мiй! tlи прийдуть роковини,
Чи знову вибореш свое велике Свято, -
Коли любовiю, пекучими сльозами
Вiдродиться Твоя душа росп'ята!?

Дзвiн. - 1923. - 17 лчсmопаOа.

м57.

а.11,УССР
нквд

Государственное
Политическое Управление
Подольский Губотдел
Гайсинское Окрркное
Отделение
7/ll дня 1924 r.2612

Ns 296.

Гайсинскому Окрнаробразу.

Сообщаю, что в декабре месяце 1923 г. при В-М.

ГПУ были созданы специальные курсы по изучению
языка, но в виду того, что почти все сотрудники уроженцы
L{ентральной России, успех занятия был очень незначителен,

ДДВО, ф. Р442, оп. 1 , спр. 5, арк. 1 l. Орuеiнал.

310

в настоящее же время цурсы по изучению украинского язь

временно закрыты в связи с перегруженностью работы и занятия

таковому возобновятся не ранее, как с 20-х чисел февраля.
Нач. ЬФотделения ГПУ (Мамович)

Гайсинщины
Секретарь (Бровко)



м58.
1925 р. травня 2. Вiнниця. - Лист отамана Г. Гручlка на iм'я

Воронови цького ра й парткому.
ГОСПОДА КОММУНИСТЫ.

Вы заняли господствующее положение в стране. Вы заменили
собою прежних царских дворян. Разница лишь в том, что царские
дворяне сами жили и давали жить другим. Вы же уничтожили жизнь
и благодаря вам над страною витает смерть с ее ужасами. Вы

уничтожили промышленность и торговлю в стране, вы низвели в
ничто сельское хозяйство.

Посрелством военного коммунизма вы всех Фаждан ограбили, а
посредством Чека вы отправили на тот свет сотни тысяч умных и
полезных для народа людей, Вы разорили cтpal-{y, обратив гращдан
в нищих. Вы выбросили за борт массы трудящихся и образовали
миллионную армию безработных, а те, кто остался еще на работе,
получают за свой труд гроши

Вы посеяли между крестьянами вражду и ненависть, разделив
их на два враждебных лагеря - кулаков и бедняков, подобно тому,
как царские дворяне натравливали одну национальность на друryю,

Вы, мерзавцы, сначаrlа повернулись к крестьянам своею вонючей
жопой и стали пускать на крестьян свои жопные газы, в виде
непосильных налогов и тяжелых натуральных повинностей и за
невыполнение налогов и повинностей сажали крестьян на целые
месяцы в тюрьмы.

Теперь вы повернулись к крестьянам своим гнусным, кровавым
лицом и думаете, что крестьянство пойдет с вами, мерзавцами. Вы
глубоко ошибаетесь в этом. Крестьянство в большинстве вас
прекрасно поняло, и кто из крестьян еще не расlqсил вас, то мы им
поможем и раскроем глаза на вашудеятельность.

Вы притесняете религии и уничтожили религиозные праздники,
югорьв дорм верующим. Вы создали lФммунисrическое прамтельcтво
и вбили в свою глупую башку идею создания коммунистического
государства, в осуществление которой вы сами теперь не верите.

Вы идете против человеческой природы и хотите всех людей
8ыФоить на ваш дурацкий аршин, но с этого ничего не выходит и

tичего не выйдет.
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tф59.
1926 р. Вiнниця. - Список амнiстованих повстанцiв, якi

мешкали на територГf ВiнницькоТ окруrи.

список
амнисти рованных бандитов, прохмвающих

на территории
fiдрес места
жительства

3. Корнилишин Федор Сергеевич Гальчевского с. Уладовка Пик. р-на

' 4, Фалатюк Порфирий Лукич Ляховича с.Жиrаловка с( .(

' 5. СтрелецкийТерентийАлексеев. Гальчевского г. ХмельникХм- р-на
6. Валентов Иван Антонович Шепеля с. Широкая-Гребля к к

7. Боровский Иван Леонтьевич Gавинского с. Кумановцы Хм.р-на

8. Тимошенко Иван Антонович шепеля r. Хмельник (( (
9. Базилинский Степан Францевич Петлюры с. Кумановцы ( (

1. Пасечник Семен Петрович Онищука
2. Кухарский Игнатий Францевич (

10.3аrородный Антон Шепеля
11. Качановецкий Мефодий ((

12. Климчук Викентий Степанович (
'l3. Надкирничный Степан Иванович ((

с. Жахновка Тыв. р-на
м, Тывров (( (

с,Соколово (( (
(((({((

с. Березное ( (

с. Соколово (( (
(( (( (( ((

г. Хмельник (( ((

г. Литин Лит. р-на
((((
((((((

с, Литинка ( ((

г. Литин ( t(

(((((
с, Литинка ((

г. Литин ((

с. Литинка ((

с. ,Щьяковцы (
с. Литинка (

((
г. Литин ((

14. Ищук Иван
15. Криворучка Иван
16. Левандовский Макарий Игнат.
17. Кипаренко Федор Лукиянович
18. Романцов Савва Филимонович
19. Баний Леонтий Яковлевич
20, Голованенко Онуфрий Стефан.
21. Байнак Григорий Иванович

_22.Шмалий Федор Семенович

,23. flобровольский Евгенlлй Феликс.

.24. Рароrа Григорий Ульянович

.25. Клинчук Даниил Федорович
.26. Кондратюк Иван

.27. Ливчук Ефрем Иванович
. 28. Мудренко Гавриил Федорович
.29. Саранча Яков Федорович

(
(

гальчевского
((

(
Шепеля

(
(

Шеп. и Гальч.
гальчевского

(
(
(
(

Шепеля

lil

ч

}

((

(
((

((

((

(
(
D

Фамилия, имя и отчество
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30. Павлишин Деомид Максимович Гальчевского
3'1 . Бровко Феодосий Шепеля
32. Манзюк 3ахарий Арсеньевич (
3З. Швец Назар Павлович Шепеля
34. Печелат Мефодий ffанилович Гальчевского
З5, Бабийчук Иван Федорович !зюбенчука
36.Бабийчук Леонтий Федорович (
37. Кравчук Василий Тимофеевич Шевчука
38. 3ять-Бондарь Иван Евстафьевич Нечая
39. Кравчук Степан Никифорович Ходака
40.Радецкий Петр Иванович (
41.L{арюкФилиппФилимонович Лысоrора
42. Шатайло Леонтий Петрович Ходака
43. Шаталюк Григорий Иванович (
44. Горбанюк Никифор Романович Карого
45.КондратюкСтепанЯковлевич Боryля
46.Амброзевич Станислав Иванович Якубенко
47.,Qанильченко Ефим 3ахарович 3аверуха

с. Сосны (

с. ,Щашковцы к

с, Майдан-Голоск. (

с.Ивча Лит. р-на <

с. Майдан Красн. к

с. Латанцы Ворн. <

м. Вороновица n

с, Кордышевка <

с.Вороновица (
с. Ганщиltа ((

м. Вороновица (

с. Сорочино ((

м. Вороновица к

с- Федоровка, <

м. Вороновица (
с, Рубань (
(( (( ((

с. Кальник Даш. l

м.Турбов (
м. Турбов (

с, вахновка ((

((((((a
с. Боблов Нем. р-на
м. Немиров ( l

с. Боблово ( (

(((l

с. Я3винки (( l
с. Боблово ( .

с. Хватовец (( l

с. Язвинка (
((

48 Флерка Сергей Иванович
49. Гонтор Н.

Лыха
Петлюры г. Жмеринка (

50. Кобылянский Константин Григор. Гальчевского с. Родовцы Кал. р-на

51. Шевчук Михаил Васильевич Маруси и Карого с. Бройцко Вах.
52. Атаманчук Парамон Макарович Карого
53. L|ымбаль Емельян Павлович ((

54. Бойчук Матвей Авксентьевич Пугача
55. Бубела Трофим Алексеевич Онищука
56. Лучко Ефрем Степанович Нечая
57. Савченко Петр Семенович (
58. Галенкий Степан Гриrорьевич ((

59. flул<ак Петр Павлович (
60. Васылец Матвей Афанасьевич (
61. Ведебер Емельян Андреевич (
62, Власенко Петр Павлович Лыха
63. Вычирка Григорий Архипович Нечая
64. Савченко Константин Илларион. ((

66.3акревский Сергей Ильич ((

67. Шевченко Василий Кирилович (
68. Шевченко Леонтий Иванович ((

69. Коба Никита Алексеевич (
з,14

(
с. Слабуньки
с. Язвинка
с. Язвинка

((|
((l

(
(
(a



70. .Qзюбенко Трофим Иванович Нечая

7'| . Подзиryн Савва Семенович (

72. Баран Архип Радионович (

73. Лапко Иван Тимофеевич (

74. Маринич Трофим Иванович ((

75. Уцол Захарий Артемович ((

76. Грушко Феодосий Федорович (

77. Корж Феодосий 3иновьевич ((

78. Мандзык Петр Иванович (

79. Головащенко-Ярошенко Анисий Никитич

80. Хорун Стефаш Иваlrович

81. Ядвишин Иван Иванович

82, Яворович Владимир Николаевич

83. Бржезицкий Иосиф Семенович

84. Горобец Аврам Григорьевич

85. Онищук Федор Алексеевич

86. Шевчук Стефан Иванович

87. Савчук Григорий Мартынович

88. Шамрай Харитон Лукианович

89. Чуприн Андрей Прокопиевич

90. 3аморока Антон Аверкович

с. Язвинка Нем. р-на
((

(
(( ((

(((
с. Боблово (( ((

с. Головеньки к ((

с. Язвинка (( ((

(t((

((((
м. Немиров (( ((

с. Язвинка ( ((

с. Романовка Ильин.

с. Улановцы ( ((

м. Ильинцы ( (
м. Жорнище ( ({

м. Жорнище ( ((

с. Неменка ( (
(((((

м. Ильинцы (( (

м. Жорнице ( (
(( (( ((

((((
((((

м. Почапинцы MelK. р

с.Широк.-Гребля Вин.

с. Косницаt Вахн. р-на

с. Уладовка Пик.р-на

м. Липовцы Лип.р-на

савинского

['lетлюры
((

Лыха

Якубенко

Лихо

Гуляй и Лыхо

Волынця

Якубенко
((

((

9't. Бржызицкий Тимофей Савельевич ((

92. Чудак Лазар Алексеевич Петлюры

93. Валенко Борис Антонович Щепеля

94. БелоусЛеонтий Филимонович ((

95. Разнятовский Альбин Петрович Гальчевского

96. Шаповал Андрей Федорович Соколова

уполномоченный Уог
бIlb26 г. Винокротдела ГПУ

ДАВО, 6. Р - 595, оп. 11, спр. 42, арк. 28-З0. OpueiHM.

(Казимирский)

toBipHo, с. KocaKiBKa. -Авт.
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м60.
1929 р. r<вiпrя 10- МогилiвЛqдiльський, -Доповiдtа записrа Моmлiь

ПодЙЙкоrо оrФвiддirry ДlГУ та 24rо Моrlrrriвською.прпlтflт*
заЙну дгу пр" пр""еЙЙi лir<вiдаФ повспlкських *-Ё.: :ЖУ#:

Только лиЧно.-

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
комитЕтА т, КоРоБКиНУ,_

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

С проведенных пиквидациях уголовно-диверсионных банд и

конlр-революционных организаций Могилев-подольским

О*роiдЬпо* и 2i-M Могилевским Погранотрядом ГПУ,-

на территории Могилев-подольского Округа оперировали

политически-диверсионные банды :

1) !иверсио""""'О""дi кушнирА с основным акгивом в 16

человек, которая по заданиям разведки противника производила

налеты на Парт. Проф.и Соворганизации, убивая коммунистов, грабя

сельсоветы, Райисполкомы, терроризйровали белноlr, Бандой

произведено до Sо'налЬтоЁ и iрабежей, из коих Бабчинецкий

Райисполком бьtлt оrр"Бп"" i р""^,, Бандышевский Райисполком - 2

раза, Яруrскии раииJйл*о" - Z раза, Ярышевский Райисполком -,t

Ь"rй дdуЬ". - С означенной бандоЙ проводились ударными Фуппами

отряда неоднократные боевые стычки и в результате банда целиком

ликвидировu"u, 
"ч"iоЬ-бандитов 

убито, а частью пойманы, Всего

ликвидировано пособников и явок 90 человек,

irБ"ь; овчАруlс\ численностью доходила до 35 человек, По

.uд;*й", руrыноюй разведки производила те же дейсгвия, чго и баtца

tQ/шнирА, исполFlяя одновременно диверсионные акты по линип

железной дороги, доставляя разведке противникl шпионские материаlн

и мобилизационные доtчменты, Так, баrцой призведены налеты kl

Йо"iйrфйЙй Райийлом, где сокпи цание, ограбtллtи Почry и друпае

гlрех(цения. Ими ограблеr liуч"""ц*й Райисполком, 5 рз ограблены

Ьйй Ь9"рвсмй Сельсовет со всеми r{ре)цениями месгечtса, Ими

призведен налет на поезд сrанции Коmхвны и на поезд на сг, Ярошем,

Баtца целиком ликвlцирована, Изъято.я.вок и пособ""I?i :191жIgl,*]
3) !иверсионная'банда БурлАки, в составе высоцкого, -

ryрЕйко, шпдрскогО и других" Переходя на нашу сторону для
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тех же действий, что предыдущие банды, в конце концов разведки
противника были превращены в агентов-информаторов, которые
являлись звязывающим звеном со шпионами, находящимися на

нашей стороне, водворяя также и контрабанду- БандоЙ были
произведены следующие налеты: на Пилипынский Сельсовет, на

Почry в Ямполе, на Сельсовет в,Щзыговке и на Боровсr<ую Экономию

Моевского сахарного завода, где были забраны лошади. - Банда

,целиком ликвидирована, при чем ВЫСОl_|КИЙ и БУРЛАКА, отФыв
огонь иЗ пулеметов, не желая qдаваться живыми, были ryт-же убиты,
остальные взяты живыми. По этой банде изъято пособников и явок
69 человек.

4) Отрядом ликвидирован дивбаttдит МАl"IJТАЛЕР, перешедшиЙ
на нашу cTopo1,|y с шпионскими целями.

окррt<ным Отделом и Погранотрядом ликвидированы следующие,
контр-революционные организации:

1) Организация Барского района в фставе 7 чел., которая по

заданиям Польской разведки связалась с агентом БОГДДНЕНКО и

поставила перед собой следующую задачу: внедриться в Советский
аппарат, срывать проводимые кампании Соввластью и вь]зывать
недовольство на местах. Результатом их действий мы имели в
БарскоМ районе явное недовольство Соваппаратом, недостаточное
проведение кампаний.

2) Организация в Барском районе в составе 23 чел. во главе с
известным бандитом КУХАРСКИМ, которая, ориентируясь на

украинские закордонные центры, терроризировала население,
.производя ряд налетов на государственные и кооперативные

,организации. Так, ими ограблена почта в Бару, кооператив на ст,
'Бар 

и другие. При ликвидации этой организации КУХАРСКИЙ
отстреливался и ранил нашего ударника.

3) Организация в Копайгородском районе, в составе 27 человек,
которая по заданию украинских закордонных центров поставила
перед собой задачу поднять восстание против Соввласти, во главе

организации стоял шпортий, скрывающийся долгое время от
советской Власти и бежавший из Соловецкого Концлагеря. - Эта
организациЯ имела рке свои явки, а таý(е организовала вокруг себя

уголовный элемент Копайгородского района, с целью использования
ихпри массовом выступлении против Соввласти.

4) Организация в Станиславчикском районе в составе 33 чел.,

юторая, ориентируясь на украинскую закордонную эмиграцию, по

з17
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F
заданию противника поставила перед собой задачу срыв Bcet

проводимых кампаний Соввластью, агитируя против Соввласти и в

конечном счете подготовка населения к восстанию. Так, ими срыва,,

лись кампании в с. !зялове, Носковцы, и, кроме того, хараперно!

что ими проводилась работа среди молодежи и учащихся, восхваляяi

в прошлом самостийность Украины, разжигая национальную ро

5) Организация в Лучинецком районе, в составе 25 че

являясь ярыми украинскими самостийниками-шовинистами,
в Соваппарат, ставили перед собой задачу срыв пров

кампаний, агитации против Соввласти и наконец, явн

демонстрирование против репресий Соввластt,t, прово
администрати вно высланного ДЯДИ 1-1 ЮКА-

6) Организация на стыке Могилевском, Бабчинецком
черневецком районах в составе 6-ти чеповек, которые ставили

собой задачу произвести налеты на Раймилицию и военизирова

охрану сахзаводов, добыть оружие, а затем произвести налет

ýопр, пополниться людьми и поднять восстание против Соввл

в случае неудачи уйти в Польшу.
7) ffиверсионная - террористическая группа в с. Юрковцах,

составе 1 1 человек, которая по заданиям Польской разведки
наступлением мобилизационного периода в случае воины

бьпа взорвать водокачку, поворотный круг и !епо ст.

затем, собрав дезертиров, бить в тылу красных. При ли

этой группы убито 2 человека.
Всего пО контр-ревоЛюционным организациям ликвидировано,l

человека. По шпионажу ликвидировано 390 человек,

диверсионному бандитизму - 274 человека.

НАЧ. ОКРОТДЕЛА и П/ОГПУ

поМ. НАЧ. по СоЧ

НАЧАЛЬНИК СОО

ДДВО, ф. Р-489, оп. 4, спр. 40, арк. 145 - 147. Орч?iнап.
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lф61.
1929 р. червня 28. - Копiя листiвки, знайденоТ в селi Бахтин

Мурованокуриловецького району.

ПАНОВЕ СЕЛЯНСТВО

Партiя KoMyHicTiB грабуе Вас, забирае з Васте, що Ви i Вашiбатьки

годами прiобретали i зараз настав той час, коли комунiсти усе-усе
забiруть з Вас, хлiб, який уродив цього року, BiH буде не Ваш ,а його

заберуть комунiсти антихристи i будуг годувати жидову i забиругь

для PociT останнiй.

Комунiсти обложать Вас великими податками, страховкою,

самообкладенням, аж цього року Ви уже не витримаете вiд

комунiстичного тягаря.

Ми Вам не раз говорили, як вiд цього спастись iзрбити повстання,

не дати хлiба, лишити лише для себе, а останнiй спалити на полi,а

коли будугь у Вас забирати той, що Ви залишили собi, то зробити

повстання i, забираючи коси, вила, топорi, прогнати KoMyHicTiB з

УкраlЪи геть. Польське населення, не вибирайте на 3'вддо Варшави

KoMyHicTiB, а требуйте, щоби послали полякiв. Селяне рФка)ольусю
правду, як ми живемо, не тiльки поляки, а i украiЪцi-

Геть KoMyHicTiB з УкраТни!

Селяне, не давайте хлiба, податку, поможiть нам. Коли буде

мобiлiзацiя, не йдiть, а ми пiсля жнив виступаемо вiйною.

БОРЦl ЗА YKPAIHY ТА ЗА СЕЛЯНСТВО УКРАIНИ.
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ДДВО, ф.Р4В9, оп. 4, спр- 40, арк.230. Копiя.
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1- 16/Xl28 р.
2. 13Д/lll 2В р.
3. 16Д/111 28 р.
4. 5/lX 28 р.
5. 18Л/ll 28 р.
6. 27Дll 28 р.

7. ЗД/l 29 р.
8. 1 1Д/l 29 р.
9. 7/Xll 29 р.
10. ЗOД/ 29 р,
11. 17 Nl 29 р.
12_ 24lX29 р.

м62.
1930 р. Клембiвка. - Довiдка КлембiвськоI сiльради

Ямпiльського району про пох(ежi по селу за ,l928-1930 рр.

Nq PiK, мiсяць,
число

у кого згорlло:
бiдняк,

середняк, кулак,
слlоt<бовець,

член с.р. чи яку
займае посаду

Що згорiло Причина
пожежi

чи
виявлено
злочинця i

кого

за 1928 piK
середняк хата невiдома
бiдttяк хата, xrllв ,-)),-

середняк хата, хлiв _))_

бiдняк хата _D*

бiдняк ХаТа -))_
бiдняк хата _))-

за 1929 piK
середняк клуня

бiдняк хата
сiль. Т.В.,Щ. хата
бiдняк хаT а

середняк хлlв
бiдняк хлlв

за 1930 piK
1З. 2Дl 30 р. бiдняк хат,, KJ,l,, хл, -))_
14. -D- бiдняк ХаТ,, Кп,, хл, *D_

15. -))* середняк ХаТа, хлiв -))-
16. -)- бiдняк ХаТа -))-
17. 25Дl 30 р. бiдняк, чл.кол.,секр.сiльр,ХаТа -))-
'|8. 29М 30 р. бiдняк ХаТа, хлiв -))-
19. -)r- середняк X'llB -)}_
20. 7Дll 30 р. чл. кол.,комсомолець,аkт.ХаТа -))-
21, 15Д/l 30 р. чл.кол.,бiд.,гол.с.КНс хата, хлiв *D-

22, 1Д/|l З0 р. бiдняк КJlУНЯ -D-
23, 5Д/ll 30 р. сер., чл, сiл., акг.КЛУня, 3 хл. ->-
24. -),- бiдняк ХаТ., Кл,, хл. -D-
25. 5Д/ll З0 р. бiдняк хата,2хлiви ->-
26. бЛ/ll 30 р. бiдняк ХЛlВ -D-
27.7Nll 30 р. бiдняк хата,2хлiви ->-
28. 8MIl 30 р. бiдняк ХаТа, КЛуня -D-
29. 31Л/ll З0 р. бiдняк ХаТа, Хлiв -})-
30. 28Л/lll 30 р. сер., чл. сiл., акгt<лУНЯ *))-

31. 1/lX 30 р. середняк кпуня -D-
МВQ ф, Р-602З, оп. 4, спр. 24З18, арк. 12-12 зв. Орчziнал.
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м63.
1930 р., жовтня 14. Моrилiв-Подiльський. - lсторична довiдка

flПУ про повстансЬкий загiн <Сосновий KoMiTeT>, очолюваний
П. Козаком.

ИСТОРИЯ ДЕЛА <СОСНОВОЕ),
в 1920 г. на ж. д. станциИ Могилев-Под. имелась вооруженная

охрана, численносТью до 1 5-20 человек. В то время, когда к Могипеву

приближался петлюровский фронт, охране было отдано приказание

в большем составе ее отправиться на ст. Жмеринка для помержки
красныХ частей. НекиМ кА3АкоМ Антоном, одним из охранников,
жителеМ с. ЮрковеЦ, Яlрышевского райс.lна, Могилев-Под. округа,

была взята на себя роль руководителя по разложению отряда охраны

и массового дезертирства из такового и ему удалось склонить на это

почти весь отряд. Бежавшие с оружием охранники скрылись в лесах

возле своего с. Юрковец, где над ними уже принял командование

брат КАЗАКА Антона _ кА3АК Павел, житель села Юрковец, он в то

время работал секретарем сельсовета в Юрковцах.
кА3Ак Павел из крестьяН, до революции занимался отхожими

промыслами, бывал во tilногих городах на разных работах, больше

всего бывал поваром (его фотокарточка имеется в агентурно -
оперативном деле <Сосновое>).

к скрывшимся в лесу дезертирам охраны присоединились еще

некоторые жители с, Юрковец и уже эта группа составляла полную

бандУ й именовалась <СосНовый Комитет>- В начале банда не
.примыкала ни к какому лагерю, а просто укрывалась от

1 преследований ее властями.
первым выступлением ее было убийство нач. гарнизона

. г. Могилева-Под. БрАцлАвСКоГо и ехавшего с ним по направпению
к м. Ярышев одноrО красноармейца, потом бандой был обстрелян

j красный отряд в селе Юрковцах, требовавший на общем сходе селян

; выдачИ или доброВольноЙ явки ушедШих в лес граждан Юрковец и

ьаезертиров ж.д. охраны.Бандой были также освобождены

. арестованные нашим отрядом жители села Юрковец, имевших

отношение к банде, каковые были отбиты от конвоя во время

следованиЯ из Юрковец на Могилев. Кроме того, когда красный
,бронепоеЗд из ЖмеРинки направлялся в Могилев, бандой был
l разобран железнодорожный путь для пуска под откос бронепоезда,

так как бандиты боялись их преследования. Когда петлюровскии
з21
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фронт был недалеко от ст. Юрковец, банда в полном ее соста
белым флагом перешла на сторону петлюровцев, именуя с
партизанским отрядом, и была оставлена в 3-й Жел. диви
петлюровской армии. С отступлением Петлюры в Польшу, м
участников (СОСНОВЫЙ КОМИТЕТ> ушли таюже с пет
армией за кордон, в настоящее время часть их находится в
Франции, Америке.

Главарь банды }И3АК Павел ареста с нашейt стороны
скрылся. В начале бьши слухи, что он перешел в Румынию, а в 1

якобы при переходе на совсторону через .Щнестр, был
пограничниками на нашей стороне, но проверкой до сего в
этих сведений, этого факта точно не установлено, неи
деЙствительно был убит, но слух, что это Павел КА3АК был
намного поздней этого убийства. так что опознать личность
Павла было невозможно, Эти сведения проверяются.

Отступившие с петлюровской армией в Польшу некот
участники (СОСНОВОГО КОМИТЕТА> через некоторое
возвратились по амнистии обратно на Украину и часть из них
в Польше завербована для подпольной работы на совст
Главным агентом, завербованным ПП Штабом, явля
АПОСТОЛ Герман, житель с. Юрковец, каковой создал це
шпионскую сеть и ставил своей целью взрыв ва
стратегических сооружений на ст. Жмеринка, а также п
восстания в тылу Красной армии, на случай объявления
Польшей. Разработка этой шпионской группы велась Могилев-
Окротделом ГПУ под кличкой (ЭМИГРАНТЫ,). В январе
29 г. шпионская группа была ликвидирована, главные фи
в числе 9 человек расстреляны, а остальные заключены
концлагерь и высланы. ГЕРМАН АПОСТОЛ убит. ;

При ликвидации означенной группы были убиты два
Окротдела МЕСИОНЖЫК и БРОffЛЕЙ.

Оставшиеся в с. Юрковцах прошлые кадры банды т
проявляли себя в антисоветской работе, ведя подры
работу по подрыву мероприятий на селе. Апивно проявляющий
антисоветский элемент, в большинстве из бывцих участников
пособников банды (СОСНОВЫЕ>, таюке были ликвидированы,
из них заключена в концлагерь, а другая часть выслана на

Верно: Уполномоченный Алексеенко (пiдпис)
14l Х 30 г.

Дело Моrилев-Под. 24 погр. отряда ГПУ.
МВО, ф, Р-6023, оп. 4, спр. 2462В, арк. 47-47 зв. Копiя
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м 64.
Бл.1929 р. - Листiвки <УкраТнського Революцiйного KoMiTery>.

З рук до рук ! З хати до хати!

flo УкраТн цi в-Червоноармiйцiв

Брати УкраIнцi-Червоноармiйцi! Муштрують вас i в спеку_лiтом,
ганяють вас i в мороз зимою: день i нiч мучать вас, а все на те, щоб
зробити московську большевицьку армiю найбiльш боездатною.
. А чи питалt4ся ви caMi себе, чи мiркували над тим, украТнцi-ij. f\ чи Ilиld_rltluя Еи UdMl UeU.e, чи MlFrKytJdJlи псlл lyl.иt )rn|

| червоноармiйцi, що то таке армiя та, навiщо if утримують у себе iTaK
i; дбають про неТ Bci народи? Llи знаеrе ви, що армiя icHye скрiзь у Bcix
,,i народiв на те, щоб обороняти iхню землю вiд чужинцiв, щоб
, забезпечити цим народам мирне спокiйне життя i не допустити
iтчужинцям накинути'lм свою волю та свот порядки?
,;l, Чи знаете ви, що в армiю народ посилас сво|х наикраtлих синlв,
: щоб вони своею вiдвагою, а то i кров'ю свосю, забезпечили добробр
;ата спокiЙ йому, i щоб BiH мiг по своiй волi заводити у себе вдома TaKi

Ь,порядки та закони, яких BiH сам захоче? Чи знаете ви, що армiя по
, iнших краТнах виконуе волю цiлого народу, бо пiдлягае вона владi,

рвибранiй всенародним голосуванням, а не так, як у нас зараз, де BciM

* править купка людей, призначена однiсю тiльки комунiстичною партiею?

р Чи знаоте ви, що, приймаючи в армiю, в ycix KpaiHax беругь з кожного

ýприсяry, що BiH буде слухатись волi свого народу i нiколи i нhе не бу4е
сг}Oкити насильниlclм, коли Ti поведуrь армiю проти народу, цоб нардом
правити та встановлювати для нього закони та податки, ямх с€lмl захотять?
:, Мало не триста poKiB терпiв вiльний колись украtЪський народ неволю
московську та владу царську i нарештi ,l917 

року не стало в нього терпцю,
якi в iнших народiв, що були в тiй самiй неволi. Разом з фiнами, естонцями,

литовцями, поляками, молдованами, татарами, грузинами та
вiрменами повстали проти царськоi московсько[ влади i украiнцi.

Сини Bcix цих народiв, що служили в московському вiйськовi, у
гвардii, 'l9,17 року зрозумiли, що час вже служити своТм
i повстали проти царя i проти московського насильства та

сlо4нули з себе кайдани неволi. Та не BciM удалося визволитись зовсlм
liло свооtлу завести дома потрiбний iм лад. Визволились поляки,

, фiни, визволились TaKi народи, яких усього icHyo на cBiTi по

чи три мiльйони, але украiнцi, хоч Тх е бtля сорока мiльйонiв, не
iз своТм одвiчним ворогом i знову попали в неволю не

.Фащу, коли не гiршу, як царська, бо в ту ж таки неволю московсьцу
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загнала нас червона комунlстична московська армlя. що напала н

YKparHy i iJ завоювала.
!арма наща народна влада - ЦЕНТРАЛЬНА уКРАlНСькА РАД

оголосивщи самостiйнiсть Украiни, пропонувала червонiй
добросусiдськi вiдносини. Не про те ходило MocKBi!

lй треба було до рук придбати весь украIнський народ i

yKpaiHcbKy землю
бо працьовитий на
наш i дуже бо родюча
нього земля. Дуже
багата YKpaiHa кам'
вугlплям, залlзом
бо га тю ltly
промисловlсть могла
вона у себе завести,
працювали б на i]
Tl, кому не виста

працi на землi, або хто до мiського життя бiльше охоти мае.
Що б тодi робили кацапи? Невже те все, що на Украiнiдобува

та виробляеться, купувати по справедливiй цiнi? Та вони ж не
того за царя звикли!

Звикли вони все з УкраТни до себе тягнути. Хлiба не
вони, HaBiTb залiзо та вугiль, щоб у себе промисловiсть заводити,
як за батька, потiм за товари з нас дерти, а наших безземельних,
без землi та без працi з голоду пухли, на Сибiр, на переселення
не вивозили? Хiба HaBiTb там, де залiзо та вугiль копають,
робiтникiв вони з Московщини не насилали? Хiба не бiльшlсть
городiВ так своIми заЙдами помосковили, що й слова yKpaTHcbKt
бУвало в них не почуеш? 1

те саме i червона Москва запровадити взялася i пiшла на
вiйною. ffe не допомогла iй сила, там допомогли хитрощi.
вони багатьох з нас, укратнцiв, кажучи, що наша влада
ЦЕНТРАЛЬНА РАДА, то влада буржуТв, що вона, мовляв,
посварити украТнський трудящий народ з трудящим
московським, а вони ж то брати рiднесенькi з <аднаво катепка
i адна ix вошь на фронте ела>.

Погляньте ж, брати-червоноармiйцi, що Москва червона на
тепер зробила, Чи розумiоте ви, що вся наша БАТЬКlВЩИНА
в неволi опиналася i закатована та пограбована з голоду

Чи розумiете ви, що та влада, яку в XapKiB з Москви
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що то не наша народня влада, що то не уряд САМОСIЙНОТУКРАIНИ,
а наймит Московського Кремля, i не про добро украТнського народу
вона дбас, а дбае про те, щоб як краще, як найзручнiше УКРАiНУ
обiбрати та lТ, на радiсть MocKBi, в старцi пустити.

Чотири роки боролась славна Армiя УкраТнськоТ НародньоI
Республiки та повстанцi проти московських наiЭдникiв, але знесилена
довгою нерiвною боротьбою була змушена на чужину податися. Але
зберегла i там вона свою силу i хоч не стало ГОЛОВНОГО ОТАМАНА
СИМОНА ПЕТЛЮРИ, убитого надiсланим з Москви наймитом
душоryбом - лагодиться вона з тим самим запалом, як i ранiш, пiд
проводом АНДРlЯ ЛЕВИЦЬКОГО, Заступника Великого Небiжчика,
та цiлого нашого Уряду, ло остаllllього бою за Самостiйну Украiнську
Народню Республiку.

УкраТнцi-червоноармiйцi!
Коли у вашiй душi горить огонь любови до рiднього краю, коли ви

бажаете бачити свою Батькiвщину УкраТну вiльною та багатою, то
пам'ятайте про те, що то таке е армiя i кому вона служити i кого слухати
мас.

Пам'ятайте, що присяга тiльки тодi святощi мае, коли ви rJ на
оборону Батькiвщини скJlадаете.

Пам'ятайте, що як повстане народ украТнський проти чужинця-
насильника, то ваш обов'язок буде не в тiй apMiT служити, що нашу
Батькiвщину пiд московську неволю пiдбила, не в тiй apMiT, яка
грабителiв та KaTiB нашоТ Батькiвщини охороня6, а в тiй, що
визволення YKpaiHi нестиме i московських зайд та TxHix прислужникiв
з УкраТни виганятиме.

Пам'ятайте про це, брати червоноармiйцi, украТнцi, i готуйтесь до
того часу, коли вас покличе 3аконний Уряд УкраТни та Головний
Отаман Bi йськ УкраТнськоТ НародньоТ Республiки сповнити заповiт
наших великих провiдникiв ППА3ЕПИ та ПЕТЛЮРИ.

Москва наш давнiй i найлютiший ворог!
У Московський Кремль мусять цiляти вашi кулi, а не в УкраТну -

вашу MaTip, що жде вiд вас свого визволення.
l ви lт визволите!

Kl забудеться срамотня
ýавняя година,

Хай живе УкраТнська Армiя!

l оживе добра слава -
Слава УкраТни!>

Хай живе YKpaiHcbKa Hi вiд кого не залежна Народня Республiка!

УкраТнський Революцiйний KoMiTeT.
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3 рук до рук

Як крiпко сидить

3 хати до хати

большевицька влада на YKpa'[Hi

Селяне i робiтники!
Подивiться, як крiпко сидить большевицька

влада на УкраIнi та помiркуйте - чи довго так
можна вдержатись!?

L{ap московський держав нашу YKpa'lHy в

неволi нагайкою та кулеметом - тисячi
жандармiв, полiцаiв та всяких шпикiв обсiло наш
край, щоб народ укра[нський не вирвався, бувас,
з царськоТ неволi. Та настав день, i YKpaiHa
скинула MocKoBcbKi кайдани i, здавалось, що
HixTo бiльш не буде над нами панувати, а

трудящий народ украiнський буде господарем
на своТй землi. Але московська комуна
завидюща на Hatuy землю - почала воювати наш

рiдний край, силою зброi настановили
MocKoBcbKi комунiсти свою владу на YKpaiHi,

руйнують добробр народнiй, знущаються i не дають вiльно й спокiйно
жити.

l 30-ти мiльйоний народ наш замучений мовчить, а Укра'iною
править купка комунiстiв-чуrкинцiв, яких с в цiлому краю нашому тiльки
't20,000. Панують вони над народом нашим тiльки силою зброi,:
цулемета, розстрiлiв та ГПУ.

Та чи довго можна насильством панувати? Чи довго можна
держатись на вiстрю шаблi та багнета? Не вдержався на YKpaTHi

московський цар з тисячами жандармiв, не вдержиться i московська
комуна з чекiстами та комiсарами. ,]._

Святе письмо каже - взявший меч од меча загине! - так i з комуною .

московською буде - зближаgться судний день панування чужинцiв,о
на YKpaTHi.

Селяне i робiтники УкраТни!

эабезпечить Вашi права i iнтереси.
Геть московську неволю!
Геть KoMicapiB московських!
Хай живе УкраТнська Народна Республiка!
Вся влада украТнському народовi!

УкраТнський Револ юцiйни й KoMiTeT.
з26

i!.4

/' 'II]; -J;:lli:. lji

;\.,l



З рукдо рук!

Куди йдуть народнi

3 хати до хати!

кривавi грошi?
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BciM вiдомО, як большевицька Росiя грабуе наш рiдний край -
YKpaiHy. БачитЬ це робiтник, що тяжкою працею свосю добувае вугiль

iзалiзо, яке москаЛi-комунiстИ цiлиiии поjздами вивозять з Украiни,

бачить це i селянин, од якого забирають MockoBcbki кати хлiб, дарма

що хлiб цей виплекав селянин укра'iнський цiлорiчною мозольною

ПРаЦеЮ' '- MocKBi, Стягають росiйськiТа цього було замало ненажерпивlи
комlсари ще й всякi податки * }ta земельку, що не iхня, од кожноl

худоби; скоро HaBiTb до куреЙ доберуться, А ще завели
пЬамоблiженiе> - мовляв, податкiв не хватае, так <обкладайтесь>,

люде добрr, та купуйте облiгацii (добровiльноD, а як то <добровiльно>

- кожниЙ знас. Та i цього було мало - прйдумали MocKoBGbKi правителi

ще й церкви нашi yKpaTHibKi грабувати - геть чисто все, що було в

церквах наших з золота чи срiбла, позабиралt,t й вивезли в,ненаситну

Москву, l запитуе себе кожний селянин i робiтник, кожний трудящий

на YKpaiHi - що ж зробипи MocKoBcbKi комунiсти з нашим украlнським

добром?-- 
А вiдомо що! - Сипле червона Москва нашими грiшми направо i

налiвО - хоче, бачите, в цiлому cBiTi революцiю зробити, Тiльки щось
воно не так виходить, як Москва хоче - грошi йдрь, а революцiiяк не

було, так i нема нiгде. йдуть нашi грошi всяким агiтаторам iдо АнглiТ,

iio ФранцiТ, i до скандинавських Kpa'iB; пливуть нашi грошики i до

нiЙцiu, ба HaBiTb i з TypKiB хоче Москва зробити cBoix прислужникiв;

видаюто грошi на агiтацiю i в IндiТ, в Китаю, Афганiстанi та серед

диких хунхузiв в далекiй АзiТ.

ось Ьдi Идуrо наш хлiб, наше залiзо та вугiль, нашi податки, все

наше добро, тяжка праця i доробок украТнського народу! Не iшкодуо

москва грошей на агiтацiю, та й чого шкодувати - не вона lx трудом

добувае, а народ укратнський. А чу,lке добро легко роздавати направо

i налiвО - ось В цьомУ тiлькИ роцi видаВ московськИЙ (coBHapKoMD

бiльш як один мiльярд рублiв на комунiстичну агiтацiю,

l бiднiе наш народ, дарма що працюе так, як i ранiше працював,

нуждаЙ злиднi заТдають, а в колись багату достатком УкраТну зазирае

страшниЙ цар-голод,. 
,,.,va ппбг - l. ХочХто з грабунrqу живе, тому чуже добро на користь не ид€

витягас Mockja з Украiни що тiльки зможе, проте що-дня падае тои

ксоврубль> - червонець; з кожнимднем меншае йому цiна,



Ось як шв}цко упадають в

цiнi большевицькi грошi:
В роцi 1926 один червонець

був вартий п'ятьдолярiв; в 1927

- тiльtи три доляри; а тепер i

два доляри не хотять за нього

давати.
Селяне i робiтники

УкраТниl
Вашi достатки, вашi грошi,

ваша праця йдуть на марне!
Ненаситна червона Москва
rрабуе вас, обiцяючи, що за
вашi грошi й працю запалить

революцiю на цiлiм cBiTi. А тим
часом i грошей ваших немае, i

нiгде революцГl немае, i грошi coBiTcbKi обезцiнились,
Ъ"'йд наш ураIнсьlий, чlо в землiсвоi'й мае багатства бiльш як

всяlс,tй iнший, cToiTb перед великою руiною!
Хто в неволi-тому j""re буде тяжко жити! Тiльки незалежна вiд

московських reTiB с а й о ст i й н Ь У к р а Т н а запевнить нам добробуг,

лад i достатtоl!
Селяне i робiтники УкраТни!
Недавайiе московськiй комунiхлiба, не платiть податкiв i не

купуйте облirацiй!- Геть шосковську неволю!
Нехай живе самостiйна УкраТна!
Нехай tкиве Украiнська Народня Республiкаl

УкраiЪський Революцiйний KoMiTeT.

мво, ф. р - 6023, оп.4, спр. 29233, арк,62, Оригiнал,
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полковник Якiв Гальчев_
ськиЙ в одностроТ маЙора
польськоТ apMiT, у якiй за
наказом С, Петлюри служив як
контрактовий старшина.

,\;l1.1'j,Tr+T

Волинець l. Г., брат
отамана А. Волинця.

Горбанюк Н. Р.
(<Вогонь>)

Боровський О. О.
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Задвiрняк l. О.

Мачушенко В. С. у 1925р,,
м. Кременець
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lBaH Матола з Прокопом
кошланським

Галюк О. С., брат
отамана Я. Галюка



Кощовий Я. А.

Осадчий l. Г., брат
отамана М. Осадчого



Юрiй Отмарштайн

Чуприна Л. П.
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Чубик П. П.

Шевчук К. К. Шевчук М. В.

Крючковський Л. Ф. (у центрi). Березень 1919 р.
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Щимбалюк Ю.е., брат отамана
М. L|имбалюка. 16.08.1925 р.

Якiв Шепель,
подiльський отаман.

якiв Шепель.

Повстанець 3iHa,
сестра Я. Шепеля.
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Ананiй Волинець. Волинець А. Г.

Харченко С. В. (сХмара>) (лiворуч). Надав Р. М. Коваль.l
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Юрiй Тютюнник

Шевчук,Щ. Х,

3убрицький Д,Ф.

Шевчукfl. Х.
на схилi лiт.
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1912 р., с. Майдан-Трепiвський. - Вiдомiсть про успiшнiсть та

навчання учня lll вiддiлення МаЙдано-ТрепiвськоТ 2-класноi
церковно-парафiяльноТ щколи Я. Гальчевського за 1911/12
навчальниЙ piK. flýBo, ф. Д-284, оп. 1, спр. 20, арк. ,t. Оригiнал.
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Галюк-Кирiяченко О. Ф.
Друlкина отамана Я. Галюка

Кушнiр Григорiй lванович,
дядько oTaMaHiB братiв
"Данила 

i Миколи Кушнiрiв

Bi н ни цька-Кохановська Тетяна
Тихонiвна, сестра отамана
Лампirи Т, Т.

Степан Омелянович Лисогор
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1908 р. серпня 2В, с. Гуга-Лiтинська. - Прохання Я. Г
до училищноТ ради Майдано-КурилiвськоТ 2-класноТ учи
школи про зарахування його учнем l вiддiлення.МВО, ф. Д-284,
1, спр. 10, арк. 50. Оригiнал.
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1893 р., серпня 24. - Свiдоцтво про закiнчення В. С. Мачушенком
3арудинецькоТ церковно-парафiяльноТ школи. ДАВО, ф. Д-654,
оп, 1, спр. 18, арк. 6,
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Шмалiй Ф. С.

Сотник Миколаенко,
командант обозу отамана
Волинця (повоснна
свiтлина).

сDедорук (Федоричlин) М. А,

Gеверенчук П. В.



Бахiн В. с. От. Боr<ко

Гальчевський Я. В.



АВТОРСЬКА ПОДЯКА СПОНСОРАМ

Автор щиро вдячний спонсорам, завдяки матерiальнiй
пiдтримцi яких побачили cBiT <<Провiсники волirr, а саме:

Лlтинськiй районнiй державнi й адмiнiстрацif.
Голова райдержадмiнiстрацiТ - Володимир Мельник.
3асryпник голови : Михайло Трачук.

Лiтинськiй районнiй радi.
Голова райради - Михайло Нагорний.
3асгупник голови - Микола Вiннiчук.

Вiнницькiй крайовiй органiзацГl Народного Руху УкраТни.
Голова ВКО НРУ - Сергiй Свитко.
Голова управи - Олександр Круцlук.

Лiтинськiй районнiй орган iза ц[f }{ародного Руху УкраiЪ и.
Почесний голова - lBaH Бурлака.
Голова ЛiтинськоТ РО НРУ - Валерiй Кривий.

ВiнницькiЙ обласнiЙ органiзацГf Украiнського добровiльноrо,
iсторико-просвiтницького, правозахисноrо, блаrодi йного
товариства <Меморiал> iMeHi Василя Сryса.
Голова - Василь Гурiн.

Вiнницькiй обласнiй органiзацГl'
Конгресу Украthських Нацiонал icTiB.
Голова ВОО КУН - Вiталiй Гусар.

Лiтинськiй районнiй органiзацГl
Конгресу УкраТнських Нацiоналiстiв.
Голова ЛiтинськоТ РО КУН - Марiя Побережнюк.

Лiтинськiй райовнiй орrанiзацГf
Республ i канськоТ Християнсь коТ Па ртГi.
Голова ЛiтинськоТ РО РХП - Петро Плiщинський.



ВАТ <Лiтинськи й молокозаводD,
Голова правлiння - Петро Тихонюк.
flирекrор - Тетяна Семко.

Лiтинському управлiнню газового господарства.
Начальник - Анатолiй Луценко.

Лiтинським електричним мережам.
!ирепор- БорисТокар.

ТоВ <Лiтинський м'ясокомбiнат>.
ffиреrоор - Анатолiй Крiнський.

Лiти нському комбiкормовому заводу.
!ирекгор - Костянтин Горобчук.

ТОВ <Райкомунлiс>.
,Qирекгор - Василь Горобчук.

Лiтинськiй раЙспоживспiлцi.
начальник - Микола Панасюк.

Лiтинському цегельному заводу.
,Щирекгор - Микола Остапчук.

СТОВ <Вiкторiя> с. Бiркlв.
Дирекгор - Петро Морозюк.

Приватному пiдприемству <fl iaMaHT>.

flирекгор - lгор Семко.

lнформачiйному спонсоровi кПровiсникiв волiл -
редакцif районноТ газети кЛiтинський вiсникр.
Редакгор - Андрiй Дубенчук.
Вiдповiдальний секретар - Макар Вараниця.

, Автор lциро мкуе також }ciM, хто придбав цю книry:
Ънiсlли iакитri чиiом свою лепry задля вйанування пам'ятi
захисникiв YKpaiHcbKoT НародноТ Республiки.
ч 
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пiслямова
Вiдрадно, що на багатьох книжкових полицях приватних i

,po""i""*"x бiЬлiотек Вiнниччини буде вiдтепер бiографiчний

довiдник пРо подiльських захисникiв YKpaTHcbKoi Народноi Республiки,

який стане водночас i хай неповною поки що книгою пам'ятi

у*рi""о*"* патрiотiв, i першим пам'ятником тим, хто полiг за ВкраТну

у 20-Ti роки ХХ столiтrя на Подiллi,
Гiрко, що i сьогоднi, коли св'яткуеться.14-та рiчниця Незалежностi

укратни, багато ще де борцi за незалежнiсть покояться у занедбаних

та безiменних могилах, майже немао Iм пам'ятникiв чи пам'ятних

знакiв, а вулицi нашиХ MicT i сiЛ досi називаються iменами ворогiв

украiни, тодi як iMeHa полеглих за ykpaiHcbtcy державу не згадуються

HaBiTb пiд час урочистих заходiв.

ДобрJ, що у Вiнницькому обласному державному apxiBl на посадl

про"iд"оrо apxiBicTa 
" 

ч"rалL"о"у залi працюе фахiвець, який не тiльки

сумлiнно виконуе своТ службоЬi обо"'",ки, а й дбае про те, щоб

ньоцiненнi с*арб", захованi в архiвних фондах, стали вiдомi широкому

загалу громадян. l не тiльки вiдвiдувачам apxiBy,.a й yciM

цlанувальникам газет, радiопередач, книг, 3адля цього Костянтин

ЗавальнюкнежалцУеособистогочасУ,своТхсилiвласнихкоштiв.
3авдяки його наполегливому пошуку з темряви забуття

воскресаютьiменанашИхдiдiвiпрадiдiв,якiборолисязасамостiЙнУ
укратну. Нехай не BciM iM вистачило сил стати героями, але багато з

нихполяглинаполiбоюзаУкраТнськУволю,iпам'ятьпронихпоВиНна
жити серед нинiшнiх i майбутнiх поколiнь украТнцiв",

кПровiсники волi> Костянтина 3авальнюка - це його друга спроба

увiчнити героТзм подiльських повстанцiв 20-х poKiB минулого столiття.

Першою такою спробою стала книга <Лицарi волi>, яка вийшла у cBiT

20d0 роцузанадто малим накпадом, а тому вiдразу стала краезнавчим

p"p"r"io". Почесний голова ЛiтинськоТ районноТ органiзацii
kаЬод"оrо Руху УкраТни lBaH Бурлака дав висоцу оцiнку <Лицарям

волi> Костянiина 3авальнюка i виступив iз пропозицiею перевидати

цю працю, значно доповнивши iT бiографiчними довiдками,
доцу"""ru"и та фотографiями. Костянтин 3авальнюк пiдтримав цю

iдею i пiдготував нове грунтовне дослiдження пр_о нацiональн0,

визвольний рух на Подiллi у ZO-Ti роки ХХ столiття. його пiдтримали 
_

лiтинчани, iнформацiю про яких читач знайде на cTopiHKq1:

Валерiй Кривий,
кПровiсникiв волi>.,.

350
rолова Лiтинськот Ро Нру



змlст

351


	aea4a8e2a2189dabfeb6df0efa092dc0
	Провісники волі

