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місяць поспіль після ухвалення РНК УСРР відповідного декрету. 
Документ мав 29 статей та 8 доповнень, що визначав право на 
отримання пайка тих чи інших категорій, вікові обмеження, але 
за принципом працездатності. Органи собезу, судячи з розпоря-
джень наркома, виявляли та формували списки сімей, з’ясовували 
достовірність фактів.

Вагому організаційно–підготовчу роботу доводилося прово-
дити органам собезу для упорядкування гуманітарної проблеми 
з біженцями та «жертвами контрреволюції». 6 червня 1919 р. 
НКСЗ УСРР взяв під опіку «всі установи колишніх біженських 
національних організацій», щоб налагодити планомірне вирі-
шення соціальних кадрів та надати відповідну матеріальну допо-
могу. За декілька тижнів до губернських, повітових, міських і во-
лоських органів надійшли інструктивні матеріали, у яких йшлося 
про порядок отримання біженцями пайків. Привертає увагу зра-
зок заяви на його видачу, яку подавав заявник до органу собезу. 
Він називав своє прізвище, місце тимчасового проживання, від-
сутність будь–яких джерел існування, дані про стан сім’ї, номер 
особистої карточки. Органи собезу виписали порядок обстежен-
ня матеріального становища біженця та призначення пайка, об-
ліку біженців, а також низку реєстраційних документів. Подібні 
інструкції стосувалися жертв погромів, але у них були встанов-
лені інші норми: порядок визначення матеріальних збитків, сума 
відшкодувань, умови лікування постраждалих тощо.

У червні 1919 р. декретами РНК УСРР та розпорядження-
ми НКСЗ УСРР запроваджувалася система дитячого харчу-
вання, яким переймалися Центральна рада захисту материн-
ства та дитинства при Наркомсобезі, а при місцевих органах 
собезу – її філії. До неї входили представники Наркомпраці, 
Наркомохоронздоров’я, Наркомосу та інших установ. Для орга-
нізації їхньої діяльності відділи НКСЗ видали близько 30 розпо-
ряджень, які стосувалися розвитку молочних кухонь, виявлення 
дітей, реєстрації, встановлення соціально–політичних причин 
безпритульності та влаштування їх у дитбудинки.

Діяльність відділу пенсій НКСЗ УСРР за березень–липень 
1919 р. у м. Києві свідчить про першочерговість утверджен-
ня саме нормативно–правової бази пенсійного забезпечення. 
Виявляється, що підготовкою декретів РНК УСРР про пенсії для 
червоноармійців займався відділ пенсій наркомату собезу, роз-
робляючи одночасно відповідні інструкції. Вражає копітка ро-
бота органів собезу стосовно налагодження соціально–медичної 
служби, яка встановлювала інвалідність заявника, а також інших 
ознак. Відділ пенсій видав 11 розпоряджень, опублікував 5 ста-
тей про пенсійну справу, провів різні міжвідомчі наради, нала-
годжував конкретну видачу пенсій на місцях. Упродовж квітня–
червня 1919 р. лише у Києві міський підвідділ розглянув 5303 
пенсійні справи, а заяви надходили сотнями, яких поступило до 
відділу пенсій понад 20 тисяч [9,с.75–76]. Органи соціального за-
безпечення розробили інструктивний матеріал для обстеження 
матеріального і сімейного становища осіб, які подали заяви на 
одержання пенсії. Для тих, хто мешкав на селі, необхідно було 
подати довідку про стан господарства, врожайність, оренду зем-
лі, наявність худоби, тобто вимоги були достатньо серйозні.

Таким чином, проаналізувавши декрети РНК УСРР, інструкції 
та розпорядження НКСЗ УСРР за лютий–липень 1919 р., автор 
дійшов висновку, що саме тоді відбувалося становлення органі-
заційної схеми та функціональних засад радянської системи соці-
ального забезпечення. Вона стосувалася переважно тих категорій 
населення, які постраждали від воєн та революційних наслідків 
руйнації економічних відносин, від політично–військових по-
громів, епідемій. Радянська влада переймалася виключно солда-
тами старої армії, червоноармійцями, їхніми сім’ями, охороною 
материнства і дитинства. Закони та інструктивно–нормативні 
акти, враховуючи скрутну матеріально–побутову ситуацію, були 
розроблені, деталізовані, належно оформлені, відтак мали пряму 
дію. Матеріальна допомога, продпайки, пенсії призначалися за 
комуністичним принципом, тобто згідно політики воєнного ко-
мунізму стосовно розподілу матеріальних благ, але для їх при-
значення враховувався майновий стан, доходи, наявність госпо-
дарства, застосовувалася жорстка система контролю та обліку 
за розподілом матеріальних засобів, тобто принцип соціалізму. 
Інститут соціального забезпечення з одного боку був своєрідним 
породженням доби революційного романтизму, а з другого – ка-
тастрофічною руїною економіки, складною демографічною та 
санітарно–епідеміологічною ситуацією. Нормативно–правова 
база віддзеркалювала конкретну ситуацію, але  для реалізації де-
кретів та розпоряджень бракувало фінансів.
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Події національно–визвольної революції 1917–1921 років ві-
діграли важливу роль в подальшій історії українських земель. 
Яскравою сторінкою революційних подій став Перший Зимовий 
похід, який пройшов по тилах Денікінської та Червоної армій. 
Завдяки мужності й незламній волі вояків, а також підтримці 
українського населення, армія УНР, в ході партизанського рейду, 
змогла виконати головне завдання походу – зберегти українську 
армію для подальшої боротьби проти зовнішніх ворогів держави.

Однією з найгероїчніших сторінок Зимового походу став бій 
за Вознесенськ, комплексний розгляд і деталізація окремих, ма-
ловідомих аспектів зазначеної події є основним завданням статті.

Наразі існує безліч наукових праць, які торкаються даної 
проблематики, але попри вагому історіографічну базу, багато її 
внутрішніх аспектів залишаються маловивченими. Про бій за 
Вознесенськ, який став знаковою подією Першого Зимового по-
ходу, є згадки в спогадах Михайла Омеляновича–Павленка [3], 
Юрка Тютюнника [5], Петра Дяченка [2], Лева Шанковського 
[14], розгорнутий опис бою розміщений в ґрунтовній праці 
Олександра Доценка [4]. Важливі деталі подій під Вознесенськом 
зазначені у спогадах Михайла Крата [10] та інших учасників 
Першого Зимового походу. Також цінними, при дослідженні об-
раної теми, виявилися матеріали фондів Галузевого державного 
архіву Служби закордонної розвідки України.

Похід армії УНР територією півдня України під час Зимового 
походу позитивно сприймався місцевим населенням. Особливу 
прихильність українських селян мали акції повернення україн-
ською армією відібраного в наслідок радянських реквізицій хлі-
ба. Так, 5 квітня 1920 р. без жодного пострілу було захоплено 
м. Бобринець, де вилучено сорок тисяч пудів зернового фуражу, 
зібраного напередодні більшовиками в місцевих жителів. Зерно 
було розділено між селянами, що значно підняло авторитет ар-
мії серед тамтешніх жителів [1,арк.268]. Але за рахунок того, що 
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надходив сезон польових робіт, селяни не могли надавати війську 
потрібну кількість возів, дані обставини суттєво ускладнювали її 
пересування. Час від часу українські відділи вступали у сутички 
з червоними підрозділами, які траплялися їм на шляху, не обхо-
дилося й без курйозів. 8 квітня полк Чорних Запорожців отримав 
наказ вирушати на с. Ганнівку, коли вони відійшли на кілька кі-
лометрів в даному напрямку, то побачили, що на зустріч просу-
вається велика кількість кінноти. Полк приготувався та пішов у 
бій, ворожа піхота почала відступати. Коли запорожці побачили, 
що ворог не прийняв атаки, а поспішно розвернувся й тікав, роз-
почали погоню. Наздогнавши кількох вершників, вияснили, що 
це був полк Київської дивізії, яким просто пощастило, що Чорні 
Запорожці нападали з шаблями, а не з кулеметами [2,с.278]. В 
той же день відбувся перемарш частин армії УНР в район ст. 
Устинівка, далі планували рухатися до ст.Долинської та ст. Новий 
Буг, Херсонської губернії [3,с.335]. Армія УНР розподілилась 
таким чином: Запорізька дивізія зосередилась на півночі від с. 
Аннівки (Леонтовича); Київська зайняла район Олександрівки 
(Обозовки) та Миколаєва (Кетросанівки); Волинська зайняла лі-
нію Володимирівка–Олексіївка [4,с.СІІ].

М.Омелянович–Павленко планував влаштувати перепочинок 
для армії на кілька днів, під час Великодніх свят. Але їхній район 
був оточений військами Червоної армії. До того ж, кілька місяців 
у поході на власному утриманні суттєво виснажили армію, ката-
строфічно бракувало набоїв. Запорізька дивізія мала по десять 
набоїв на людину, половина піхоти була без рушниць, а бої в ра-
йоні села Ізраїлево зовсім її виснажили. Схожа ситуація була і в 
інших українських частинах. Юрко Тютюнник у своїх спогадах 
зазначив, що козаки брали місто самими шаблями та багнетами 
[5,с.166].

10 квітня більшовики почали свій наступ двома дивізія-
ми, підкріпленими бронепотягами, з боку Миколаєва і станції 
Долинської, що в районі сіл Ізраїлево – Устинівка. Полк Чорних 
Запорожців перейшов у контрнаступ і зміг відбити червоноар-
мійські частини, зайнявши Долинську. Відступаючи, червоні під-
палили склади, через що на станції стався великий вибух, але з 
українських відділів ніхто не постраждав. Не встигли українські 
дивізії оговтатися від попередніх сутичок, як за даними розвід-
ки стало відомо, що до м. Бобринця наближаються ще два полки 
Червоної армії [6,арк.285].

11 та 12 квітня відділи армії УНР провели в боях з більшовика-
ми, роз’їзд Волинської дивізії був обстріляний ними в Березівці. 
Київська дивізія, 3–й кінний полк і Чорні Запорожці після бою 
в районі Ізраїлівки відійшли на південь, у напрямку Бабанки і 
Сонцева. Нова загроза надходила зі ст. Новий Буг, куди прибуло 
два ешелони червоних військ [7,арк.88]. 12 квітня Київська ди-
візія зробила спробу наступу, але у радянських підрозділів були 
свої резерви, тож після їхньої контратаки, українські частини 
відступили. Полк Чорних Запорожців із власної ініціативи висту-
пив з підмогою, але через безперервний обстріл більшовицької 
артилерії, змушений був відійти на Устинівку. Відхід був дуже 
обережним, адже від полонених ними червоноармійців знали, що 
більшовики концентрують усі сили для повного знищення укра-
їнських частин. Щоб вирватись з оточення, відходили до пізньої 
ночі.

13 квітня, маневруючи, відділи армії УНР підійшли до 
Вознесенська, де за попередніми даними розвідки, крім місцевої 
охорони, інших військ не було. На станції стояв бронепотяг [4,c.
CIV].

14 квітня М.Омелянович–Павленко провів нараду з коман-
дирами дивізій, на якій складали план взяття Вознесенська. З 
огляду на відсутність повної інформації про кількість ворога, 
значну перевтому війська та погане орієнтування в даній місце-
вості, вирішили проводити наступ о третій ночі. Полк вирушив з 
Михайлівки в напрямку Вознесенська.

За планом 15 квітня мав проводитися збір інформації за до-
помогою розвідки, так ще 13 квітня Волинська дивізія мала за-
хопити залізничну станцію Трикрати, поблизу стратегічного міс-
та, і попередити наступ ворожих бронепотягів та панцерників. В 
день штурму їхнім завданням було забезпечити резерв за рахунок 
кінного Мазепинського полку, який мав розташуватися за шість 
з половиною кілометрів південніше Вознесенська. Київська ди-
візія мала атакувати північно–східну частину міста й захопити 
залізничний вузол та переправитися по дерев’яному мосту че-
рез Буг. Запорізька дивізія, до якої приєднали 3–й кінний полк 
мала захопити місто зі сходу та з південного сходу та захопити 
залізничний міст із засобами переправи [3,с.137–139]. Окреме за-
вдання було у 2–го Запорізького кінного полку на чолі з полков-
ником Литвиненком – знешкодити залізничну лінію між Одесою 
та Вознесенськом, щоб з того напрямку не було більшовицької 
підмоги. Штаб армії з обозами мав зосередитися зі східного на-
прямку в селі Воронівка, що біля Вознесенська. Якраз Запорізька 
група була найсильнішою, маючи в складі три кінних полки до 

500 шабель, 4 гармати та піші, але фактично неозброєні курені. 
Кінний Мазепинський полк залишався у резерві, а на випадок 
потреби, разом зі своїм пластунським куренем, мав скласти під-
кріплення. Кінноті було наказано наперед видати добову норму 
вівса, а козакам харчів (хліба та масла). Для розрізнення своїх, 
частини мали тримати при собі розпущені національні прапори. 
А для підстраховки розпізнавальним знаком мало стати підняття 
до гори рушниць, спеціально для цього попередженими козака-
ми. Також на три дні, з 15 по 17 квітня дивізії отримали окремий 
секретний клич–пароль [6,арк.292].

15 квітня Волинська дивізія виконувала своє завдання і вже 
о восьмій годині вечора станція Трикрати була під їхнім контр-
олем. В той час у Вознесенську відбувався комуністичний з’їзд, 
учасники якого були поспішно озброєні, обороною міста керував 
генерал Урсов. За агентурними відомостями армії УНР, більшо-
вики чекали на підмогу з Одеси, але повної інформації про чи-
сельність ворожих військ не було. За попередніми даними коман-
дири дивізій армії УНР мали відомості про кілька тисяч чоловік 
піхоти, ескадрону кавалерії, декількох гармат і восьмигарматного 
бронепотяга.

Сили першопочатково були нерівними, про це свідчать і спо-
гади учасників операції, за якими деякі козаки, що не мали зброї 
напередодні бою, власноруч виготовляли дерев’яні скоростріли 
[8,с.37]. Цей бій мав вирішити долю існування українського вій-
ська в Зимовому поході. Тому чіткого плану дій на випадок невда-
чі складено не було, вихід був тільки один – або захопити склади 
зі зброєю, або загинути від переважаючих сил ворога.

16 квітня, біля третьої години ранку Запорізька дивізія розпо-
чала свій наступ. За 400 метрів від міста, радянські частини від-
крили вогонь, в багатьох спогадах учасників бою зустрічається 
свідчення про те, що піхота Запорізького полку, не маючи набоїв 
просувалася у наступі гучно ляскаючи в долоні [4;3;9]. Але зре-
штою піші частини не вистримали натиску і посунулись назад. 
Кіннота отамана Гулого–Гуленка через відсутність достатньої 
кількості набоїв  також почала відступати, намагаючись поверну-
тися на попередні позиції. Цей момент М.Омелянович–Павленко 
назвав вирішальним в ході бою, через те, що червоні спонтанно 
залишили свої укриття та почали безсистемне переслідування 
українських відділів, в результаті це й надало перевагу армії УНР 
[3,с.342]. Більшовицький обстріл тривав з великим натиском, 
рушниці, кулемети, гармати та броневик зчинили гучний гуркіт, 
за умов густого туману, командуючі, які знаходилися в очікуван-
ні виступу своїх козаків, могли орієнтуватися лише за звуком. 
Запорожцям вдалося відійти на безпечну відстань і перегрупу-
вати кінноту, поставивши на лінію лави піхоти кінно–гірський 
дивізіон полковника Алмазова. За таких умов їм було легше від-
стрілюватися, але більшовицька піхота продовжвала свою контр-
атаку, яку вдалося зупинити лише за допомогою картечі. Момент 
був критичним, позаяк піхота на всіх відтинках була відбита, 
надалі все залежало від атаки кінноти [9,с.61]. В цей час у на-
ступ пішов перегрупований відділ отамана Гулого–Гуленка, за 
яким вступили в бій відділи Київської дивізії, група полковника 
А.Долуда, до якої входили 2–й та 3–й Запорізькі кінні полки та 
кінний полк Чорних запорожців. З різних боків більшовиків за-
скочили кінний полк полковника І.Литвиненка та кінна бригада 
полковника А.Долуда. Остання збила ліве крило радянських від-
ділів, фактично не залишаючи їм шансу на втечу. Полк Чорних 
Запорожців фактично знищив у шаблевому бою всю залогу міс-
та, лише невелика частина ворожої кінноти змогла врятуватися, 
переправившись через Буг на поромі [6,арк.293]. Більшовики по-
чали масовий відступ, їхній 8–гарматний бронепотяг від’їжджав 
в бік станції Василиново, бійці Київської дивізії пустили навздо-
гін за ним порожній паротяг, щоб той не мав змоги швидко по-
вернутися. Так була захоплена залізнична станція, з якої панічно 
тікали більшовики, хоча біля сотні з них, разом з двома кулеме-
тами, залишилися на місці, від несподіванки здавшись без опору 
[3,c.342].

Бій був відчайдушним, на полі бою вбитими залишилось 648 
радянських солдат, з боку армії УНР було втрачено дві людини, 
поранено п’ятьох. За іншими джерелами – 200–300 більшовиків 
вбито, козаків – один, поранено трьох [6,арк.294]. Відділами УНР 
було захоплено велику здобич – набої, рушниці, гармати та інше 
військове майно, якого так потребувала українська армія на той 
момент. Спогади сотника Б.Монкевича яскраво ілюструють дій-
сну потребу української армії в озброєнні: «Козаки дорвавшись 
до вагонів з набоями, викидали з перекидних торбинок навіть 
білизну, а пакували набої, клали їх за пазуху, за холяви і скрізь, 
куди тільки можна. В цей час козаки мов переродились, бо такої 
певности досі ще не було» [9,с.62]. Здобич складала 2 мільйони 
рушничних набоїв і 32 тисячі гарматних, 2 важкі та 18 легких 
гармат, 8 гірних гармат і 12 мітралєз, 5 тисяч рушниць, 48 кулеме-
тів, 4 ешелони різного військового майна, 4 тисячі возів ворожого 
обозу, 10 мільйонів радянських карбованців та цінне господарче 
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і технічне майно, продавши яке населенню, армія виручила суму 
грошей, якою забезпечила своє існування на 2–3 тижні [10,с.44].

У ревкомі також було захоплено багатий склад, з якого вилу-
чили одяг та взуття для козаків. За розпорядженням головного ко-
мандарма М.Омеляновича–Павленка на руки видавали по 30–40 
набоїв, решта була складена в бойовому обозі. Вилучена зброя 
підлягала строгому обліку. За зникнення, або продаж чого–не-
буть винних мали передати дивізійному військовому суду. Бомби 
у козаків було наказано відібрати, а в кожній сотні сформувати 
команду, яку негайно мали навчити ними користуватися. Також 
надійшло розпорядження, щоб сотні або курені озброїлися оруш-
ницями однакового зразка (наприклад, тільки російськими, або 
німецькими, або австрійськими) [6,арк.294].

У наслідок перемоги у бою під Вознесенським, армія УНР 
отримала змогу суттєво переозброїтися, так в дивізіях обновили 
артилерію, поновили кулеметні частини, піхоту озброїли новими 
рушницями з багнетами, кінноту забезпечили сідлами, острога-
ми, легкими кулеметами. Навіть немуштрові погоничі, урядові 
особи та священики мали на руках рушниці, ручні гранати, а по-
декуди навіть кулеметні стрічки.

Бій під Вознесенськом було виграно завдяки кінноті, але від-
разу ж групу було розформовано, задля з’єднання з піхотою, яка 
без своєї кінноти не мала жодної бойової вартості. Збірний запо-
розький полк, який складався з дев’яти колишніх полків і мав до 
чотирьохсот людей, міг виставити тільки двісті п’ятдесят багне-
тів. Те саме було в інших дивізіях – без своїх кінних полків вони 
були тільки куренями. П.Дяченко у своїх спогадах припускав, що 
якби звести в один всі кінні полки, вони б мали до двох тисяч 
шабель прекрасної кінноти, яка за доброго командування стала б 
такою поважною силою, якій більшовики змогли б протиставити 
тільки армію С.Будьонного. Він зазначив, що М.Омелянович–
Павленко неодноразово висував на розгляд подібний проект, але 
командири дивізій на це не погоджувалися, швидше за все, не 
бажаючи ставати командирами слабких куренів [2,с.79].

16 квітня, о п’ятій годині вечора, на інший бік р. Буг були ві-
діслані в якості розвідки кінні бригади Запорізької дивізії, одна 
з яких з боєм захопила станцію Васелиново, розбивши радян-
ський ешелон, що направлявся з Одеси на підмогу гарнізону у 
Вознесенську. Відомості про захоплення Васелинова викликало 
паніку в Одесі, а як тільки переправу через р. Південний Буг, що 
знаходилась біля станції, українські відділи знищили, більшови-
кам доводилось евакуюватися до Миколаєва через Варварівку 
та копати шанці біля сусідньої Березівки. Але кінна сотня, яку 
полковник Литвиненко направив на Березівку, змусила їх звідти 
втікати. Таким чином, деякий час армія УНР змогла тримати в на-
пруженні великі території, окуповані більшовиками [4,с.18–19]. 
Крім того, селяни Ананьївського та Балтського повітів, отримав-
ши чутки про наближення армії УНР підняли повстання проти 
радянської влади під проводом Семена Заболотного. Щоб при-
душити повстання, більшовики почали палити села, зокрема 
повністю спаленими були Селіванівка, Онуфріївка, Пасицели, 
Липецьке і Байтали. На допомогу селянам вирушив 3–й кінний 
полк армії УНР на чолі з сотником О.Вишнівським, до їх прибут-
тя радянські частини були майже розбиті селянами. За свідчен-
нями очевидців, повстанці та українська кіннота жорстоко роз-
правлялася з радянськими частинами за підпал сіл. З шестиста 
чоловік комуністичного Балтського охоронного полку в живих 
лишилося п’ятнадцять, з них троє збожеволіли [8,с.184]. Після 
зустрічі з частинами армії УНР селяни йшли записуватися до 
війська без зайвої агітації за Українську державу, у цьому регі-
оні населення мало вагомий досвід партизанської війни проти 
білогвардійців та більшовиків. У квітні 1920 року загін отамана 
Заболотного у важких боях з більшовиками зайняв повітове місто 
Балту. Трохи згодом, за підтримки повсталих селян, він звільнив 
від червоних Ананьїв і утримував його вісім днів.

Важливу роль у бою за Вознесенськ відіграли відділи отамана 
А.Гулого–Гуленка, який приєднав їх до армії УНР 26 січня 1920 
р. У взятті Вознесенська він брав участь як командувач повстан-
цями Правобережної України, потім Запорозької дивізії, а зго-
дом він стає заступником командарма. М.Омелянович–Павленко 
відзначав виявлену в боях хоробрість і відвагу бійців Гулого–
Гуленка, переважно миколаївців [11,с.270].

Варто зазначити, що про армію УНР в Першому Зимовомому 
поході комуністична преса мовчала [12,с.72], а в радянській іс-
торіографії українська армія згадується переважно як «бандит-
ські угрупування». Так, в одному з томів «Истории городов и сел 
Украинской ССР» зазначається, що під час роботи повітового 
з’їзду Рад 14 квітня 1920 року, на якому обговорювалось питан-
ня про зміцнення Радянської влади і подальшого розгортання 
господарського будівництва, надійшло повідомлення про те, 
що до Вознесенська рухаються відділи петлюрівського отамана 
Омеляновича–Павленка. У зв’язку з цим всі делегати були мо-
білізовані на «боротьбу з бандитами», на підприємствах форму-

валися озброєні робітничі загони. Але там же зазначається, що 
попри загибель багатьох комуністів, комсомольців і радянських 
активістів, серез яких був голова повітового виконкому І. Іпатов, 
петлюрівці отримали рішучу відсіч. Далі, крім того, що «бандит-
ські напади та підривна діяльність недобитих контрреволюцій-
них елементів» заважали мирній праці робітників, ніякої інфор-
мації про цю подію нема [13,с.288–303].

Таким чином, 16 квітня 1920 року армія УНР з боєм зайня-
ла м. Вознесенськ і форсувала річку Південний Буг. 18 квітня 
відділи українського війська здійснили переправу на правий 
берег річки. Звідти почався наступний вимарш армії до району 
Ананьїв – Балта – Бірзула (Котовськ), паралельно до штабу ар-
мії надходили агентурні відомості про загальну ситуацію в на-
вколишніх областях [7,арк.95–96]. Тож захопивши цілу воєнну 
базу 14–ї радянської армії, українські військові сили мали цілком 
реальні сподівання на створення південноукраїнського фронту 
проти більшовиків. Адже на той час на півдні України всюди ді-
яли українські повстанські загони, а радянські сили в запіллі були 
досить слабкими [14,с.182–183].

Зазначені події в районі Возненська показали, як малоозбро-
єне військо завдяки відвазі, суворій дисципліні й винахідливості 
змогло протистояти значній кількості супротивника та виконати 
поставлене перед ним завдання. Ця перемога була знаковою для 
учасників Зимового походу, адже українські вояки не тільки по-
новили запаси зброї в армії, але й закріпили віру у власні сили та 
отримали надію на успіх у своїй боротьбі.
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