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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Національно-визвольна боротьба 

українського народу 1917 – 1921 рр. займає в новітній історії України особливе 

місце, адже це був період, від якого залежала доля новітньої української 

державності.  

Актуальність теми зумовлена потребою різнобічного вивчення Зимового 

походу Армії УНР 1919 – 1920 рр. як важливої складової процесу еволюції 

українських збройних сил та воєнної справи. Аналіз боєздатності частин Армії 

УНР в зазначений період, співпраці з повстанськими організаціями, взаємодії з 

місцевим населенням, а також досвіду, набутого під час ведення бойових дій в 

умовах епідемій та відсутності постачання, може дозволити детальніше 

дослідити та оцінити роль і місце збройної боротьби за українську державність. 

Досвід воєнних дій українських національних армій початку ХХ ст. – як 

позитивний, так і негативний – може бути актуальним в контексті розбудови та 

оновлення сучасних збройних сил України.  

Актуальність теми посилюється відсутністю сучасних наукових 

комплексних праць про Перший Зимовий похід. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах  науково-дослідної програми «Українська нація в 

загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (державний 

реєстраційний номер № 11 БФ046-01). 

Об'єктом дисертаційного дослідження є Армія УНР (Директорії УНР) в 

період Першого Зимового походу. 

Предметом дослідження є діяльність Армії УНР у Першому Зимовому 

поході, а саме ведення бойових дій в запіллі Добровольчої та Червоної армій, 

співпраця з повстанськими формуваннями та агітаційна робота серед 

українського населення. 
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Хронологічні межі дисертації охоплюють період від початку Першого 

Зимового походу Армії УНР по тилах Добровольчої та Червоної армій 6 грудня 

1919 р. до його завершення 6 травня 1920 р., коли  частини Армії УНР під 

командуванням М. Омеляновича-Павленка, з’єдналися з українськими 

військами під проводом С. Петлюри.  

Географічні межі дисертації охоплюють території сучасних 

Житомирської, Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, 

Миколаївської, Одеської та Вінницької областей, якими відбувався рух частин 

Армії УНР у Зимовому поході. 

Мета дисертаційного дослідження полягає у висвітленні перебігу 

Першого Зимового походу 1919 – 1920 рр., вивченні та узагальненні на основі 

аналізу історіографії, архівних документів та періодичних видань досвіду 

будівництва і бойової діяльності Армії УНР.  

 Досягнення мети дослідження передбачає вирішення наступних завдань: 

- проаналізувати стан наукової розробки теми в українській та 

зарубіжній історіографії, а також її джерельну базу; 

- з’ясувати чинники, які спричинили Перший Зимовий похід, та 

виявити причини переходу Армії УНР до партизанських форм 

боротьби; 

- визначити головні завдання Армії УНР та її командування у 

Першому Зимовому поході; 

- розкрити етапи та характер бойової діяльності Армії УНР під час 

Першого Зимового походу; 

- висвітлити ведення агітаційної та просвітницької роботи Армії УНР 

у Першому Зимовому поході; 

- простежити співпрацю Дієвої армії УНР у Зимовому поході з 

повстанськими організаціями, визначити їхній вплив на хід і 

результати походу; 

- дослідити прояви отаманщини у Першому Зимовому поході, 

охарактеризувати вплив цього явища на його перебіг; 
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- розглянути взаємодію Армії УНР Першого Зимового походу з 

Українською Галицькою Армією; 

- визначити ступінь успішності виконання поставлених завдань 

Армією УНР у Першому Зимовому поході та з’ясувати його роль в 

національно-визвольній революції 1917 – 1921 рр. 

Методологічною основою дисертації є принципи історизму, 

об’єктивності та комплексності. Для реалізації поставлених завдань 

використано загальнонаукові, історичні та міждисциплінарні методи.  

 Порівняльно-історичний метод дозволив висвітлити бойову діяльність 

Армії УНР, здійснити її періодизацію під час Першого Зимового походу, 

виділити як спільне, так і відмінне у подіях та явищах, що виникали одночасно 

на міжнародній політичній арені, у внутрішньому житті УНР та кількох 

воєнних фронтах. Використання хронологічного методу надало можливість 

детально відтворити бойовий шлях Армії УНР під час Першого Зимового 

походу. Логічний метод надав можливість об’єднати та узагальнити вже 

виявлені історичні факти і визначити концептуальні особливості рішень 

головного командування для керування Дієвою Армією УНР у Зимовому 

поході, їхній вплив на його хід та наслідки. Аналіз і синтез наявних джерел та 

наукових праць допоміг різнобічно вивчити особливості функціонування Армії 

УНР в умовах ведення партизанської війни в запіллі двох ворожих армій.  

 Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що 

вперше комплексно досліджено Перший Зимовий похід Армії УНР на основі 

неопублікованих джерел та наявної історіографічної та археографічної бази. 

Зокрема, здійснено поетапний аналіз та систематизацію бойової діяльності 

Армії УНР у Першому Зимовому поході. Введено до наукового обігу і 

проаналізовано новий джерельний матеріал, важливий для розкриття проблеми. 

Поглиблено знання про взаємодію Армії УНР з Українською Галицькою 

Армією, а також з частиною повстанських формувань, з якими вона 

координувала свої дії в зазначений період. 



7 
 

 
 

Більш докладно висвітлено обставини переходу Армії УНР в запілля 

Червоної Армії, а також її поділу там на Південну та Північну групи. 

Розширено відомості про агітаційну та просвітницьку діяльність Армії УНР 

серед українського населення у цей період. Критично переосмислено підходи, 

оцінки та висновки щодо перебігу та значення Першого Зимового походу, які 

домінували в українській та зарубіжній історіографії і військовій мемуаристиці. 

Практичне значення дисертації визначається тим, що отримані 

результати та висновки можуть бути використані в історичних дослідженнях, 

присвячених подіям Української національно-визвольної революції 1917 – 

1921 рр. Результати дисертаційного дослідження можуть бути застосовані у 

підготовці загальних праць з історії України, навчальних посібників і 

підручників, воєнно-історичних праць, а також доповнити матеріали лекцій та 

практичних занять з української історії. 

Апробація результатів дисертації здійснена при оприлюдненні автором 

основних положень проведеного дослідження у всеукраїнських науково-

теоретичних та практичних конференціях, зокрема: «Дні науки історичного 

факультету» (Київ, 2011, 2012, 2013), XVІІ Міжнародна молодіжна науково-

практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії» 

(Київ, 7 – 8 квітня 2012 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

відображено у 5 наукових публікаціях у фахових виданнях, в тому числі й 

закордонному. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки проблеми 

 

Перший Зимовий похід Армії УНР є однією з найбільш яскравих сторінок 

в історії української національно-визвольної революції 1917 – 1921 рр., але як і 

більшість подій зазначеного періоду, він є малодослідженою темою, оскільки 

сучасних комплексних наукових досліджень, присвячених Зимовому походу 

1919 – 1920 р., наразі ще не було. Не зважаючи на це, існує досить широке коло 

праць, написаних особисто учасниками тих подій. Ці важливі матеріали 

слугують вагомим фактологічним джерелом дослідження. Наразі вони є 

базовим матеріалом, на якому ґрунтуються праці науковців усіх наступних 

періодів вивчення цієї теми і відносяться до періоду 1920 – 1930-х рр. 

Видання учасників тих подій, періоду 1920 – 1980-х рр., мають чітко виражений 

мемуарний характер. Серед них вирізняється одна з найбільш вагомих праць на 

тему Першого Зимового походу – монографія колишнього ад’ютанта Головного 

Отамана військ УНР О. Доценка. Вона залишається однією з найповніших 

публікацій про Зимовий похід
1
.  

Автор представив детальний опис перебігу військового походу загалом і 

окремих операцій зокрема, що надало можливість по новому глянути на 

постановку проблеми. Окрім власних думок і висновків автор навів також 

велику групу раніше неопублікованих джерел (накази по Армії УНР, 

оперативні і політичні звіти, доповіді та повідомлення урядовців і військових, 

щоденник полку Чорних запорожців,  картосхеми, перехоплені у ворога 

матеріали тощо). Цінність цієї праці полягає в тому, що в ній описані майже всі 

аспекти Зимового походу в хронологічному порядку, а також маршрути і стан 

                                                           
1
 Доценко О. Зимовий похід (6.XII.1919 – 6.VI.1920) / О. Доценко. – Варшава : 

Праці Українського Наукового Інституту, 1932. – 240 с. 
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частин армії, тактичні прийоми й завдання командування тощо. Наприклад, 

О. Доценко навів приблизні цифри стану армії, після повернення з походу, 

також підвів підсумки походу і подав до огляду тактичні прийоми, якими 

користувалося командування Армії УНР і завдання, які воно ставило для 

частин. Автор стверджував, що головна мета Зимового походу була виконана – 

з нього армія повернулася неушкодженою, отже, загальними зусиллями її було 

збережено.  О. Доценко припустив, що Армія УНР в Зимовому поході дала 

унікальний приклад ведення партизанської боротьби в подібних умовах 

протягом довгого періоду часу
2
.  

Але в цій праці висвітлено не всі аспекти взаємодії Армії УНР Зимового 

походу з Українською Галицькою Армією та повстанськими організаціями. 

Дані, вміщені в зазначеній монографії, зустрічаються в інших публікаціях 

О. Доценка
3
. 

Праці прем’єр-міністра УHP І. Мазепи вмістили огляд Першого Зимового 

походу в контексті соціально-політичних умов української національно-

визвольної революції
4
. Автор проаналізував його значення в ході визвольної 

                                                           
2
 Доценко О. Зимовий похід (6.XII.1919 – 6.VI.1920) / О. Доценко. – Варшава : 

Праці Українського Наукового Інституту, 1932. – С. СХХVІ. 

3
 Доценко О. Літопис Української революції : Матеріяли й документи до історії 

української революції / О. Доценко. – К.; Л. : Накладом автора, 1923. – Т. 2, 

кн. 4. (1917 – 1922). – 400 с.; Доценко О. Визвольні змагання 1917 – 1923. 

Армія / О. Доценко // Українська Загальна Енциклопедія: Книга Знання. – 1935. 

Т. 3. – С. 692–703; Доценко О. Історія Звенигородського Коша Вільного 

Козацтва // Календар «Червоної Калини» на 1933 р. – Львів, 1932. – С. 35–103; 

Доценко О. Генеза Зимового походу (6. 12. 1919 – 6. 05. 1920) // Календар-

альманах «Червоної Калини» на 1930 р. – Л., 1929. – С. 80–88. 

4
 Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції 1917 – 1921. Кам'янецька доба – Зимовий 

похід / І. П. Мазепа. – Мюнхен : Прометей, 1951. – 245 с.; Мазепа І. Україна в огні й 

бурі революції революції 1917 – 1921 / І. П. Мазепа. – К. : Темпора, 2003. – 608 с. 
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боротьби українського народу, висвітлив основні проблеми партизанського 

походу в денікінському і більшовицькому запіллі, детально розглянув головні 

події напередодні походу, хоча й не торкнувся питань чисельності армії, її 

кадрового складу, перебігу бойових дій. У цій праці автор зробив одне з 

найбільш повних тлумачень військового походу, теоретично осмисливши 

узагальнену картину подій. І. Мазепа проаналізував Зимовий похід в контексті 

соціально-політичних умов української національно-визвольної революції. 

«Зимовий похід – це була акція еліти українських збройних сил. Цим Зимовий 

похід залишив такі глибокі сліди на Україні»
5
. Велику увагу автор приділив 

питанню розвитку партизанського руху в Україні. Він чітко виділив початок 

його кінця, пов’язавши з утворенням більшовицьких апаратів влади, які 

знаходилися під захистом регулярних більшовицьких частин.  

У праці «Огнева проба: Українська політика й стратегія в добі Зимового 

походу 1919 – 1920»
6
. І. Мазепа більше уваги приділив проблемам не воєнної, а 

політичної історії. Він висвітлив події, що відбулися безпосередньо перед 

Зимовим походом, акцентуючи увагу на таємному договорі УГА з 

командуванням Добровольчої армії. І. Мазепа пояснив цей крок не тільки 

катастрофічним станом галицького війська, а й політичною орієнтацією 

Є. Петрушевича.  

Також автор зробив акцент на опис соціальної складової української 

національно-визвольної революції, зокрема розмістив інформацію про активну 

участь у ній вчителів, кооператорів та свідомих селян. Згадав і про 

православних священиків, які здебільшого дотримувалися нейтральної позиції, 

не виявляючи прихильності до української справи
7
. 

                                                           
5
 Там само. – С. 139. 

6
 Мазепа І.  Огнева проба: Українська політика й стратегія в добі Зимового 

походу, 1919 – 1920 / І. Мазепа. – Прага : Колос, 1941. – 101 с. 

7
  Мазепа І.  Огнева проба: Українська політика й стратегія в добі Зимового 

походу, 1919 – 1920 / І. Мазепа. – Прага : Колос, 1941. – С. 92. 
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 Загалом у своїх працях І. Мазепа дотримувався ідеї, що Зимовий похід був 

вдалим та виконав поставлені цілі. 

Важливими працями, які містять відомості про Перший Зимовий похід та 

воєнно-політичну ситуацію на території українських земель під час визвольних 

змагань 1917 – 1921 рр. є книги командира Третьої Залізної стрілецької дивізії 

Армії УНР О. Удовиченка
8
. Автор навів низку цифр, які дають підстави більш 

аргументовано оцінити значення Зимового походу. Він зазначив, що за час 

походу українські дивізії пройшли понад дві з половиною тисячі кілометрів, що 

в середньому складає шістнадцять з половиною кілометрів щоденно. У цей час, 

за даними О. Удовиченка, українські військові формування одержали перемогу 

у понад п’ятдесяти боях з ворогом. Також у книзі наведено багато статистичних 

даних щодо кількості наявної зброї, взятих полонених, військової здобичі,  

перелік військових формувань, їх командирів тощо. 

Загалом праці О. Удовиченка дають змогу побачити окрему точку зору 

автора на події Зимового походу, але містять мало фактологічної інформації. 

Діяльність уряду УНР під час маршу частин української армії запіллям 

Добровольчої та Червоної армій у 1919 – 1920 рр. міститься у короткому описі 

причин, перебігу та значення Зимового походу від П. Самовидця
9
, але у ньому 

відсутній воєнний огляд. 

Військовий історик Л. Шанковський проаналізував політичне становище, 

що склалося на момент походу, і стисло викладав інформацію про 

послідовність подій, партизанські маневри, склад і чисельність військових 

                                                           
8
  Удовиченко О. І. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових 

дій Українських Збройних Сил 1917 – 1921 / О. І. Удовиченко. – Вінніпег : 

Видав хорунжий УСС Д. Микитюк, 1954. – 176 с.; Удовиченко О. Третя Залізна 

дивізія. Матеріали до історії військ УНР. Рік 1919 / О. І. Удовиченко.  – Н.–Й. : 

Червона Калина, 1971. – 264 c. 

9
 Самовидець П. Зимовий похід. Тридцяті роковини 1919 – 1949. Політичний 

огляд / П. Самовидець. – [Б.м.] : Б.в., 1949. – 28 с.  
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груп
10

. У праці «Українська армія в боротьбі за державність» він присвятив 

окремий розділ Першому Зимовому походу Армії УНР, наголосивши на 

важливості походу, і його вдалій місії та зазначивши, що тогочасна українська 

еміграційна преса незаслужено обходила увагою річницю рейду.  

Л. Шанковський припустив можливість створення південноукраїнського 

фронту (з такою пропозицією звернулися представники Антанти в Одесі до 

полоненого денікінцями генерала О. Удовиченка, який погодився на це, за 

умови, що загальне командування всіма військами в одеському районі буде в 

українських руках, а Добровольча армія при першій нагоді мусить покинути 

Україну)
11

.  

Також автор згадав вдалий бій за Вознесенськ, який Армія УНР захопила 

разом з цілою воєнною базою чотирнадцятої Червоної Армії. Українське 

військо забрало з собою два мільйони рушничних та тридцять дві тисячі 

гарматних набоїв, дві важкі та вісімнадцять легких гармат, а також багато 

іншого майна
12

. Як зазначив Л. Шанковський, низка таких подій могла сприяти 

зайняттю Одеси і створенню південноукраїнського фронту. На думку автора, 

могло б сприяти подальшому розгортанню української визвольної боротьби. 

                                                           
10

 Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність (1917 – 1920) /      

Л. Шанковський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1958. – 317 с.; Шанковський Л. 

Визвольні змагання 1917 – 1920 – 1926 рр. / Л. Шанковський // Український 

самостійник. – 1959. – № 2. – С. 22–27; № 3. – С. 15–20; Шанковський Л. Повстанчий 

рейд кінної бригади от. Шепаровича / Л. Шанковський // Літопис Червоної 

Калини. – 1939. – № 2. – С. 5–8; Шанковський Л. Українська Галицька Армія. 

Воєнно-історична студія / Л. Шанковський. – Вінніпег, 1974. – 396 с. та ін. 

11
 Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність (1917 – 1920) /      

Л. Шанковський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1958. – 317 с. – С. 181. 

12
 Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність (1917 – 1920) /      

Л. Шанковський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1958. – 317 с. – С. 182. 
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Крім того, у своїх публікаціях він торкнувся взаємодії Армії УНР та УГА. 

Л. Шанковський описав створення таємної колегії (отамани С. Шухевич, 

О. Лисняк, чотар Д. Паліїв та ін.) для порятунку УГА з катастрофічного 

становища, в якому вона опинилася в 1919 р., та підписання
 

угоди про 

об’єднання двох українських армій під командуванням М. Омеляновича-

Павленка для створення спільного фронту проти генерала Денікіна
13

. 

Формальність угоди не дозволила цім планам здійснитися. 

Л. Шанковський з особливим пієтетом ставився до Зимового походу  Армії 

УНР 1919 – 1920 рр.: «Перший Зимовий похід – це була революційна ініціатива 

й революційний чин, що заслуговує на відзначення… З військового й 

політичного погляду, цей зрив створив на Україні ситуацію, що мало не 

закінчила Перші Визвольні змагання успішно на користь українського 

народу»
14

. 

Детальний розгляд Зимового походу у контексті співпраці Армії УНР і 

УГА в кінці 1919 – на початку 1920 рр. зробив В. Верига. Автор у своєму 

дослідженні, попри загальні позитивні оцінки, надав нетипові для української 

історіографічної думки критику планування воєнно-політичних операцій 

походу, дипломатичні стосунки з представниками УГА тощо
15

. Також 

дослідник порушив питання участі Січових Стрільців у Першому Зимовому 

поході. Цю ж тему висвітлив в окремій праці М. Курах, його публікація на 

основі свідчень О. Доценка і О. Удовиченка мала за мету довести, що Січові 

Стрільці брали участь в поході Армії УНР 1919 – 1920 рр.
16

. Також М. Курах 

намагався спростувати думку, що Січові Стрільці були дезертирами, доказом 

                                                           
13

 Там само. – С. 278. 

14
 Там само. – С. 229. 

15
 Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914–1923 рр. : у 2-х т. / В. Верига. – 

Львів, 1998. – Т. 2. – 502 с. 

16
 Курах М. С. Чи Січові Стрільці брали участь у Зимовому поході / М. С. Курах 

// Вісті комбатанта. – Торонто, 1961. –  № 1/2. – С. 24–36.  
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цього він навів свідчення Ю. Тютюнника та І. Мазепи, також заперечив 

причетність Січових Стрільців як до білогвардійців, так і більшовиків. 

Звіт Т. Грінченка про зустріч в честь річниці Зимового походу, містить 

перелік учасників та регламент заходів події. В цій статті автор висловив думку 

про те, що свято лицарів ордену Залізного хреста – 6 грудня, несправедливо 

замовчувалося серед української еміграції. Т. Грінченко зазначив, що 

український народ має любов до роковин і панахид, але не відзначає перемог
17

. 

Також серед подібних публікацій є роботи А. Долуда, О. Загродського, 

стаття Л. Романюка, В. Сім’янцева, в яких подані аналітичні огляди та спогади 

про події напередодні та під час Першого Зимового походу
18

. Наведені описи 

фрагментарно висвітлюють окремі питання Першого Зимового походу, їм 

бракує цілісності та фактологічної бази. 

Новий етап у вивченні Першого Зимового походу розпочався з 

відновленням української незалежності. В 1991 р. В. Солдатенко у своїх 

численних працях, що стосуються національно-визвольної боротьби 1917 – 

1921 рр., тією чи іншою мірою торкнувся теми Першого Зимового походу, 

критично осмислюючи його практичну користь в контексті революційних 

подій
19

. На основі праць М. Омеляновича-Павленка, Ю. Тютюнника, І. Мазепи 

                                                           
17

 Грінченко Т. 50-ті роковини закінчення Зимового походу // Вісті комбатанта. 

– Торонто,  1970. - № 5. – с. 39–44. 

18
 Долуд А. Зимовий похід 1919 – 1920 pp. // Український комбатант. – Новий 

Ульм, –  1958. – № 7. – с. 42–49; Загродський О. Зимовий похід // Український 

комбатант. – Новий Ульм, –  1955. – № 3. – с. 16–18; Романюк Л. Від Бершаді 

до Чорториї / Л. Романюк // Вісті комбатанта. – 1972. – №2. – С. 12–15; 

Сім’янцев В. В Зимовому поході / В. Сім’янцев // За державність. – 1964. – 

№10. – С. 108–128;  Сім’янцев В. В Зимовому поході / В. Сім’янцев // За 

державність. – 1966. – №11. – С. 206–227. 

19
 Солдатенко В. Ф. Революційна доба в Україні (1917 – 1920 роки): логіка 

пізнання, історичні епізоди, ключові постаті / В. Солдатенко. – К. : НВЦ 
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він реконструював перебіг Першого Зимового походу, зауваживши, що 

визначення практичної користі Зимового походу в контексті революційних 

подій є складною справою. Дослідник зазначив, що історії походу присвячені 

сотні публікацій, але прослідкувати рейд української армії по денікінських і 

частково більшовицьких тилах, дуже важко. 

В. Солдатенко прирівняв історичний статус Першого Зимового походу до 

бою під Крутами, вважаючи що українські історики у такому порівнянні дещо 

перебільшують роль Зимового походу. Пояснив він це тим, що між 

М. Омеляновичем-Павленком та С. Петлюрою була особиста неприязнь
20

. 

Також автор висловив свою точку зору стосовно поглядів М. Омеляновича-

Павленка щодо подій Зимового походу, визначаючи їх занадто 

                                                                                                                                                                                                 

«Пріоритети», 2012. – 521 с.; Солдатенко В. Ф. Зимовий похід Армії УНР в 

історіографічному зрізі (грудень 1919 – травень 1920 рр.) / В. Ф. Солдатенко // 

Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. – 2009. – Вип. 43. – С. 135–161; 

Солдатенко В. Ф. Українське повстанство 1919 року: контури феномену / 

В. Ф. Солдатенко // Зб. наукових праць Науково-дослідного інституту 

українознавства / НДІ українознавства. – К., 2008. – Т. 22 : На пошану проф. 

В. С. Крисаченка. – С. 355–370; Солдатенко В. Ф. Українська революція і 

державність (1917 – 1920 рр.). Науково-бібліографічне видання / 

В. Ф. Солдатенко. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського. – 2001. – 808 с.; 

Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918 – 

1920 рр.) / В. Ф. Солдатенко. – К. : Просвіта, 1999. – 508 с. та ін. 

20
 Солдатенко В. Ф. Революційна доба в Україні (1917 – 1920 роки): логіка 

пізнання, історичні епізоди, ключові постаті / В. Солдатенко. – К. : НВЦ 

«Пріоритети», 2012. – С. 135–136. 
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суб’єктивними
21

. Найповніше, на думку В. Солдатенка, Зимовий похід 

відтворено у тритомній праці І. Мазепи «Україна у вогні й бурі революції». 

Праці М. Ковальчука становлять цінність наявністю інформації про 

боротьбу Армії УНР з білогвардійцями (грудень 1919 – січень 1920 рр.), зв’язки 

Армії УНР з повстанським рухом та прояви отаманщини у Зимовому поході, а 

також загальним аналізом воєнно-політичної ситуації історії України 

зазначеного періоду
22

. До видань включено чимало важливих документів. 

Автор наводить дані про малочисельність білогвардійських формувань, зокрема 

на початку грудня 1919 р. на території Київщини (близько 849 багнетів) та 

Полтавщини (3316 багнетів).
23

 Цим він пояснив швидке просування Армії УНР 

в перші дні походу, частини якої майже безперешкодно дісталися  Вінниччини 

до місця дислокації підрозділів УГА.  

Акцентуючи увагу на переломному етапі Зимового походу – послабленні 

сил денікінців та наступу Червоної Армії на територію України (21 січня 

1920 р. на нараді командного складу Армії УНР було вирішено взяти курс на 

боротьбу з більшовицькими силами і відстоювати ідею незалежності 

Української держави), автор саме цими подіями пояснив відхилення 

                                                           
21

 Солдатенко В. Ф. Революційна доба в Україні (1917 – 1920 роки): логіка 

пізнання, історичні епізоди, ключові постаті / В. Солдатенко. – К. : НВЦ 

«Пріоритети», 2012. – С. 136. 

22
 Ковальчук М. Невідома війна 1919 року / М. Ковальчук. – К. : Темпора, 2006. 

– 576 с.; Ковальчук М. Останній заколот отамана О. Волоха (грудень 1919 р. – 

січень 1920 р.) / М. Ковальчук // Військово-історичний альманах. – К., 2009. –

№ 2 (19). – С. 18–41; К., 2010. - №1 (20). – С. 4 – 29; Ковальчук М. Без 

переможців: Повстанський рух в Україні проти білогвардійських військ 

генерала А. Денікіна (червень 1919 р. – лютий 1920 р.) / М. Ковальчук. – К. : 

Стилос, 2012. – 352 с. 

23
 Ковальчук М. Невідома війна 1919 року / М. Ковальчук. – К. : Темпора, 2006. 

– С. 275. 
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командуванням Армії УНР пропозиції з боку білогвардійців про об’єднання 

армій. Огляд Зимового походу М. Ковальчуком завершився подіями навколо 

боїв за Вознесенськ і відходом Добровольчої армії до чорноморського 

узбережжя, вихід до Ямполя лишився не висвітленим
24

. 

Комплексне дослідження історії Кінного полку Чорних Запорожців                

С. Коваленка вміщує окремий розділ, присвячений Першому Зимовому 

походу
25

. В ньому докладно описані бойові операції частин Армії УНР та 

наданий військово-політичний аналіз подій кінця 1919 – початку 1920 рр. 

Корисним для дослідження є хронологічний опис бойових дій, що надає змогу 

співставляти дані та відтворювати цілісну картину усього походу.  

Про Перший Зимовий похід згадується в багатьох виданнях, які описують 

події та постаті національно-визвольної боротьби 1917 – 1921 р., здебільшого 

вони мають науково-публіцистичний характер, розраховані на широке коло 

читачів, наповнені політично-ідеологічними роздумами, можуть містити 

фактологічні неточності. Подібні праці потребують критичного підходу
26

. 

Зокрема, праця Р. Коваля «Повернення отаманів гайдамацького краю» містить 

синтетичний огляд партизанського рейду української армії, а також матеріали 

про генерал-хорунжого Армії УНР Ю. Тютюнника, отамана А. Гулого-Гуленка 

та ін.  

                                                           
24

 Ковальчук М. Невідома війна 1919 року / М. Ковальчук. – К. : Темпора, 2006. 

– С. 283 

25
 Коваленко С. Чорні Запорожці: історія полку / С. Коваленко. – К. : Стікс, 

2012. – 368 с. 

26
 Коваль Р. М. Повернення отаманів Гайдамацького краю / Р. М. Коваль. – К. : 

Діокор, 2001. – 288 с.; Середницький Я. Павло Шандрук. Перша світова і три 

Російсько-Українські війни / Я. Середницький. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. 

– 224 с. та ін. 
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Деяким публікаціям, присвяченим Першому Зимовому походу, 

притаманна фрагментарність. Для дослідження вони становлять невисоку 

інформативну цінність
27

. 

Стаття Ю. Каліберди, в якій наводиться короткий історіографічний огляд 

Першого Зимового походу та простежується бойовий шлях Залізної дивізії, що 

брала участь в Зимовому поході, базується на матеріалах О. Удовиченка та 

спогадах інших учасників військових дій того періоду
28

.  

І навпаки, у дослідженнях суміжних тем можуть бути важливі деталі, що 

безпосередньо впливали на Перший Зимовий похід, наприклад, розгляд 

політико-економічних чинників
29

. Зокрема цінну інформацію про чисельність 

особового складу Армії УНР, УГА, Добровольчої та Червоної армій (зокрема за 

період 1919 – 1920 рр.), його стратифікацію за національною приналежністю та 

військовими званнями, а також відомості про плани і опис оперативних 

                                                           
27

 3агороднюк Л. Зимові походи Армії УНР: Перший Зимовий похід (6 грудня 

1919 – 5 травня 1920 pp.). Другий Зимовий похід (4 – 21 листопада 1921 р.) /       

Л. Загороднюк // Військо України. – К., 1999. – № 11/12. – С. 48–49; 

Слюсаренко П. М. Дієва армія Української Народної Республіки в Першому 

Зимовому поході / П. М. Слюсаренко // Воєнна історія. – К., 2002. –  № 5–6. –   

С. 47–52; Стопчак М. В. Історіографія Першого Зимового походу Армії УНР / 

М. В. Стопчак // Наукові праці історичного факультету Запорізького 

державного університету. – Запоріжжя, 2005. – Вип. XIX. – С. 370–376 та ін. 

28
  Каліберда Ю. Ю. 3-я Залізна дивізія Армії Української Народної Республіки 

(за спогадами та життєписами військових мемуаристів) / Ю. Ю. Каліберда // 

Воєнна історія. – 2010. – №2. – С. 56–58. 

29
 Гай-Нижник П. П. Фінансова політика уряду Директорії Української 

Народної Республіки (грудень 1918 – 1921 рр.) / П. П. Гай-Нижник // Гілея. – 

2013. – Вип. 77. – С. 48–57.  
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документів радянських спецслужб щодо ліквідації партизанських відділів, які 

діяли в тилу Червоної Армії, містять статті О. Божка
30

.  

Важливими для теми є дослідження, які висвітлюють роль 

Ю. Тютюнника у подіях 1917 – 1921 рр., маловідомі факти про особисті 

стосунки у вищому політичному та військовому керівництві УНР, та їх прямий 

чи опосередкований вплив на перебіг Першого Зимового походу
31

. 

 Зокрема О. Шатайло навів текст грамоти, виданої Ю. Тютюннику в день 

нагородження учасників походу орденом Залізного Хреста: «Дорогому 

батькові, улюбленому вождеві нашому генерал-хорунжому Юрку 

Тютюннику».
32

  

Першими такі грамоти, окрім Ю. Тютюнника, отримали також генерал-

хорунжі М.Омелянович-Павленко, О. Загродський та сестра-жалібниця 

В. Тютюнник – дружина Ю. Тютюнника. Автор припустив, що Ю. Тютюнник 

був нагороджений орденом «Залізного Хреста» №1, хоча досі вважалося, що 

№2, запевняючи, що існує віднайдена нагородна грамота, яка відрізняється від 

                                                           
30

 Божко О. І. Українці на фронтах громадянської війни. 1917 – 1921 рр. / 

О. І. Божко // Етнічна історія народів Європи. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 113–117;  

О. І. Особливі відділи в системі органів державної безпеки (1918 – 1946 рр.) / 

О. І. Божко // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2001. – № 2. – С. 281–315. 

31
 Кучер В. В. Військова та громадсько-політична діяльність Ю. Тютюнника 

(1914-1930 рр.) : дис. … канд. іст. наук / В. В. Кучер. – Переяслав-

Хмельницький, 2013. – 203 с.; Божко О. І. Генерал-хорунжий Армії УНР. 

Невідома автобіографія Ю. Тютюнника / О. І. Божко // З архівів ВУЧК-ГПУ-

НКВД-КГБ. – К., 1998. – Ч. 1–2 (6–7). – С. 49–50; Шатайло О. Л. Генерал Юрко 

Тютюнник / О. Л. Шатайло. – Л. : Світ, 2000. – 144 с.; Файзулін Я. М. Юрій 

Тютюнник і радянські органи держбезпеки / Я. М. Файзулін // Проблеми 

вивчення історії Української революції 1917 – 1921 рр. – К. : Ін-т історії 

України НАН України, 2013. – № 9. – С. 269–305. 

32
 Шатайло О. Л. Генерал Юрко Тютюнник. – Львів: Світ, 2000. – С. 49–50. 
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інших оформленням, розмірами та не має номера, що й надало підстави 

вважати її першою.  

Координація дій Армії УНР з повстанськими організаціями в ході 

Першого Зимового походу висвітлюється у праці Ю. Кульчицького
33

. 

Дослідження  сучасними воєнними істориками окремих аспектів періоду 

національно-визвольної боротьби 1917 – 1921 рр. корисні інформацією про 

організаційну структуру військових розвідок, чисельність особового складу 

Армії УНР, УГА, Добровольчої та Червоної армій (зокрема за період 1919 – 

1920 рр.), дію радянських спецслужб щодо ліквідації партизанських відділів, 

що оперували в запіллі Червоної армії у 1919 – 1920 рр. тощо
34

. С. Образцов у 

своєму науковому дослідженні розглянув ряд важливих, досі не аналізованих 

фактів з біографії командарма Першого Зимового походу
35

. У роботі всебічно 

розкривається характер та досвід М. Омеляновича-Павленка, що дає змогу 

глибше зрозуміти причини та наслідки рішень командарма в контексті подій 

досліджуваної теми. Зокрема серед різноманітних характеристик 

М. Омеляновича-Павленка як воєначальника, автор подав і досить суперечливі 

відомості. Наприклад, від підполковника Я. Макогона (колишнього начальника 

відділу закордонної преси Генерального штабу Армії УНР): «Командує групою 

(Запорізькою) генерал-майор Омелянович-Павленко, бувший офіцером 

Варшавської гвардії, був на службі командуючим всією галицькою армією. 

Права рука не діє, слабка, хвора, безвольна людина, яка слабо тримає 

дисципліну», характеристика надана 17 листопада 1919 р., у доповіді 

                                                           
33

 Кульчицький Ю. Шаблі з плугів: Український повстанський рух у визвольних 

змаганнях / Ю. Кульчицький. – Л. : Інститут українознавства НАН України 

ім. І. Крип'якевича, 2000. – 260 с. 

34
 Сідак В.С. Національні спецслужби в період Української революції 1917–

1921 рр. (невідомі сторінки історії). – К. : Альтернатива, 1998. – 320 с. 

35
  Образцов С. Військова та громадсько-політична діяльність М. Омеляновича-

Павленка (1878-1952 рр.) - Дис.канд.іст.наук. – К., 2010. – С. 83. 
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підполковника військовому аташе ЗСПР в Польщі про військовий склад 

української армії. Дана характеристика наводить на ряд запитань, наприклад, 

чому в такому разі С. Петлюра поставив його на чолі Армії УНР Зимового 

походу. Але за рахунок того, що ці свідчення суб’єктивні, відповіді на подібні 

питання слід шукати за допомогою ретельного аналізу і співставлення інших 

свідчень.  

У енциклопедичних статтях подається стисла інформація про Перший 

Зимовий похід Армії УНР та його командирів, аналітична частина відсутня
36

.  

Роль Першого Зимового походу в радянській історіографії ігнорувалася, 

згадки про нього майже відсутні у виданнях цього періоду. Історія в 

Радянському Союзі була перетворена в потужну ідеологічну зброю, відтак 

дослідники подій 1917 – 1921 рр. були змушені доводити закономірність 

перемоги більшовиків у громадянській війні. А історія української визвольної 

боротьби просто не могла писатися тоді об’єктивно. 

Армія УНР кінця 1919 р. як регулярне військо з організацією, структурою 

та командним складом у працях радянських істориків не згадується. Так, в 

одному з томів «Истории городов и сел Украинской ССР» зазначається, що під 

час роботи повітового з’їзду Рад 14 квітня 1920 р., на якому обговорювалось 

питання про укріплення Радянської влади і подальшого розгортання 

господарського будівництва, надійшло повідомлення про те, що до 

Вознесенська рухається банда петлюрівського отамана Омеляновича-Павленка. 

У зв’язку з цим всі делегати були мобілізовані на «боротьбу з бандитами», на 

підприємствах формувалися озброєні робочі загони. Але там же зазначається, 

що попри загибель багатьох комуністів, комсомольців та радянських активістів, 

серед яких був голова повітового виконкому І. Іпатов, петлюрівці отримали 

                                                           
36

 Див. статті «Перший Зимовий похід Армії УНР 1919-1920 рр.», «Армія 

Української Народної Республіки», «Омелянович-Павленко Михайло 

Володимирович», «Тютюнник Юрій (Юрко) Йосипович», «Отаманщина»: 

Енциклопедія історії України. – Т. 1. – 10. – К., 2003 – 2013. 
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рішучу відсіч. Далі крім того, що «бандитські напади та підривна діяльність 

недобитих контрреволюційних елементів» заважали мирній праці робочих, 

ніякої інформації про цю подію нема
37

.  

М. Супруненко охарактеризував частини Армії УНР, які вирушили у 

Перший Зимовий похід, «залишками петлюрівських банд»
38

. Проте, він подав 

корисну для дослідження інформацію про чисельність більшовицьких військ на 

Південному фронті, маршрути їх пересування, а також дані про дипломатичні 

стосунки представників Армії УНР з більшовиками та білогвардійцями.  

Загалом згадки про Перший Зимовий похід у радянській історіографії 

зустрічаються лише в працях, що висвітлювали становлення більшовицької 

влади в Україні. Роль українських національних урядів в таких оглядах не 

висвітлювалася, а загальні описи були позбавлені об’єктивного та детального 

висвітлення. Навіть у працях, які описують період військових баталій між 

білогвардійцями та більшовиками в межах 1919 – 1920 рр., про Армію УНР 

фактично нема відомостей. Комуністична преса також мовчала про Армію УНР 

у Першому Зимовому поході
39

. Лише інколи можна знайти короткі згадки про 

отаманщину як негативний феномен революції, але здебільшого такі свідчення 

суттєво скорочені, а масштаби і значення українського повстанського руху 

значно применшені.   

                                                           
37

 История Украинской ССР : в 10 т. / ред. Ю. Ю. Кондуфор. – К. : Наукова 

думка, 1984. – Т. 6. – С. 159–160; 

38
 Супруненко Н. И. Очерки истории гражданской войны и иностранной 

военной интервенции на Украине (1918 – 1920) / Н. И. Супруненко. – М. : 

Наука, 1966. – 454 с. 

39
 Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність (1917-1920) /      

Л. Шанковський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1958. – С.72. 
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Підходи польських дослідників до вивчення питань польсько-українських 

стосунків та їх висновки здебільшого несуть на собі відбиток упередженості
40

. 

Окремі дослідження об’єктивно висвітлюють історію українських мілітарних 

формацій періоду 1917 – 1921 рр.
41

. 

Західні науковці через брак архівних матеріалів досліджують загальні 

проблеми української історії. Тому їхні праці можуть бути використані для 

узагальнюючого критичного огляду періоду, в який відбувався Перший 

Зимовий похід
42

. Наприклад, історик Дж. Бредлі, описуючи бої Армії УНР у 

1918 – 1920 рр., згадав М. Омеляновича-Павленка як командарма в контексті 

подій революції 1917 – 1921 рр. Але в його праці відсутній аналіз діяльності 

М. Омеляновича-Павленка у Першому Зимовому поході
43

. 

Таким чином, окремого комплексного дослідження з проблематики 

Першого Зимового походу досі ще не було. 

 

1. 2. Джерельна база дослідження 

 

Джерела, які стосуються Першого Зимового походу поділяються на 

архівні, опубліковані, мемуарні та періодичні видання. За зовнішніми ознаками 
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(форма і місце зберігання джерела) документи з кожної з цих груп можна 

поділити на опубліковані та неопубліковані. Оскільки досі немає повноцінних 

документальних публікацій, присвячених Першому Зимовому походу, 

переважна більшість документів з цієї теми залишається неопублікованою та 

зберігається в архівах.  

З метою виявлення оптимальної сукупності джерел, необхідної для 

всебічного вивчення поставленої проблеми, були опрацьовані фонди з 

Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України (Ф. 11012), 

передані дисертантці кандидатом історичних наук Я. Файзуліним. Матеріали 

цього архіву складають основу дисертаційного дослідження. 

Найбільшу цінність становлять накази штабу армії, інструкції командування, 

доповіді, записки, рапорти, списки вояків Армії УНР, донесення агентів 

розвідки та контррозвідки, повідомлення про загальний політичний стан, 

донесення про розташування частин Добровольчої та Червоної армій (т. 12, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27); фінансові чеки і звіти про те, скільки коштів 

було витрачено і на що саме, донесення і відомості про роботу контрольних 

пунктів військ УНР (т. 14, 28, 29); листи, рукописи, фото, документи особової 

справи Ю. Тютюнника (т. 13, 15, 16, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42) тощо. 

Так, на базі документів з особистої справи Ю. Тютюнника, з яких відомо, що 

паралельно з політичною та громадською, Ю. Тютюнник займався науково-

просвітницькою діяльністю (написав спогади про участь у революційних подіях 

1917 р., збирав матеріали для повстанського альбому), є змога зробити суттєве 

інформаційне доповнення в дослідження про Перший Зимовий похід. 

Рукопис книги «Зимовий похід 1919 – 1920 років» з авторськими 

примітками і правками теж є окремим томом «справи Тютюнника», 

зберігається в ГДА СЗР України, під № 42
44

, як і листи до друзів і дружини 

Віри Андріївни. Вони показують Ю. Тютюнника, в іншій, раніше невідомій 

іпостасі, як люблячого чоловіка та чуйного батька. В листах до дружини за 
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квітень 1923 р. Ю. Тютюнник писав, що зробить все можливе для вивезення 

родини за кордон. Однак,  16 червня 1923 р. внаслідок чекістської операції він 

опинився в Радянській Україні, де й змушений був залишитися. 

Важливим відкриттям у ході дослідження стали фрагменти 

неопублікованого рукопису Ю.Тютюнника, які ймовірно є другою і третьою 

частиною книги «Зимовий похід 1919 – 1920 рр.». Адже воєнного огляду 

Першого Зимового походу та особистих спостережень автора про ці бойові 

операції Армії УНР досі не було виявлено. 

У фондах ГДА СЗР України зберігаються й матеріали, з яких стало відомо 

про розвідувальні рейди Армії УНР під час Зимового походу. Адже невелике 

5-тисячне з'єднання в запіллі ворожих фронтів мало змогу здійснювати свій рух 

та проводити бойові операції лише за наявності сильного розвідувального 

супроводження. Розвідники частин, що брали участь у Першому Зимовому 

поході, глибоко проникали в тили противника, вели опитування місцевого 

населення. Дані, що вони здобували, доповнювалися інформацією агентури. Всі 

оперативні накази по рейдовому корпусу спиралися на відомості, отримані 

подібним шляхом
45

. Такі документи рідко стають доступними історикам, при 

тому, що вони дають змогу значно краще зрозуміти причини і перебіг воєнних 

подій.   

З матеріалів Центрального державного архіву громадських об’єднань 

(ЦДАГО) України опрацьовано фонди Комісії з історії громадянської війни при 

ЦК КП(б)У (Ф. 5), Галицького організаційного комітету КП(б)У (Ф. 37) та 

Колекції документів «Український музей у Празі» (Ф. 269). Останній містить 

конспект реферату полковника М. Крата «Партизанський Зимовий похід 

6 грудня 1919 р. – 6 травня 1920 р.», який дає змогу систематизувати та 

порівняти інформацію з різних джерел про перебіг Зимового походу. 

У фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління (ЦДАВО) України виявлено і проаналізовано матеріали, які 
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включають інформацію про бойові дії частин Армії УНР під час Зимового 

походу. Зокрема у фондах Штабу діючої Армії Української Народної 

Республіки» (Ф. 3172) і Канцелярії Директорії Української Народної 

Республіки (Ф. 1429) містяться накази, інструкції та розпорядження по дивізіях 

і групах, які частково дублюють дані архіву ГДА ЗСР (Ф. 11012). Документи 

фондів Головного управління Генерального штабу Української Народної 

Республіки (Ф. 1078), Управління преси та інформації Української Народної 

Республіки (Ф. 1113), Начальної команди Галицько-Української армії (Ф. 2188), 

Штабу Запорізької збірної дивізії УНР (Ф. 3217) містять інформацію про 

передумови Першого Зимового походу, матеріальний стан Армії УНР кінця 

1919 – початку 1920 рр.,  відомості про повстанський рух зазначеного періоду, 

дані про УГА та її співпрацю з Армією УНР Зимового походу тощо. Цікавий 

політичний аналіз теми в контексті революційних подій 1917 – 1921 рр. містить 

рецензія Д. Донцова на книгу Ю. Тютюнника «Зимовий похід 1919 – 1920 

роки» (Ф. 3849). 

Важливою базою для дослідження є опубліковані збірники документів, 

зокрема «Гражданская война на Украине. 1918 – 1920» та «Директивы 

командования фронтов Красной Армии (1917 – 1922)», попри заідеологізований 

виклад,  вони містять цінну інформацію про чисельність збройних формувань 

більшовиків, денікінців, частин Армії УНР та загонів повстанців, що діяли у 

хронологічних та топографічних рамках Зимового походу та ін.
46

 Матеріали 

«Денника Начальної Команди УГА» дають змогу ширше дослідити взаємодію 

Армії УНР та УГА під час Першого Зимового походу
47

. Корисними для 
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дослідження стали видання, які містять інформацію про воєнно-політичну 

ситуацію на українських територіях, якими здійснювався Перший Зимовий 

похід
48

.  

Цінними є матеріали і спогади учасників Першого Зимового походу. 

Суб’єктивність мемуарів потребує їх критичного аналізу і співставлення зі 

свідченнями інших джерел.  

Мемуари учасників визвольних змагань почали з’являтися вже у 1920 – 

30-х рр. Зокрема, важливими є спогади вояків УГА, в яких йдеться про тісні 

зв’язки з Армією УНР та укладення 22 грудня 1919 р. договору про об’єднання 

обох українських армій для спільних військових дій
49

.  

Праці Г. Чижевського, Б. Монкевича, Д. Паліїва та ін. висвітлюють різні 

етапи Першого Зимового походу, розкривають його перебіг, подають перелік 

військових формувань та їх командирів, в  них присутній детальний опис 

окремих формувань Армії УНР Зимового походу, таких як Третя Залізна 

стрілецька дивізія та 1-й Кінний полк Чорних Запорожців
50

.  
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Зокрема Д. Паліїв у своїй публікації робить акцент на періоді Зимового 

походу, як на болючому роз’єднанні двох братніх українських армій – 

Придніпрянської та Галицької. Аналізуючи і переосмислюючи зміст книги 

О. Доценка «Зимовий похід», автор критикує його за негативну оцінку союзу 

УГА з ворожими українській державі силами і за те, що він неодноразово та 

впевнено називає ці події зрадою Армії УНР. Натомість Д. Паліїв вважає 

винними у такій ситуації обидва уряди – Східної та Західної України, і саме 

через них була роз’єднаність двох українських армій. А однією з основних 

причин того, що УГА пішла на угоду з Денікіним, була її неспроможність 

перейти на партизанські методи боротьби. На його думку, УСС через таку ж 

причину не пішли в Зимовий похід
51

. 

Приділяючи окрему увагу темі стосунків Армії УНР та УГА під час 

Першого Зимового походу, важливим джерелом став щоденник О. Левицького, 

у якому він зафіксував обставини переходу галичан на бік білогвардійців (він 

був членом української делегації, що 7 лютого 1919 р. підписала угоду про 

союз Галицької армії з Денікіним) та інформацію про детальні та маловідомі 

обставини укладання договору
52

. Такі свідчення дають змогу розглянути цей 

історичний факт з відмінного від загальноприйнятих оцінок боку, а також 

глибше зрозуміти сутність взаємодії Армії УНР Зимового походу та УГА, 

перспективами їхньої співпраці, та втраченими можливостями об’єднання. 

І. Козак назвав Перший Зимовий похід всебічно успішним, протиставляючи 

його героїчному, але невдалому бою під Крутами, трагедії під Базаром, битві 
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під Бродами та ін. На його думку, зимовий рейд Армії УНР 1919 – 1920 рр.був 

повним мілітарним і моральним успіхом
53

.  

Важливим джерелом для вивчення відносин між двома українськими 

арміями під час Зимового походу, перспективами їхньої співпраці та 

втраченими можливостями об’єднання, а також багатьох інших аспектів даної 

тематики є праці О. Вишнівського
54

. Вони містять найбільш повний виклад 

подій, які стосуються знищення Залізної дивізії Армії УНР денікінською 

дивізією під командуванням князя Голіцина. О. Вишнівський назвав цей 

трагічний інцидент сторінкою ганьби в історії українських визвольних змагань, 

подав свідчення різних очевидців тих подій і зазначивши, що справу не 

розслідували та не покарали винних. А винним у тому, що трапилося, він 

беззаперечно вважав полковника Трутенка, який, на погляд автора, виявив 

серйозну недбалість щодо довіреної йому військової частини
55

.  

Стаття учасника Першого Зимового походу І. Козака
56

 містить побіжні 

згадки про події самого рейду, більшу увагу автор приділив стосункам 

Армії УНР з частинами УГА. Так, він наводить приклади, які підтверджують 
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співпрацю цих двох українських армій: «У місті Пикові, де стояла галицька 

артилерія, вона виміняла Київській групі старі гармати на нові і ще «позичила» 

десяток коней. Також лікарні галицьких частин приймали радо ранених 

учасників Зимового Походу для лікування»
57

. 

І. Лютий-Лютенко, один із очільників партизанського руху в Україні, у своїх 

спогадах висвітлив співпрацю партизанських загонів з військовими частинами 

Армії УНР під час походу
58

.  

Різноманітні подробиці воєнних дій Армії УНР в період 1919 – 1920 рр. 

містить збірка спогадів, в яку увійшли листи, фотографії та інші важливі для 

дослідження документи
59

. Зокрема в них описаний не тільки перебіг воєнних 

операцій, а й побутові описи з життя військових підрозділів Армії УНР. 

У Зимовому поході кухонь не було, особливо на початку, продукти та запаси 

фуражу постачалися з українських сіл. Нестача набоїв і рушниць 

поповнювалася трофеями з успішних боїв з Червоною армією, або діставалася 

від людей з сіл
60

. У збірці є опис Вапнярської операції генерал-полковником 

М. Кратом, під час якої відбувся розгром 14-ї радянської армії
61

, а також 

оригінальна розповідь про взяття Вознесенська
62

. У цій збірці подано і 

детальний маршрут Армії УНР від 6 грудня 1919 р. до 6 травня 1920 р.
63

. 

У вказаному збірнику надруковано багато спогадів учасників походу, як 
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розгорнутих і вичерпних, так і невеличких оригінальних заміток, які не 

зустрічаються ні в періодиці, ні в більш об’ємних матеріалах. Зокрема, у цій 

книзі є ексклюзивні відомості про бойовий шлях Чорних Запорожців, та їхнього 

командира П. Дяченка. Детальні описи його характеру, цікаві події з воєнного 

життя всього полку, їхня участь у Першому Зимовому поході, дають змогу 

глибше та об’ємніше дослідити революційні події життя українського народу в 

період 1919 – 1920 рр. У даній праці наявна велика кількість інформації і про 

співпрацю українського селянства з Армією УНР під час Зимового походу. За 

цими свідченнями можна зробити висновок, що селяни охоче допомагали 

воякам Армії УНР і самі за найліпшої нагоди приєднувались до їхніх лав, 

подекуди цілими сім’ями.
64

  

Не менш важливими для дослідження є мемуари П. Дяченка, які містять 

відомості про Перший Зимовий похід, спогади старшин і козаків полку Чорних 

Запорожців та документи, що стосуються історії полку
65

. Серед них – 200 

світлин, 6 мап, неповний список старшин і козаків 1-го кінного полку Чорних 

запорожців Армії УНР з довідками про них тощо. Праця дає змогу детально 

ознайомитися з особливостями військової діяльності кінного полку Чорних 

запорожців у складі Армії УНР. У дослідженні є опис участі полку в Першому 

Зимовому поході. Зокрема – фрагмент взяття Вознесенська та розгорнута 

розповідь про Вапнярську операцію, якою завершився Перший Зимовий похід.  

Листи та спомини військового міністра та генерал-хорунжого Армії УНР 

В. Петріва, який  взяв участь у плануванні Зимового походу й проаналізував 

тактику і стратегію збройних сил УНР, містять опис передумов Першого 
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Зимового походу та розкривають причини, які до нього призвели
66

.                           

В. Сергійчук у передмові до цих видань дає оцінку подіям періоду 1917 – 

1921 рр. Через інтернування у польському таборі В. Петрів не брав 

безпосередньої участі у Зимовому поході, але долучився до його підготовки. 

Зокрема, підготував детальні схеми проведення цієї бойової операції, 

проаналізував тактику і стратегію збройних сил УНР
67

. У військово-історичних 

працях В. Петріва є багато важливої інформації, за допомогою якої є змога 

розгорнуто дослідити Перший Зимовий похід і його причини. 

Корисною інформацією, зокрема, є роздуми В. Петріва про передумови 

Зимового походу. У своїх працях він зазначає складне становище українського 

уряду в 1919 р., під час відходу на північ і описує передачу звільнених 

територій понад р. Смотричем польській армії. Передача відбулась за умов 

наступу зі сходу більшовицьких військ, тому все сталося без укладання будь-

яких угод чи конвенцій, без жодних зобов’язань
68

. Автор був присутній при 

встановленні зв’язку між українською адміністрацією та польським військом, у 

своїх спогадах він зазначив, що поляки прийшли на територію України без 

попередження, як переможці
69

. 

Праці командуючого Армією УНР у Першому Зимовому поході 

М. Омеляновича-Павленка є одним з найбільш вагомих внесків у висвітлення 
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теми дослідження
70

. Вони містять детальний аналіз послідовності боїв, 

партизанських операцій, переміщень та дислокації частин Армії УНР під час 

Зимового походу. М. Омелянович-Павленко проаналізував відносини між УГА 

й Армією УНР, висвітлив своє суб’єктивне ставлення до політичного контексту 

акції, її історичної ролі. Як головнокомандуючий походом він зміг зробити 

один з найбільш деталізованих описів Зимового походу. У тих випадках, коли 

він сам не мав змоги бути очевидцем тих чи інших подій, Омелянович-

Павленко користувався свідченнями безпосередніх їх учасників. 

Автор висловив думку, що Першому Зимовому походу приділена замала 

увага, і через особисті відносини серед керівної верхівки УНР рейд ігнорували, 

применшували його значимість для української революції. Це могло стати 

поштовхом для інших крайнощів – перебільшення значимості походу, 

приписування йому інших цілей і мотивів ніж було насправді, міфологізацію та 

героїзацію окремих епізодів чи постатей.   

Праці М. Омеляновича-Павленка містять не лише списки командирів, їхні 

характеристики, реєстр штабу армії, спогади учасників боїв, а й роздуми 

політичного та військового спрямування, про причини, специфіку і наслідки 

тих чи інших подій української історії. Також надається інформація про 

реорганізацію частин армії, характерні риси штабів з наведеним для прикладу 

реєстром, коротка характеристика командного складу. Проте опису бракує 

переліку старшин і козаків, що загинули під час походу, надана інформація 
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лише про Армію УНР, без опису УГА
71

. Варто зазначити, що у своїх спогадах, 

М. Омелянович-Павленко допускає певні похибки у датуванні та деяких 

фактах, але загалом його праці дають змогу узагальнити перебіг як воєнних так 

і політичних подій періоду національно-визвольної боротьби 1917 – 1921 рр. 

Спогади командира Київської дивізії Ю. Тютюнника містять дані про бойові 

дії та організацію Армії УНР у Першому Зимовому поході, особисті 

спостереження та оцінку подій автора
72

.  Праця містить політичний огляд подій 

на базі власних спогадів, наказів і розпорядженнях по армії та дивізіях, 

оперативних звітів, листах та заявах урядових осіб, документах вилучених у 

ворожих сил, перехоплених радіозвітах, даних преси.  

Ю. Тютюнник розглянув причини, які не дали остаточно об’єднатися Армії 

УНР з УГА. Зокрема він приходить до висновків, що на заваді цьому процесу 

стала партизанська діяльність Армії УНР, а також швидкий наступ Червоної 

армії. У результаті УГА залишилася на місці та фактично опинилася між 

більшовиками та білогвардійцями. Автор зазначив, що ліквідація регулярного 

українського фронту стала передчасною, оскільки вже у другій половині грудня 

Добровольча армія відступала на південний схід. Також Ю. Тютюнник 

розглянув питання роз’єднаності армії з політичною верхівкою, яка перебувала 

тоді за кордоном та зробив висновок, що це  стало однією з головних причин 

скрутного становища українського війська. Як приклад, навів дані, що свідчать 

про низький авторитет політичної верхівки серед населення України вже в 

листопаді 1919 р., згадуючи при цьому Пашковецьку республіку
73
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Детальну увагу Ю.Тютюнник приділив нараді командуючих дивізіями 

21 січня 1920 р. в с. Гусівці на Єлисаветградщині, де було вирішено розпочати 

боротьбу з Червоною армією
74

. Автор описав спроби впливу на загальну 

ситуацію серед цивільного українського населення з боку московської влади, 

які здійснювалися за допомогою поширення пропагандистських матеріалів.  

Радянські політичні та військові діячі залишили низку спогадів, які 

стосуються 1919 – 1920 рр. Серед них праці радянських командирів Й. Якіра та 

О. Городовикова. Попри однобічність висвітлення ідеологічних питань, вони 

містять важливі для дослідження воєнно-оперативні дані
75

. Мемуари 

В. Антонова-Овсієнка є ґрунтовним джерелом до історії визвольних змагань 

1917 – 1921 рр.
76

. У збірнику документів, що висвітлює діяльність 

Г. Котовського, надана інформація про сутички бойових з’єднань Червоної 

Армії з частинами Армії УНР під час Зимового походу
77

. Попри те, що відтінок 

цих свідчень (загальна термінологія та викривлення деяких фактів) має 

заангажований характер, вони дозволяють прослідкувати хронологію подій та 

співставити наявну інформацію. Суттєвим недоліком цих праць є однобічність 

висвітлення, тому вони можуть слугувати додатковим матеріалом у 

дослідженні теми Зимового походу. Винятком є праця Ф. Акулова, який 
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висвітлив маловідомі бої між Армією УНР та денікінцями 17 – 19 грудня  

1919 р. в Одесі
78

. Це рідкісний випадок в російській мемуаристиці, коли автор 

симпатизує українським військам. Велику увагу, автор приділив опису 

боротьби військових загонів отамана Григор’єва при звільнені Миколаєва, 

Херсона та Одеси.  

Мемуари білогвардійців надають детальний опис відходу Добровольчої 

армії на південь України в кінці 1919 р., дані про розташування більшовицьких 

військ та воєнно-політичну ситуацію на території України зазначеного 

періоду
79

.  

Кількість праць, у яких прямо чи опосередковано згадуються події Першого 

Зимового походу не така вагома, як в українській історіографії. Також вони 

містять мало фактажу і насичені переважно емоційними описами 

пропагандистського характеру. Зокрема В. Матасов описуючи склад Армії УНР 

зазначає, що українські вояки в більшості прагнули переходити на бік генерала 

Денікіна і багато хто переходив. За його словами це відбувалося через те, що 

серед українського населення поширювалися антипетлюрівські настрої. Автор 
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вважав, що вся культурна Україна була налаштована на «загально-російську 

платформу». А «напівграмотні отамани» з «напівінтелігентними міністрами» не 

мали на що розраховувати суто через те, що українцям надзвичайно набридли 

соціалісти. Варто зазначити, що одні й ті ж самі події, описані в українській 

історіографії та у спогадах білогвардійців, можуть бути зовсім протилежним 

чином подані. Так, можна навести приклад з підйомом прапора під час 

парадного вступу Добровольчої армії до Києва 30 серпня 1919 р., про який, у 

В. Матасова
80

 та О. Доценка є кардинально протилежні свідчення 
81

.  

У збірнику спогадів «Революция на Украине. По мемуарам белых» часто 

зустрічається тема «нелюбові українського народу до української влади», 

приміром дуже жорстко критикується отаманщина
82

. Проте характерною є 

критика не тільки українського уряду, але й білогвардійського проводу. Так, 

Денікін і його найближче оточення подекуди висвітлюються неграмотними 

керівниками. Їхні політичні помилки вважались основною причиною того, що 

Добровольча армія зазнала такої нищівної поразки. Особливої критики зазнали 

антисемітські погроми, вчинені командуванням Добрармії
83

. Корисними 

подібні праці є тим, що  у них досить детально описується відхід білогвардійців 

на південь України в кінці 1919 р., та розташування більшовицьких військ.  

Важливо пам’ятати про суб’єктивний характер мемуарів та подібних їм 

історичних джерел, що вимагає обережного відношення до них з боку 

дослідника. Свідчення мемуаристів потребують всебічного та неупередженого 

підтвердження інформацією, отриманою з інших джерел. 
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Окрім мемуарів до наукового обігу залучені документи та матеріали у 

збірниках, де висвітлюються окремі військові, воєнні та політичні аспекти 

проблеми. Вони дають змогу комплексно реконструювати умови, в яких 

відбувалася їх реалізація. 

Таким чином, за результатами історіографічного та джерелознавчого 

аналізу, варто зауважити, що на сучасному етапі бракує об’єктивного,  

масштабного і різнобічного дослідження Першого Зимового походу в контексті 

української національно-визвольної революції 1917 – 1921 рр. На відміну від 

ситуації в українській мемуаристиці щодо теми Другого зимового походу,  яка 

висвітлена чи не найбільш докладно, Перший Зимовий похід лишається 

маловивченою сторінкою історії України. Огляд літературної та джерельної 

бази свідчить, що попри існування великої кількості праць, які так чи інакше 

торкаються теми Першого Зимового походу, вона не стала предметом окремого 

наукового дослідження. Дослідники цієї теми не виходили за межі оцінок 

сучасників Першого Зимового походу.  

Праці, найбільш наближені до комплексного огляду теми, застарілі, в першу 

чергу через те, що значна частина джерельної бази по темі Першого Зимового 

походу ще не була введена в науковий обіг. З огляду на залучення ширшого 

кола джерел, існує потреба в новому погляді на події воєнної історії України 

періоду національно-визвольної революції, зокрема Першого Зимового походу. 

Поєднання архівних документів з опублікованими матеріалами, науково-

історичними й мемуарно-аналітичними працями дозволило істотно розширити 

джерельну базу й комплексно дослідити перебіг Першого Зимового походу 

Армії УНР. Зокрема організацію, тактику, стратегію та послідовність ведення 

боїв, а також роль і місце цього героїчного рейду української армії часів 

Директорії УНР по тилах денікінського та більшовицького фронтів у 

визвольній боротьбі українського народу 1917 – 1921 рр., а також в 

українському державотворчому процесі початку ХХ ст. 
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РОЗДІЛ 2 

БОРОТЬБА АРМІЇ УНР З ВІЙСЬКАМИ ДЕНІКІНА  

(6 ГРУДНЯ 1919 р. – 21 СІЧНЯ 1920 р.) 

 

2.1. Причини Першого Зимового походу Армії УНР 

Перший Зимовий похід Армії УНР під проводом М. Омеляновича-

Павленка є надзвичайно важливою частиною воєнної історії України і водночас 

малодослідженим питанням, яке потребує ґрунтовного наукового опрацювання. 

Щоб зрозуміти основні причини, через які Армія УНР була вимушена перейти 

на партизанські методи боротьби та вирушити у запілля Добровольчої армії, 

варто розглянути події, що передували періоду грудневих нарад її воєнного 

командування та уряду УНР. 

Ще 21 вересня 1919 р. до рук українського генштабу потрапив 

перехоплений  наказ 30-му добровольчому корпусу від 4 вересня про наступ в 

райони розташування української армії
84

. Така тактика денікінців довела, що 

УГА не зможе знайти з ними спільної мови, тим паче їм було відомо про 

збройні сутички між білогвардійцями та частинами Армії УНР в районі 

Христинівки. Тому на той момент НКГА за згодою Головного Отамана 

припинила бої з більшовиками і звернула головну увагу на денікінський 

фронт
85

. 24 вересня Директорія УНР оголосила Добровольчій армії війну.  

Після літніх боїв 1919 р. становище української армії на фронті 

погіршувалося, 31 серпня був втрачений Київ, що вкрай негативно вплинуло на 

її моральний стан та боєздатність. Вже в серпні український уряд не мав змоги 
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постачати своїй армії зброю та амуніцію через те, що країни Антанти 

заблокували кордони УНР. З жовтня почалася епідемія тифу, вона стрімко 

поширювалася і в листопаді підкосила значну частину війська. В кінці жовтня – 

в середині листопада УГА мала бл. 5 000 вояків
86

, армія УНР – 4170
87

 (для 

порівняння, в липні – серпні 1919 р. об’єднані українські регулярні армії (без 

повстанців у запіллі червоних та білих) складалися з бл. 100 000 чол., у тому 

числі УГА – бл. 50 000 чол.
88

). З надією покращити матеріальний стан армії, 

уряд оголосив з 12 по 19 жовтня «Тиждень українського козака», в рамках 

якого уряд за допомогою відозв «летючок» від Міністерства преси і пропаганди 

звернулися до населення із закликом пожертвувати на потреби армії одяг і 

взуття
89

. Такі дії урядовців не знайшли належного відгуку в пасивного 

населення, яке було змучене перманентною війною та постійними змінами 

влади. С. Петлюра в своїх спогадах назвав це явище «прокляттям української 

армії»
90

. Навіть надлюдські зусилля командування утримати хоча б західну 

частину Поділля з Кам’янцем-Подільським завершилися поразкою. «Трикутник 

смерті», в якому українська армія була затиснута РСЧА, білогвардійцями та 

поляками, став причиною того, що уряд і командування 16 листопада мусили 
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вирушати на північ. Ситуація ускладнювалася тим, що Румунія теж була 

вороже налаштована до УНР. Сепаратне перемир’я УГА з Денікіним, укладене 

6 листопада, стало черговим міцним деморалізуючим фактором для Армії УНР.  

Начальна команда УГА мала два стратегічних плани своєї подальшої 

діяльності. Генерал УГА Курманович мав план, який отримав підтримку 

М. Тарнавського, він передбачав відновлення бойових дій на Галичині, з метою 

захопити лінію Чортків – Станіслав – Сколе – Лавочне, щоб вийти на 

Чехословаччину. Після цього перекинути близько 20 000 галицьких вояків з 

Італії продовжити українсько-польську війну
91

. За другим планом, дві 

українські об’єднані армії мали визволити від більшовиків Південь України з 

найбільшими містами – Одесою, Миколаєвом, Херсоном. Такий вибір був 

обґрунтований тим, що саме на півдні противник мав слабкі сили, а це б могло 

гарантувати перемогу. Те, що південь охоплений масовим повстанським рухом, 

мало зіграти вирішальну роль. Галичанами були встановлені дружні відносини 

із загонами отаманів Волоха, Крука, Павловського. Прихильником цієї операції 

був і генерал А. Кравс, який зазначав, що якщо Петлюра поведе свою армію на 

Київ, то УГА повинна зробити удар на південь, захопивши Одесу
92

. 

Є. Петрушевич вважав, що здобуття Одеси надало б Україні можливість 

налагодження закупок зброї від нейтральних держав
93

. 
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4 листопада у Жмеринці відбулася нарада командування УГА та 

політичного проводу України. На нараді представник Начальної команди чотар 

Паліїв засвідчив, що станом на 4 листопада тактичне становище УГА дійшло 

критичної межі, вона втратила ініціативу і була змушена лише чекати наступу 

ворога, не маючи жодних резервів та можливості вільно пересуватися. Він 

заявив присутнім Головному Отаману, Диктатору та представникам обох армій, 

що в разі наступу добровольців катастрофа буде неминучою, адже їх нема кому 

стримати. І швидше за все армії доведеться втікати з поля бою
94

. Ще до наради 

у Жмеринці командування УГА почало шукати вихід з цієї складної ситуації. 

Спроби уряду УНР домовитися з Денікіним про припинення бойових дій 

провалилися, як і  переговори з більшовиками про спільні дії проти Денікіна. 

З огляду на ситуацію, яка склалася, НКГА вирішила діяти самостійно з метою 

збереження армії. На нараді ідея проведення переговорів з білогвардійцями вже 

була узгоджена, але рішення надіслати до штабу Денікіна делегацію відклали 

на два дні. Тому М. Тарнавський самовільно відправив місію без санкції 

політичного керівництва
95

.  

1 листопада, на офіційній зустрічі з уповноваженим Добрармії, 

командиром групи генералом Я. Слащовим, делегація УГА на чолі з отаманом 

Лисняком висунула протест з приводу жахливого поводження з українськими 

полоненими та прохання їх обміну на російських. Таким чином вони 

неофіційно підняли питання про перемир’я добровольців з українськими 

арміями. Але їм повідомили, що за наказом генерала Шиллінга білогвардійці 

хочуть укладати угоду лише з УГА, мотивуючи це тим, що Галицька армія 

прибула на Правобережжя під тиском воєнних обставин. Наддніпрянську армію 
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білогвардійці  відмовилися визнавати військом, висунувши впевненість в тому, 

що її вояки є групою повстанців, які тримаються купи лише завдяки сильнішій 

Галицькій армії. Вони запевняли представників УГА, що за російськими 

законами, вояки Армії УНР – колишні піддані Російської імперії, тому мають 

поводитися згідно відповідних норм. Через місію отамана Лисняка Слащов 

вирішив передати наказ до Армії УНР про здачу зброї, розпуск війська та 

перехід старшин до складу Добровольчої армії. В разі невиконання 

передбачалось покарання за законами воєнного часу. Але представники 

Галицької армії відмовилися передавати цей наказ
96

. 

В ході подальших переговорів, 6 листопада на станції Зятківці між 

генералами Тарнавським та Денікіним була підписана мирна угода, за якою 

УГА переходила під оперативне підпорядкування ЗСПР. За цією угодою 

внутрішня автономія частин зі старим командуванням зберігалася, але вся 

Галицька армія переходила у склад Добровольчої армії. Галицький уряд мав 

припинити державну діяльність і переїхати до Одеси. Галицька армія мала 

зосередитися в районі Погребище – Липовець. Підписання Звятківського 

договору викликало негативну реакцію в українських правлячих колах. Договір 

було анульовано, а до денікінців надіслано нову делегацію, що складалася з 

представників Галицької армії та Армії УНР. Вони мали інструкції «укласти 

якнайдовше перемир’я для збереження жовнірської честі УГА і, якщо можливо, 

то й для Наддніпрянської армії»
97

. Галицькі делегати до останнього наполягали 

на встановленні перемир’я між обома українськими арміями, але Я. Слащов був 
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непохитним і заперечував можливість будь-яких угод з «петлюрівцями». Тож 

галичани самі підписали сепаратний договір з ЗСПР 17 листопада 1919 р. в 

Одесі.    

Угода з УГА була дуже вигідною для Денікіна, адже без галичан Петлюра 

не втримав би більшовицько-денікінські удари. Тому він і пішов на досить 

лояльний союз з УГА. Він ще з вересня прагнув встановити контакт з 

Галицькою армією, щоб вивести її з під порядкування С. Петлюри
98

. Договір 

був укладений без відома С. Петлюри та Є. Петрушевича, які дуже негативно 

сприйняли цей факт. У зв’язку з цим Є. Петрушевич звільнив з посади 

М. Тарнавського та А. Шаманенка та віддав їх під військовий трибунал, 

звинувативши у державній зраді (порозуміння з ворогом, ведення з ним 

переговорів, злочин перед верховною владою, невиконання наказу). І хоча 

звинувачених виправдали, але резонанс від Зятківського договору був дуже 

негативним
99

. До всіх галичан почали застосовувати ярлик «зрадників», через 

що значна кількість вояків переходила до армії УНР
100

. Добровольча армія ж, за 

допомогою договору з УГА відкрила для себе шлях на Кам’янець-Подільський, 

тимчасову столицю Директорії, де перебував уряд УНР
101

. 

Нейтралізація УГА як військового чинника поставила Армію УНР у 

надзвичайно важке становище. 10 листопада 1919 р. білогвардійці захопили 
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Жмеринку, 14 листопада – Могилів-Подільський, 22 листопада – Проскурів
102

.         

28 листопада було втрачено Староконстянтинів, армія опинилася в Трикутнику 

смерті Любар – Шепетівка – Миропіль. З 29 листопада всі державні інституції 

УНР перебували в Любарі.   

Щоб покращити ситуацію, 13  листопада командувач Армії УНР 

полковник Ю. Тютюнник віддав розпорядження про мобілізацію до війська 

народжених у 1898 – 1889 рр. чоловіків у Старокостянтинівському,  

Проскурівському, Летичівському, Літинському, Могилівському, 

Новоушицькому і Кам’янецькому повітах. Однак наказ не був втілений у 

життя, в першу чергу через відсутність адміністрації УНР на місцях, та й 

місцеве чоловіче населення не особливо записувалося до військових лав через 

страх перед епідемією тифу. Через малочисельність Армії УНР в листопаді 

1919 р. її групи було зведено в дивізії: Запорізьку, Волинську, Київську, СС 

(3-тя Залізна дивізія залишалася у старому складі, 9-ту Залізничну 

реорганізовано в зведений полк). Розформувавши запасний склад, ним 

поповнили діючі частини Армії УНР
103

. 

 У цей час військове командування УНР приєднало до гайдамацьких 

підрозділів Запорізької групи біля 1700 більшовицьких вояків, які виявили 

бажання воювати в Армії УНР. Було створено окрему гайдамацьку бригаду, 

куди й увійшли богунівці з таращанцями. На чолі цього формування поставили 

отамана Волоха, який протягом 1917 – 1918 рр. організовував гайдамацькі 

військові формації
104

. 
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 Але становище армії залишалося катастрофічним через брак амуніції, 

зброї, одягу, ліків, а також численні втрати в боях, епідемію і дезертирство, які 

значно послабили боєздатність Армії УНР. Через це довелося залишити 

Кам`янець-Подільський, Деражню, Проскурів і Старокостянтинів, частини 

війська відступали на Волинь. Наприкінці листопада в Армії УНР на озброєнні 

було 14 гармат та 80 кулеметів з майже повною відсутністю набоїв. Такий стан 

речей не міг не позначитися на загальній дисципліні всередині війська. 

26 листопада Ю. Тютюнник, командуючий Збірною Київською дивізією, 

висловив обурення тим, що військо перебуває у безладі, і видав наказ, у якому 

йшлося  про чітке дотримання порядку – виступати в точно зазначений у наказі 

час, командирам звіряти годинники, обов’язкова присутність на місцях 

керуючих найдрібніших частин, козакам наказано бути зі зброєю в руках, 

обозам слідувати в повному порядку. Обози мали поділятися на бойовий, 

санітарний і харчовий, а також дотримуватися інтервалу між підводами у три 

кроки
105

. 

27 листопада Петлюра з урядом залишили Старокостянтинів та виїхали 

до Любара. Отаман Волох разом з Данченком та Божком рушили за ними разом 

зі своїми частинами. У Любарі вони співпрацювали з «Волинською 

революційною радою», остаточно перейшовши на бік більшовиків. Волох 

вимагав відставки Петлюри, через що його заарештували, але він зумів перейти 

на інший бік річки Случ, де розташувався зі своїми загонами. Після цього ще 

два рази надсилав Петлюрі ультиматуми, щоб той зрікся влади.  

За умов малочисельності урядового війська Петлюра 3 грудня виїхав до 

Чорториї. Зосередивши також в Любарі та на Волині залишки армії, він 

сподівався, що військо там перезимує і відпочине, щоб розпочати свій наступ 

на південь весною 1920 р. Отаман Волох мусив теж здійматися з місця і 

рухатися в бік Чуднова через наближення частин Ю. Тютюнника, який мав 
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наказ на його ліквідацію
106

. Як зазначає у своїх спогадах Омелянович-

Павленко,  Волох «провадить розкладову ситуацію в армії і не виконує наказів 

командира»
107

. 

Виступи Волоха на нараді справили на присутніх враження близької 

внутрішньої кризи і віщували майбутні збройні виступи його частин. Під 

гаслом «Іду на Полтавщину» Волох збирав біля своїх гайдамаків навіть 

неперевірені елементи, серед яких траплялися й звичайні грабіжники. В ніч з 2 

на 3 грудня відбулася спроба оголошення в якості державного устрою в Україні 

СРР. А фактично – пограбування державної скарбниці, через що українське 

військо й опинилося в подальшій скруті. Разом зі втечею О. Волоха зі своїм 

відділом гайдамаків, Юнацькою школою та частиною приєднаних до них вояків 

Армії УНР це стало черговим потрясінням для уряду та війська.  

До загально нестабільної ситуації додаються негаразди у 

внутрішньополітичних настроях українського населення. Для прикладу, 

мешканці Пашковецької волості, охоплені анархічними настроями, оголосивши 

власну владу, тримали оборону проти денікінців і проти Армії УНР одночасно. 

Через це уряд УНР не зміг вчасно виїхати з Проскурова,  до якого якраз 

прибула денікінська армія. В результаті збройної сутички білогвардійці 

захопили бази з майном, гроші та деякі документи українського уряду. Петлюра 

наказав не ув’язуватися в рішучі бої з денікінцями задля збереження армії, і 

відступати реорганізуючись згідно останнього наказу про збірні дивізії
108

. 

Частина Армії УНР відступила до Польщі, інші вирушили в бік 

Старокостянтинова та Любара. Але вже тоді було вирішено прорватися у 
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запілля Добровольчої армії, щоб продовжити боротьбу в умовах партизанської 

війни і зберегти ядро регулярної армії
109

.  

До внутрішньополітичних конфліктів додався  й розлад між урядами УНР 

та ЗУНР. 4 грудня представники ЗУНР визнавали угоду А. Лівицького з 

поляками «грубою національною зрадою» і односторонньо розірвали Акт про 

злуку. Про це офіційно заявила посольству УНР у Варшаві і уряду Польщі 

дипломатична місія ЗУНР у складі С. Витвицького
110

. 

У цей час серед лав УГА і військ УНР далі поширювався тиф, що 

спричинило ще більшу кризу в розстановці сил на українському фронті. До 

початку грудня від плямистого тифу  померло  близько 10 тисяч українських 

вояків. Ця угода вплинула на плани командування Армії УНР – похід по тилах 

ворога був невідворотним.  

На початку грудня 1919 р. вже не існувало ні Міністерства військових 

справ УНР у Кам’янці-Подільському, ні Штабу Головного отамана у Любарі, 

була тільки малочисельна, виснажена боями та епідемією тифу дієва Армія 

УНР. Тисячі українських вояків знаходилися у таборах Польської Республіки, 

Румунії, Чехословаччини, Німеччини та Італії
111

. Приблизно в той же час до 

польських таборів було інтерновано біля 6 000 осіб
112

. З огляду на вищесказане, 

причинами, через які Армія УНР опинилася в катастрофічному положенні в 

кінці осені та  на початку зими 1919 р., можна назвати цілковиту ізольованість 
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України в її боротьбі на два фронти – з поляками та більшовиками. Ще одна, на 

той час найактуальніша, загроза надходила з боку білогвардійців. Кордони були 

фактично заблоковані, а між УНР та ЗУНР точилася внутрішня боротьба 

політичних партій. Не зважаючи на те, що Армія УНР впродовж двох років у 

тяжких обставинах виконувала роль авангарду Європи у боротьбі з 

«інтернаціоналізмом», Європа була байдужою до її боротьби
113

. Адже в 

Антанти був інший фаворит – А. Денікін з його ідеями відновлення Російської 

імперії, в плани якого не входила українська незалежність.  

У розпалі конфлікту між військами УНР та білогвардійцями 14-та 

радянська армія вийшла з оточення і досягла Житомира, вже в листопаді 

більшовики розпочали наступ на Правобережжя. У цей час польська армія 

проводила окупацію західноукраїнських земель, що знаходились під владою 

УНР
114

. Така ситуація вимагала ведення боротьби іншими методами, над чим 

постійно працювали військові командири армії та політичний провід УНР.  

1 грудня 1919 р. Добровольча армія зайняла лінію фронту: Київ – Козятин 

– Старокостянтинів. У Любарі поки що знаходились лише гайдамаки Волоха і 

ватаги отаманів Божка та Данченка, які організували пограбування державної 

скарбниці. Це стало крапкою у рішенні уряду УНР припинити ведення 

регулярної війни. С. Петлюра разом з начальником Штабу генералом 

М. Юнаківим і двома осавулами виїхали до Варшави. Там вони мали надії 
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завершити переговори щодо укладання польсько-українського договору про 

спільні дії проти більшовиків
115

. 

Варто зазначити, що 2 грудня 1919 р. було укладено Декларацію 

дипломатичної місії УНР у Варшаві, в якій йшлося про те, що Польська 

Республіка визнає незалежність УНР та погоджується на допомогу в її боротьбі 

з ворогом зброєю, амуніцією, військовим одягом та взагалі військовим майном, 

в розмірах, що будуть визначені окремою угодою. Згідно цієї Декларації 

українсько-польський кордон мав проходити по р. Збруч, таким чином Східна 

Галичина і Західна Волинь переходили до Польщі
116

. Такі положення 

суперечили настановам від уряду УНР і викликали обурення в українських 

колах. І. Мазепа назвав цю декларацію капітуляцією представників української 

місії у Варшаві
117

. Але С. Петлюра мав надію особисто залагодити ситуацію, що 

вкупі з іншими причинами пришвидшило його від’їзд. 

3 грудня у Чорториї відбулася нарада уряду УНР, де було вирішено 

проводити боротьбу у формі партизанської війни
118

. 4 грудня проходить ще 

одна нарада – командир січових стрільців Є. Коновалець заявив, що його 

частина демобілізується, бо вони вважали подальшу боротьбу 

безперспективною. Що й зробили, скориставшись директивою Головного 
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отамана від 23 листопада 1919 р. ч. 03132 про самодемобілізацію частин Армії 

УНР. Це викликало гостру реакцію М. Омеляновича-Павленка і загальне 

невдоволення присутніх
119

. У своїх спогадах Є. Коновалець пояснив свою 

позицію: «Після історичної, мабуть, останньої офіційної наради всіх 

комендантів у присутності головного отамана та прем’єр-міністра І. Мазепи в 

м. Чорторий, де вирішено ліквідувати регулярну війну й перейти на 

партизанщину, всі старшини корпусу січових стрільців, як галичани так і 

наддніпрянці, одноголосно вирішили здемобілізувати корпус і залишити всім 

вільну руку, або приєднатися до повстанської армії, яку складав генерал 

Омелянович-Павленко, або повернутися додому. Думати над тим, як дістатися 

додому, не було часу. Несподіваний напад поляків на Чорторию заскочив 

січових стрільців і деякі інші частини, що були розташовані в цьому містечку. 

Поляки роззброїли всіх і перевели, як інтернованих, до Луцька»
120

. Але 6 – 

7 грудня до Київської дивізії приєдналися рештки (біля 45 чол.) Січових 

стрільців, що не мали куди подітися, із собою вони мали одну гармату
121

. 

Політична ситуація також була неоднозначною, у варшавській Декларації за 

2 грудня 1919 р., окрім питань встановлення кордонів між обома державами, 

були визначені умови розташування й утримання військових частин української 

армії, державних установ та окремих громадян на території Польщі. Щодо 

стосунків з більшовицькою Москвою, то з кінця 1919 р. її тактика була змінена 

щодо України. 5 грудня VІІ Всеросійський з’їзд Рад ухвалив звернення до 

пригноблених націй, в якому, обіцяючи українському народу підтримку у 

боротьбі до повного соціального і національного визволення, підтверджував 

«виключне право українських робітників і трудящих селян вирішити питання 
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про остаточну форму союзу з трудящими масами інших радянських 

республік»
122

. 6 грудня Центральний Комітет російської компартії прийняв 

резолюцію про «Самостійність Української Соціалістичної Радянської 

Республіки». В ній йшлося про допомогу розвитку української мови та 

культури, про заборону партії примушувати селян до вступу в хліборобські 

колективні господарства-комуни тощо
123

. Навчені попереднім досвідом вони 

мали на меті знайти опору серед українського населення, тому діяли цього разу 

більш лицемірно.  

5 грудня, на ще одній військовій нараді вищим командуванням військ 

УНР було остаточно вирішено розпочати партизанський рейд в запіллі 

Добровольчої армії генерала Денікіна. Уряд УНР ухвалив рішення про 

доцільність виїзду С. Петлюри до Варшави з надією на те, що їм вдасться 

налагодити зв’язок з країнами Антанти і вірою на їхню допомогу. Але про 

від’їзд головного отамана майже ніхто серед війська не знав, про мету подорожі 

за кордон теж
124

. У своєму останньому наказі по війську Ч.101 Головний отаман 

оголосив про призначення командувачем Дієвої армії отамана М. Омеляновича-

Павленка, а отамана Ю. Тютюнника його заступником
125

. А вранці Голова 

Директорії  разом з начальником штабу армії ген. М. Юнаковим виїхав до 

Варшави на переговори з приводу налагодження військової співпраці з  
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поляками
126

. Несподіваний від’їзд уряду став причиною невдоволення серед 

війська.  

Після наради Ю. Тютюнник висунув пропозицію про необхідність 

призначення політичних референтів при кожній дивізії та при штабі армії, які 

мали бути посередниками між армією та населенням, інформувати населення 

України про політичну ситуацію у республіці, проводити політичну розвідку 

серед ворогів, дипломатичні відносини і організацію повстання
127

. І при тому 

уряд був спроможний надати командуванню армії 2 млн. карб., попри те, що 

перед цим державну скарбницю було пограбовано
128

. 

Рішення про перехід на партизанські методи боротьби проти денікінців 

опиралося на сподівання, що Збройні Сили Півдня Росії від початку масових 

мобілізацій стали нестабільними, а припинення їх наступу проти більшовиків 

свідчило про виснаження сил та відсутність резервів. Командуванню військ 

Новоросійської області було відомо про цю нараду, але ніяких запобіжних 

заходів з їхнього боку не було вжито
129

. 

Головним завданням усього походу був прорив ворожого фронту і вихід у 

запілля ворога, а також початок партизанської війни разом з повстанцями. Для 

цього потрібно було налагодити з ними зв’язок та впорядкувати їхні бойові 

частини. А також проводити пропаганду серед населення України, нищити в 
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запіллі залізниці та ворожі склади.  А основним завданням першої частини 

походу було вирвати УГА від білогвардійців і об’єднати армії в одну
130

. 

Частини армії, що готові були йти в похід, поділили на чотири збірні 

групи: Запорізьку (увесь Запорізький корпус без Гайдамацької бригади 

Волоха), Київську (5-та і 12-та Селянські дивізії, полк Морської піхоти, частини 

Залізної дивізії та корпус Січових Стрільців), Волинську (1-й збірний полк з 

рештками Північної дивізії, 2-й збірний піший полк, частини 2-ї дивізії 

(«Запорізька Січ»), 4-й полк Сірожупанників, 2-й кінний полк ім. Залізняка, 

кінний полк ім. Гетьмана Мазепи та Волинська гарматна бригада), 3-тю 

Стрілецьку дивізію, до складу якої входила Спільна Юнацька школа.  

На початку походу в ньому готові були взяти участь близько 10 тис. осіб 

(1 тис. шабель і 2 тис. багнетів та 14 гармат), але 75% загальної кількості 

складали штаби, немуштрові частини, обози та хворі солдати. Тобто боєздатних 

вояків було не більше 2 тисяч
131

. 

Армія УНР складалась в основному з козаків і старшин православного 

віросповідання, тому не виникало зайвих питань з боку вищого військового 

керівництва, священикам якої конфесії надати пріоритет під час організації 

душпастирської служби. Душпастирю відводилась в армії почесна роль 

духовного лідера, здатного дати життєві орієнтири військовослужбовцям, 

регламентувати принципи організації їх морального й ідейного виховання. 

 З 1919 р. протопресвітер П. Пащевський очолив Головну управу 

військового духовенства Армії УНР і особисто брав активну участь у Першому 

Зимовому поході, перебуваючи у лавах частин Армії УНР генерала 
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М. Омеляновича-Павленка упродовж боїв як з білогвардійськими, так і 

більшовицькими  російськими військами
132

. 

П. Слюсаренко у своїй дисертації стверджує, що найголовнішим 

завданням рейду в запілля 40 000 денікінської армії було збереження Дієвої 

армії та налагодження стійких зв’язків з українськими повстанськими 

угрупуваннями прихильними до відновлення влади УНР
133

. Також Зимовий 

похід передбачав нищення живої сили противника, руйнування залізниць, 

складів тощо; підтримання сили та бойового духу українських повстанців; 

ведення пропаганди серед українського населення, підтримка його морального 

та патріотичного духу, реалізацію закликів до подальшої боротьби; чинення 

збройного опору до того часу, доки український уряд поведе сплановану 

політичну роботу серед держав Антанти
134

.  

Таким чином можемо підсумувати, що причини та передумови походу 

частин Армії УНР в запілля білогвардійських сил, а згодом і більшовицьких, 

мали комплексний характер. Зокрема аналіз воєнно-політичної ситуації, яка 

склалася навколо УНР восени 1919 р., показав, що головними чинниками 

Першого Зимового походу стали: «листопадова катастрофа» 1919 р., коли 

українські території опинилася ізольованими в боротьбі на три фронти – з 

поляками й більшовиками та білогвардійцями, кордони були фактично 

заблоковані, а між УНР та ЗУНР точилася внутрішня боротьба політичних 

партій; епідемія тифу серед лав Армії УНР та Української Галицької Армії; 
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мирний договір УГА з Добровольчою армією; інтернування значної частини 

Армії УНР поляками та від’їзд С. Петлюри до Варшави.  

 

2.2. Рейд частин Армії УНР по тилах Добровольчої армії 

 

20 листопада 1919 р. на засіданні Військового Кругу Дону А. Денікін в 

загальному контексті своєї доповіді, в тому числі й про деструктивність 

українського національного руху, оголосив, що українська армія «живцем 

розкладається, сьогодні її немає», «Петлюра кінчився»
135

. Тому білогвардійці 

були впевнені в тому, що української армії дійсно не існує, і аж ніяк не 

сподівалися її появі у своєму запіллі вже в грудні.  

7 грудня армія Зимового походу, на чолі з генералом  М. Омеляновичем-

Павленком, без окремого політичного центру вирушила в дорогу з району 

Миропіль – Любар. Перед походом була проведена реорганізація залишків 

Армії УНР: відбувся поділ на 4 групи – Запорізьку (М. Омелянович-Павленко, 

Запорізький корпус без Гайдамацької бригади Волоха), Київську 

(Ю. Тютюнник, 5-та та 12-та селянські дивізії, полк морської піхоти, частини 

залізничної дивізії та Корпусу Січових стрільців), Волинську (О. Загродський, 

1-й збірний полк, 2-й збірний піший полк з решток «Запорізької Січі», 4-й полк 

сірожупанників, кінний ім. Залізняка полк, кінний полк ім. Гетьмана Мазепи та 

Волинська гарматна бригада) та 3-тю дивізію або групу на чолі з отаманом 

В. Трутенком (3-тя стрілецька дивізія та Спільна Юнацька школа)
136

. Всі 

командири окрім В. Трутенка (він був новою людиною в армії, заступив 

О. Удовиченка, який захворів на тиф), мали значний бойовий досвід.  
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Армія складалася з бл. 10 000 чол., з яких бл. 2000 були боєздатними (у 

війську налічувалося 1800 коней).  Решту складали обози, штабові частини та 

хворі. При армії було 12 гармат
137

.  

 Частини армії складали погано організовані загони зі всіх родів зброї. 

У їхньому складі були вояки, які належали не тільки до різних дивізій, а навіть і 

груп. Озброєння було найрізноманітнішим, на руках у бійців були російські, 

австрійські, англійські і навіть японські рушниці. Амуніції була мізерна 

кількість. Ю. Тютюнник навів бойовий стан Київської дивізії на 5 грудня 

1919 р.: багнетів 780 при 21 кулеметові, набоїв до рушниць і кулеметів – 61 000, 

шабель 72, 4 гармати і 200 набоїв до них
138

. 6 – 7 грудня до дивізії приєдналися 

бл. 45 чол. демобілізованих Січових Стрільців з однією гарматою. Тоді ж до 

дивізії приєдналися частини колишнього штабу армії, вони прибули з 

радіостанцією. Загалом Київська дивізія в день початку походу мала бл. 1000 

багнетів, 23 кулемети (набоїв до рушниць і кулеметів 72 000), 86 шабель і 5 

гармат. Був шпиталь (2 лікаря, 1 лікар-помічник, 1 сестра жалібниця), але ліків і 

перев’язочних матеріалів майже не було. Радіостанція, що приєдналася до 

дивізії була одна на цілу армію. Власного обозу було небагато, навіть кулемети 

возилися на селянських возах. Харчовий стан дивізії на початку походу складав 

до 2350 чол. і 326 коней
139

. Одяг і взуття особового складу були старі та 

пошкоджені. 

 Стан інших дивізій був схожим. До того ж Запорізька дивізія мала 

найбільшу кількість кінноти, за нею йшла Волинська дивізія, найменше кінноти 

було у Київській дивізії. Але в ній була найсильніша артилерія (5 гармат), а 

найслабша у Волинській (2 гармати). Піхота була найсильнішою в 3-й Залізній 

дивізії.  
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 В склад Запорізької дивізії входили рештки 6-ї, 7-ї та 8-ї дивізій 

колишньої Запорізької групи. В складі Волинської дивізії – 1-ї, 2-ї та 4-ї 

колишньої Волинської групи. 3-тя Залізна дивізія була поповнена в Любарі 

Юнацькою школою і 25-м гарматним полком зі складу їхньої колишньої дивізії. 

У складі Київської дивізії були рештки 5-ї та 12-ї колишньої Київської групи. 

А також частина Січових Стрільців.   

Просуваючись ворожим запіллям Армія УНР балансувала на межі свого 

існування, в першу чергу через те, що в її лавах було дуже багато хворих на тиф 

вояків, а ліків, щоб утримувати задовільний стан їхнього здоров’я, 

катастрофічно не вистачало. Перед початком походу армія залишила хворих в 

Любарі (бл. 700 хворих), але за кілька днів в обозі з’явилися нові недужі. До 

них додавалися й поранені.  В армії дуже бракувало санітарного персоналу, 

через кілька днів походу деякі дивізії зовсім лишилися без лікарів. А там, де 

вони були, їм допомагали рядові вояки. З цього приводу Ю. Тютюнник 

зазначив: «Як ті козаки могли їм допомогти, якщо краще вміли на той світ 

ворога відправляти»
140

. При зайнятті міст чи сіл лікарі дбали про постачання 

медикаментів та санітарного приладдя. Під час руху армії лікарі бігали від воза 

до воза, слідкуючи за хворими, а вночі не спали, використовуючи нагоду 

зробити огляд в теплому приміщенні. Хворі пересувалися на возах, ночували по 

селянських хатах. В таких умовах вони часто отримували обмороження 

кінцівок, траплялися й смерті від переохолодження. При можливості хворих 

лишали на догляд місцевих лікарів (як було на Уманщині). Ветеринарів в армії 

не було, тому коні гинули настільки часто, що поставала загроза їх повного 

зникнення
141

. 

Бракувало й достатньої кількості обмундирування, зброї та інших 

першочергових засобів для продовження військових дій. Вирушаючи з Любара, 
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дивізії не мали запасів амуніції, якої б вистачило на серйозні бої
142

. Зв’язку з 

урядом у командування армії не було, тому ніхто не знав, коли можна буде 

чекати від нього допомоги. Зброю доводилося діставати власними силами. 

Її здобували у ворога, або вимінювали у місцевого населення на захоплений на 

радянських складах цукор чи спирт (адже викупити за гроші її було 

неможливо). Польова скарбниця була при Київській дивізії, в ній на той час 

було 15 млн. гривень
143

. З тієї скарбниці видавали аванси різним частинам 

армії, тож вона потребувала поповнення. Надалі платіжним засобом стає цукор, 

за нього вимінювали одяг, мило, сіль, свічки тощо. Населення часто надавало 

підтримку військовим частинам армії, постачаючи до неї харчі, одяг та коней. 

До армії Зимового походу долучалися селяни, що хотіли воювати. Брали до 

війська не всіх саме через відсутність додаткової зброї та коней.  

Командний склад армії не мав теоретичної підготовки, зате мав значний 

бойовий досвід. Більшість складали старшини, що скінчили скорочений курс 

військових шкіл часів Першої світової війни. В армії майже не було штабових 

старшин, і зовсім не було старшин генштабу. Молодший командний склад та  

рядові козаки за оцінкою Ю. Тютюнника були хорошими бійцями, адже 

більшість з них пройшли Першу світову війну та мали два роки досвіду в боях 

національно-визвольної революції. Моральний рівень вояцтва він назвав 

високим: «Люди проводили боротьбу за визволення України, в якій не швидко 

можна було сподіватися на остаточну перемогу»
144

.  

 Отже, на противагу недолікам в організації (мала злагодженість бойових 

частин, вкрай поганий матеріальний стан та ін.) виступав високий моральний 

стан війська.  

 Попри тяжке становище похід почався проривом денікінського фронту, 

лінією прориву було обрано розташування УГА в смузі Козятин – Гайсин – 
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Вінниця – Хмільник. М. Омелянович-Павленко направив до отамана 

О. Микитки полковника А. Долуда з листом, в якому містилося прохання  

пропустити українські війська
145

. Під час прориву кінний відділ отамана Долуда 

(40 осіб) перейшов фронт в районі Хмільника, який був зайнятий повстанцями 

отамана Шепеля. Саме за його допомогою А. Долуд налагодив зв'язок з 

командиром 2-ї галицької бригади сотником Б. Шашкевичем. Його відділ, 

переодягнений в уніформу галицького війська, перейшов залізницю, яку 

охороняли білогвардійські бронепотяги, роззброївши на подальшому шляху 

кілька з них, переправився потягом до Вінниці для зустрічі з НКУГА. Таким 

чином відбувся легкий прорив у запілля добровольців.  

На той час  командуючим Добровольчою армією був П. Врангель, який 

змінив на цій посаді В. Май-Маєвського. Врангеля призначив А. Денікін через 

аморальну поведінку Май-Маєвського, той мав звичку самоусуватися від справ, 

покривати корупцію та свавілля чиновництва.  

 У командування Армії УНР в Зимовому поході не було перевіреної 

інформації про чисельність білогвардійських військ, тому брали до уваги 

загальне число бл. 200 000 бійців. Як зазначив Ю. Тютюнник: «В нашому 

випадку не так уже важливо взаємовідношення сил противників по 

кількості»
146

. Головні сили білогвардійців були зосереджені проти 

більшовицького фронту. Добровольча армія мала добре налагоджене 

постачання з боку країн Антанти. Біле офіцерство складалося з людей різних 

соціально-політичних переконань, але головну масу становили крайні 

реакціонери-монархісти. Серед особового складу переважали шовіністичні 

настрої на етнічному ґрунті (ненависть до українців, татар, євреїв)
147

. 

Ставлення українського населення до білогвардійців було відверто ворожим. 
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Через відсутність серйозного опору підрозділи армії швидким маршем 

пройшли на південний схід. За тиждень вони були в районі Липівця, у якому на 

той час не було встановлено ніякої влади, наступним було захоплене Ставище. 

Взяття Липівця спричинило поширення інформації про те, що Армія УНР не 

просто існує, але й ефективно діє в глибокому запіллі білогвардійців. 

Інформація розповсюджувалась як серед місцевого українського 

населення, так і серед лав Добровольчої армії. Це підняло бойовий дух 

українських селян, а серед денікінців поширювалися деморалізаторські настрої, 

бо командири встигли їх запевнити, що  української армії вже не існує. Це було 

позитивним моментом, адже й трохи пізніше білогвардійське командування 

мало хибне уявлення про дійсну кількість військ УНР, за даними їхньої 

розвідки – чисельність української  армії була перебільшена, що полегшувало 

їй шлях
148

.  

Можна припустити, що завдяки звістці про успішну діяльність Армії УНР 

і реакційну деморалізацію денікінців, більшовики невеликими силами вибили 

білих з Києва, змусивши відходити в напрямку Білої Церкви. Тим не менш, 

частини Армії УНР скористалися таким становищем добровольців і зробили 

спробу перехопити ворога та дезорганізувати його подальший відступ. 

Ще однією сприятливою обставиною для просування українських військ 

в запіллі Добровольчої армії було й те, що частини УГА, які входили в склад 

армії Денікіна, лояльно і здебільшого доброзичливо ставилися до частин 

Армії УНР. Вояки УГА були невдоволені тим, що їх зробили союзниками 

білогвардійців і висловлювали бажання приєднатися до армії УНР. Більшість 

старшин і козаків навіть не знали, як стався їхній перехід до Денікіна
149

. В той 

самий час командування Армії УНР у своїх наказах зазначало, що їхні вояки 

мають уникати невиправданих загострень взаємовідносин з галичанами. 
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І неодноразово нагадували про необхідність коректного відношення до вояків 

УГА – обеззброювати їх лише у випадках явно ворожого ставлення
150

. 

Перейшовши на бік добровольців, УГА не лише не робила ворожих 

кроків щодо Армії УНР, а й негласно допомагала їй чим могла
151

. Про це 

свідчать приклади обміну гарматами між артилерією УГА та київською 

дивізією, допомога при лікуванні хворих вояків Армії УНР у галицьких 

шпиталях тощо. 

Коли почалися переговори щодо приєднання УГА до Армії УНР, війська 

Денікіна внаслідок наступу Червоної армії вже евакуйовували свої сили на 

Південь. Білогвардійці усвідомлювали, що їхнім поразкам від більшовиків 

сприяв факт появи в тилу Армії УНР, тому вони люто розправлялися з 

невеликими чи небоєздатними українськими військовими частинами, на які 

натрапляли під час свого відходу. Так, у спогадах учасників походу згадується 

випадок, коли білогвардійці натрапивши на санітарний обоз в м. Жашкові з 

хворими козаками, не тільки вбили їх, але й жорстоко познущалися над 

тілами
152

. За що були відімщені бійцями з полку Чорних Запорожців: останні 

перехопили частину, яка вчинила такі звірства і майже всіх ліквідували. 

В цьому ж контексті можна згадати і про знищення білогвардійцями Третьої 

Залізної стрілецької дивізії Армії УНР
153

. Так само денікінці вчиняли зі своїм 

ворогом, не зважаючи на те, до якого політичного табору він належав. Відомо, 
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що більшовики, які потрапляли в полон до білогвардійців, зазнавали 

аналогічних знущань
154

.  

Щодо перебігу походу, то 8 грудня М. Омелянович-Павленко видав наказ 

рухатися в район Юзефівка – Самгородок – Нова Гребля – Посієвка
155

. За цім 

наказом армія в перші дні походу здійснювала переходи вдень і вночі, за 

тиждень війську вдалося захопити постачання 14-ї добровольчої дивізії  та 

зосередитися в районі Липівця, що викликало паніку в денікінському запіллі. 

9 грудня С. Петлюра мав зустріч з Головою Польської республіки 

Ю. Пілсудським і внаслідок переговорів отримав дозвіл на формування нових 

військових установ і частин УНР на польській території. Тим часом, на 

території українських земель втретє встановлюється радянська влада. 11 грудня 

1919 р. був створений Всеукраїнський воєнно-революційний комітет на чолі з 

Г. Петровським, який тимчасово став вищим законодавчим та виконавчим 

органом більшовицької влади в Україні. Одним з основних завдань комітету 

була боротьба з «контрреволюцією». Так, в своєму маніфесті до робочих та 

селян України за 29 грудня 1918 р. комітет проголошував тільки одну владу – 

робітників і селян, одну збройну силу – російсько-українську Червону Армію. 

В ньому був чіткий заклик селянству виступити проти поміщиків, отаманів, 

гетьмана та Ради, які «мордують робочий люд, нав’язують свою волю, 

забирають хліб та інші матеріальні блага». Тільки «законна радянська влада 

загартована революційною дисципліною»  може відновити розорені міста і 

села, побудувати будинки, засіяти поля, відновити сільськогосподарський 
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інвентар
156

. Організація всілякого сприяння просуванню радянських військ аж 

до остаточного розгрому білогвардійців та «петлюрівців», а також розгрому 

«кулацького бандитизму» стала головним змістом роботи Всеукрревкому та 

його місцевих органів. «Розбити Денікіна на фронті, роззброїти 

контрреволюцію в тилу, знищити партизанщину і створити сильну Червону 

Армію – ваше перше і основне завдання» – Виконавчий комітет ІІІ-го 

Комуністичного Інтернаціоналу (4 березня 1919 р.)
157

. 

12 грудня  відбулася перша переможна сутичка вояків армії Зимового 

походу з білогвардійцями на ст. Голендри, під час переходу залізниці Вінниця-

Козятин. Залога Козятина, яка складалася з галичан,  отримавши наказ 

Начальної команди Галицької Армії, не чинила жодних перешкод Армії УНР, а 

білогвардійцям доповіли, що наддніпрянці їх вибили
158

. Армія УНР, переходячи 

через залізницю, захопила бази 5 і 14 денікінських дивізій. Цей випадок 

засвідчив, що Галицька армія, хоч формально і перебуває в залежності від 

Денікіна, але насправді налаштована допомагати Армії УНР. А сам факт 

успішного прориву, першої перемоги, виходу на оперативний простір значно 

підняв настрій українського війська.  

Того ж дня білогвардійці отримують поразки від більшовиків по всьому 

фронту, осягнувши лінію в 16 кілометрів від Києва.  

Одночасно з цими подіями, у Варшаві, відповідно до наказу Директорії 

УНР Ч. 862 від 12 грудня 1919 р., при Українській дипломатичній місії було 

засновано Військову Секцію на чолі з колишнім начальником Штабу Головного 

отамана військ УНР отаманом М. Юнаківим. До початку російсько-польської 
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війни 1920 р. вона виконувала роль української  Ставки
159

. Отаман Юнаків був 

широко уповноважений щодо військових справ УНР, наприклад, в організації 

українських військових частин, він працював на цій посаді до лютого 1920 р.. 

Його замінив генерал В. Зелінський
160

. Військова Секція мала свій бюджет, а 

штат її становив 15 досвідчених старшин. На потреби Військової Секції згідно 

Постанови Ради Народних Міністрів УНР від 23 грудня 1919 р. з коштів 

Міністерства Закордонних Справ УНР було асигновано 50 000 000 польських 

марок додатково
161

. Зі складу інтернованих у польських таборах українських 

вояків планувалося розпочати формування двох нових українських з’єднань у 

Ланцуті та Кам’янці-Подільському.  

З Військового фонду неодноразово виділялася допомога полоненим та 

цивільному українському населенню на території Польщі. За наказом Голови 

Директорії від 31 грудня 1919 р. полоненим у Ланцуті було  виділено 50 000 

польських марок. 7 січня 1920 р. – 20 000 марок на допомогу українцям Волині, 

а 2 лютого 1920 р. – 5000 польських марок хворим та пораненим козакам, що 

перебували у Кам’янці-Подільському
162

. Виявляючи таку турботу про громадян 

УНР уряд міг сподіватися на позитивні результати майбутньої мобілізації серед 

українського населення.  

У січні 1920 р., в Польщі, розпочалась робота Військової Секції над 

розробкою проектів організаційної структури вищих органів військового 
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керівництва та організаційно-штатних структур з’єднань і частин нового зразка. 

За наказом Ю. Пілсудського  українській стороні надавалися консультації з 

військових питань та відповідний інформаційний матеріал про організацію 

армій провідних європейських держав. Таким чином українське керівництво 

мало надію організувати численну армію біля 300 000 чоловік з добрими 

військовими кадрами
163

. В цьому плані провідну роль мала взяти на себе Дієва 

Армія УНР, що перебувала у Зимовому поході, на неї робилася ставка як на 

ядро в майбутньому реорганізованої Армії УНР. 

Тим часом, на Південному фронті білогвардійці продовжували 

отримувати поразки від більшовиків. 14 грудня 1919 р. у Петрограді виконком 

Комінтерну звернувся до робітників і селян «з нагоди перемоги над Денікіним і 

відновлення радянської влади в Україні»
164

. Якраз із середини грудня 1919 р., 

під тиском Червоної Армії, почався масовий відступ білогвардійців. 15 грудня 

вони залишили Гайсин, від Липівця і майже до Одеси утворилася смуга 

безвладдя. Українська армія опинилася між двома фронтами – 

білогвардійським (пролягав на лінії Бірауля – Ольвіопіль (Голта) – Знам’янка) і 

більшовицьким (на лінії Фастів – Козятин), своєрідний коридор без влади мав 

відстань у 214 кілометрів
165

.  На цій смузі українське населення формувало 

власну самооборону, по всій зазначеній території в обігу були тільки українські 

гроші та золото. Верховною владою визнавався Український Уряд, хоча ніхто 

не знав, де він знаходиться. На Таращанщині, Звенигородщині, Уманщині і далі 

вглиб України працювали великі повстанські організації.  Селяни вороже 
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ставилося до білогвардійців, і всіляко надавали підтримку військовим 

підрозділам Армії УНР (постачали харчі, ліки, допомагали воювати)
166

. У 

1919 р. був добрий урожай і селяни мали змогу годувати військо, хоча через 

загальну пошесть тифу значна кількість урожаю залишалася не зібраною. 

В армії переважала зразкова дисципліна, за якою ретельно слідкувала керівна 

верхівка військових частин. Зупинившись на нічліг, командири дотримувалися 

строгих мір перестороги – всі виходи з села були закриті, доки їхнє формування 

перебувало там, нікого не випускали в бік ворога. Всім підрозділам надходили 

накази збирати серед селян інформацію про ворога – де і в яких селах були 

розташовані його частини. Існувала категорична заборона командуванню 

допускати розтяжки і безладдя в поході
167

. Якщо відбувалася підготовка до 

складного бою, то існував наказ в час нічного руху не розводити багать та не 

вести голосних балачок, навіть не палити цигарок
168

.  

Хоча випадки порушення дисципліни також траплялися. Так, у 

документах зустрічаються зауваження командирам дивізій щодо розвідувальної 

служби – що ті надсилають для розвідки підлітків або неписьменних, що 

перешкоджає своєчасному та достовірному надходженню інформації. За 

правилами пост для зв’язку мав знаходитися у кожному місті розташування, а 

біля приміщення, де цей пост знаходився, мала стояти віха. Пости 

розміщувалися переважно біля церкви
169

.  

З середини грудня 1919 р. командування Армії УНР в Зимовому поході 

вирішує розпочати переговори з Українською Галицькою армією щодо 

подальших спільних дій. 15 грудня в Липівці відбулися неофіційні переговори 
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представників Армії УНР та УГА про об’єднання під єдиним командуванням. 

В цих переговорах брали участь і делегати уряду УНР.  

В той же час триває боротьба між білогвардійцями та більшовиками за 

українську столицю. 16 грудня білогвардійці залишають Київ, у місто вступає 

Червона армія, наступ якої був затриманий на кілька днів через те, що Дніпро 

ще не замерз
170

. На той час жодна з російських армій не знала про активну 

діяльність українського війська. Коли частини Армії УНР перебували на постої 

в якомусь селі, жоден селянин не випускався з села, яке замикала сторожова 

варта. Вартовий завжди стежив, щоб ніхто не передавав відомостей про 

перебування й рух армії. Також з селян збиралися відомості про можливу 

загрозу від ворога
171

. Такі заходи безпеки не тільки давали змогу маневрувати в 

запіллі ворога, але й підтримували в нього ілюзію, що українська армія не 

здатна на вагомі дії. 

 15 грудня Київська дивізія зайняла Липовець (денікінська залога біля 

300 чол. перед тим втекла з міста), навколо якого зосередилися всі частини 

армії. 16 грудня Ю. Тютюнником була розіслана телеграма з Липівця, в якій 

було повідомлення про те, що українська армія виходить в запілля 

білогвардійців. З цього моменту командування Добровольчої армії звернуло 

належну увагу на факт появи у своєму запіллі українських військ. Їхня розвідка 

отримала відомості про склад і чисельність Армії УНР, хоча наміри 

українського командування залишалися їм невідомі
172

.  

Головні сили Добровольчої армії були зосереджені в районі Бердичів – 

Козятин, там їй чинила натиск Червона Армія. Район Вінниці займала УГА, 

                                                           
170

 Супруненко М. І. Боротьба трудящих України проти денікінщини / 

М. І. Супруненко. – К.: Наукова думка, 1979. – С. 240 – 241. 

171
 ГДА СЗР України, ф. 11012, т. 42, арк. 257. 

172
 Ковальчук М. Невідома війна 1919 року / М. Ковальчук. – К. : Темпора, 

2006. – С. 276. 



69 
 

 
 

відділи Денікіна були тільки на вузлових станціях і їх було небагато (для 

контролю за частинами УГА).  

17 грудня  Армія УНР була зосереджена на території сучасної Вінницької 

області (в районі Тетіїв – Оратів)
173

. Армія Денікіна під натиском більшовиків 

залишила Харків, Полтаву і Київ, вони відступали з півночі на південь. Умань і 

Жмеринка знаходилися під владою повстанців отамана Я. Шепеля
174

. Відхід 

добровольців відбувався вздовж залізниці Козятин – Бірзула і Фастів – 

Цвітково. У цей час командування Армії УНР обдумувало план, який би 

дозволив збільшити склад їхніх військових частин і поліпшити матеріальне 

становище українського війська
175

. 

Наприкінці  грудня для Армії УНР існувала небезпека зіткнення з 

денікінцями, що відступали. Про це були отримані попередження від 

М. Омеляновича-Павленка, він наказував частинам армії перейти на схід, в бік 

Білоцерківсько-Уманського напрямку, щоб уникнути небезпеки
176

. 

17 грудня відбувся бій у Ставищі (Київська область) між українськими 

частинами і підрозділами армії Денікіна (300 багнетів і 150 шабель). Денікінці 

відступали на південь. Загін Чорних Запорожців (60 шабель і 4 легкі 

скоростріли) з боку Юрківки зробив раптовий наскок до Ставища із західного 

боку. Бій був коротким, генерал Н. Брєдов втік на чорній автівці.  У полон 

захопили біля 40 офіцерів, частина з них були з жінками, близько 20 солдатів, 

3 важкі скоростріли і 30 возів з майном. Чорні запорожці втратили 2 вбитими 

(бунчужний І. Дубина) та мали 6 поранених. 

                                                           
173

 ГДА СЗР України, ф. 11012, т. 42, арк. 259. 

174
 Там само. – арк. 265. 

175
 ГДА СЗР України, ф. 11012, т. 26, арк. 14. 

176
 Удовиченко О. І. Україна у війні за державність. Історія організації бойових 

дій Українських Збройних Сил 1917 – 1921 / О. І. Удовиченко. – Вінніпег: 

Видав хорунжий УСС Д. Микитюк, 1954. – С. 118. 



70 
 

 
 

18 грудня М. Омелянович-Павленко провів військову нараду, на якій 

командування вирішило перейти до більш активних операцій проти білих. 

19 грудня денікінські відділи направлялися через с. Разумницю й далі на 

південь. Дивізії стали на днювання, підковували коней та виконували наказ 

зменшити до мінімуму кількість возів в обозах
177

. Збірні піші полки з колишніх 

Січових Стрільців і 3-тю Залізну дивізію розформували, козацькими 

старшинами з розформованих полків поповнили 5-й піший полк (колишню 

піхоту Київської групи). Всім кінним старшинам і козакам було надане 

доручення сформувати кадри для кінного полку
178

. Завдяки реорганізації 

боєздатність частин армії збільшилася. Але обози, які лишалися, заповнені 

великою кількістю хворих та поранених, і були тягарем при проведенні 

операцій.  

20 – 21 грудня 1919 р. кіннота різних дивізій вийшла на лінію Ставище – 

Жашків – Охматів, у цьому напрямку денікінці відходили з району Києва. 

Авторитет Армії УНР значно зріс, представники генерала Денікіна та делегація 

від Московського Раднаркому прагнули переговорів з Українським Урядом.  У 

цей період вийшов наказ Армії УНР провести мобілізацію в районі Жашкова. 

Мобілізація проводилася за роками: козаки від 20 до 25 років, підстаршини від 

20 до 30 років, старшини до 45 років включно. У наказі було зазначено, що для 

залучення якнайширших кіл населення треба використовувати вчителів та 

колишніх повстанських ватажків. За всяку ціну власними силами організувати 

збір зброї, яку використовувати дуже ощадно
179

. 

22 грудня армія Зимового походу зайняла Вінницю, з яку перед тим 

покинули білогвардійці, залишивши невеликий ар’єргард під Білою Церквою. 

Надалі вони відійшли в різних напрямках, в основному до Криму, на південь. 

У цей час делегація від Армії УНР вирушила на зустріч з представниками УГА, 
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щоб об'єднати дві українські армії
180

. Договір про об’єднання армій, без відома 

вищого командування, був таємно підписаний 24 грудня 1919 р. у Вінниці
181

. З 

боку Армії УНР його підписали полковники Никонів та Вишенський, а від 

галичан – чотарі Веремієнко та Макаренко. Командуючим об’єднаної 

української армії мав стати М. Омелянович-Павленко, а головним інтендантом 

хтось із представників УГА. За цією угодою НКГА мали поповнити посланці 

Армії УНР, а від обох армій мали бути представники в уряді УНР
182

. Втілити  в 

життя цю угоду одразу було важко. Становище УГА було тяжким, головним 

чином через тисячі хворих на тиф вояків. Тому офіційний розрив з 

добровольцями мав відбутися тоді, коли б НКГА вирішили, що для цього 

настав сприятливий час. Складнощі полягали ще й у тому, що командування 

Армії УНР отримало повідомлення про цю подію лише 3 січня 1920 р. Таке 

запізнення ясно давало зрозуміти, що в майбутньому між ними все одно буде 

погана координація дій, вказуючи на значну відстань між арміями
183

. Уряд 

затвердив об’єднання на засіданні Ради міністрів УНР 29 грудня 1919 р.
184

.  

Так, усі спроби об’єднати дві українські армії не мали успіху. Хоча всі 

передумови для того були, зокрема, Добровольчу армію більшовики все більше 

відтісняли на південь. Це зумовлювало сприятливі обставини переходу УГА під 

керівництво М. Омеляновича-Павленка. Але з іншого боку посилювалася 

загроза від Червоної Армії. З 18 по 31 грудня  1919 р., під час проведення 

частинами Південного фронту РСЧА Донбаської операції, Добровольча та 
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Донська армії зазнали поразки. Червоні впродовж 24 – 30 грудня захопили 

Луганськ, Бахмут, Горлівку та Ясинувату. Рештки білих армій відійшли до 

Криму
185

. Таким чином, ситуація була не менш складною, ніж на початку 

грудня, як для Армії УНР, так і для УГА. Зважаючи на наявну неможливість 

утворити союз із УГА, командування Армії УНР у Зимовому поході надалі 

зосередилося на налагодженні співпраці з повстанськими організаціями. 

Спираючись на повстанців, Армія УНР мала проводити партизанську війну 

проти окупантів. 

 Повстанський рух найбільш активним був на Правобережжі, в районах, 

що прилягають до Дніпра. Багато повстанців діяли й на Лівобережжі, але 

командування армією вирішило, що переходити туди небезпечно до часу, доки 

не замерзне Дніпро
186

.  

 У білогвардійському запіллі діяли загони повстанців з різною політичною 

орієнтацією. Більшість з них були симпатиками уряду УНР, траплялися 

більшовицькі та анархістські  настрої. Протягом часу, під впливом обставин 

отамани могли міняти свої погляди (у зв’язку з особистими міркуваннями чи в 

тактичних цілях). Кількість бійців також була змінною, не завжди наявні дані 

чисельного складу повстанських загонів. Станом на грудень 1919 р. в районі 

Вінниці та Жмеринки діяв отаман Я. Шепель (разом із загонами отаманів 

Залізняка та Аркаса 2000 – 4000 чол.). В районі Корсунь – Городище – Канів 

оперували загони повстанця Сокола (Гаркуші). 15 грудня вони пошкодили 

залізницю біля Корсуня, унеможливвивши відхід білих по тій лінії. В тому ж 

районі, а також на Звенигородщині діяли червоні загони Туза (500 чол.), він 

попри радянські погляди, до більшовиків ставився вороже, С. Федоренка (500 – 

600 чол.) та С. Коцура. Він по черзі захоплював то Звенигородку, то Вільшанку, 

то Лисянку і перекривав шлях ворожим військам. В районі Єлисаветграду 

оперував отаман А. Гулий-Гуленко, на Катеринославщині діяли повстанці 
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М. Мелашко та Т. Гладченко. В районі Чигиринщини та Черкащини (Холодний 

Яр) працював В. Чучупака (6000 чол.). На Ольгопільщині та в районі Балти вів 

активну діяльність отаман С. Заболотний. У Васильківському повіті діяв отаман 

Дьяків (1000 чол.), а в районі Гайсин – Брацлав – Христинівка отаман 

А. Волинець (600 чол.)
 187

.  

20 – 25 грудня, під час рейду у Таращанському повіті, командування 

Армії УНР вийшло на зв’язок з місцевими повстанцями та допомогло їм 

організуватися за формою «Січі»
188

. Повстанці швидко обрали свого керівника 

– отамана Цвітковського, який ще задовго до Зимового походу був висланий у 

запілля Червоної Армії для ведення організаційної роботи. Також з району 

Медвина до «Січі» прибув отаман Сидоренко зі своїм відділом для об’єднання. 

Ці події сприяли тому, що в скорому часі ці отамани контролювали 

Звенигородський, Таращанський та Канівський повіти
189

. П. Слюсаренко 

зазначає, що український командарм з самого початку походу робив усе 

можливе, щоб не допускати окремих виступів повстанців, а увесь повстанський 

рух направити в одне загальне русло. Зокрема серед українського населення 

активно поширювалися дві відозви уряду УНР: перша – від 2 грудня 1919 р. та 

друга – до селян, від імені командування Армії УНР. Нових директив 

М. Омелянович-Павленко вирішив не видавати, адже вважав, що ті документи 

достатньо відповідали потребі. У відозвах йшлося про те, що українське 

політичне керівництво, а також військове командування, покладають великі 
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надії на повстанський рух і закликають українське селянство не вірити чуткам 

про те, що Армії УНР не існує, а Петлюра приєднався до ворогів українського 

народу. Командування висловлювало прохання не піднімати самостійних 

повстань, а чекати наказу, що мав надійти від отамана Петлюри відносно 

Всеукраїнського повстання
190

. 

На Уманщині панував більш жвавий настрій та загальна організованість,  

командування там знайшло доброго керівника – отамана Дерещука, якому було 

надано уповноваження на увесь повстанський округ.  

Далі Армія УНР мала зосередитися в районі Звенигородка – Тальне – 

Умань. Рішення рухатися таким чином можна назвати вдалим, адже воно 

сприяло швидкому пересуванню і маневрам, що вберегло частини від великих 

втрат. 

23 грудня відділ полку Чорних запорожців захопив м. Ставище, вибивши 

звідти білогвардійців у кількості біля 250 чоловік. Ними було захоплено  

21 полонених, 2 медсестри, 9 возів, 3 кулемети, а також коні, сідла і багато 

іншого майна. Велику кількість добровольців було вбито, із Чорних запорожців 

– один загиблий
191

. 

26 грудня цілком здеморалізовані відділи денікінців відходять на 

Красилівку та Вороне. Армія УНР до 31 грудня отримала завдання 

зосередитися в районі м. Умань – Тальне. Київська дивізія під час руху 

30 грудня отримала завдання захопити м. Звенигородку і до 1 січня скупчитися 

в районі сіл Бродецьке – Пальчик – Гончариха
192

. 

Варто зазначити, що 26 грудня 1919 р. сталася трагічна подія, внаслідок 

якої армія Зимового походу втратила одну свою дивізію майже в повному 

складі. Ця подія увійшла в історію під назвою «трагедія Залізної дивізії» і 
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потребує детальнішого розгляду. Повна назва воєнної частини – 3-тя Залізна 

Стрілецька дивізія, вона утворилася у червні 1919 р., під час Другої українсько-

радянської війни (листопад 1918 – грудень 1919 рр.) війська УНР опинилися в 

скрутному становищі, під натиском Червоної Армії вони відступали на захід 

України. На початку грудня, коли частини Армії УНР під командуванням 

Михайла Омеляновича-Павленка вирушили у Перший Зимовий похід, Залізна 

дивізія рушила в похід разом зі Спільною Юнацькою школою. У своєму складі 

вона мала близько тисячі старшин і козаків, а на озброєнні – 500 багнетів, 110 

шабель, 16 кулеметів і 5 гармат
193

. На чолі дивізії був полковник Валентин 

Трутенко з Юнацької школи. За  наказом М. Омеляновича-Павленка, він зайняв 

місце попереднього командувача дивізією Олександра Удовиченка, який 

захворів на тиф. 

Бойовий шлях видався важким, в армії поширювалася епідемія тифу. Під 

час руху через Київську область дивізія натрапила на болотисту місцевість, 

вибираючись звідти, вояки змушені були залишити усі важкі вози, дві гармати 

та два кулемети.  

18 грудня 3-тя Залізна дивізія зупинилася на двотижневий відпочинок в 

Животові, що на Київщині. Вони мали завдання налагодити зв’язок з УГА, 

частини якої знаходилися в районі Липовця – Животова. Приязні стосунки між 

двома українськими арміями  свідчили про те, що об’єднання – це справа часу. 

Але відпочинок довелося перервати, М. Омелянович-Павленко 25 грудня 

надіслав полковнику В. Трутенку наказ, за яким дивізія мала терміново 

відступати, щоб змінити місце своєї дислокації через раптовий наступ 

денікінських частин. Між тим було ще кілька повідомлень про наближення 

білогвардійців з різних напрямків і великою кількістю
194

. 
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 Армія Зимового походу зосереджувалася в районі Тетіїв – П’ятигори – 

Животів, в цей бік з півночі по шляху Біла Церква – Ставище – Жашків – Умань 

швидко наближалася значна кількість білогвардійських військ. Наказ про 

відступ до дивізій УНР був продубльований тричі. В ніч з 25 на 26 грудня 

полковником Трутенком по черзі було вислано два розвідувальні роз’їзди, але 

від жодного донесень так і не було. Це могло свідчити лише про одне – їх 

перепинив ворог, тому очевидною була потреба  якнайшвидше відводити 

дивізію в напрямку, вказаному головнокомандуючим.  

26 грудня, о пів на п’яту ранку начальник штабу дивізії полковник 

Михайло Крат вишикував частини у похідні колони й приготував їх до маршу в 

бік сіл Стадниця – Високе
195

. Але вони були змушені простояти на своїх місцях 

аж до одинадцятої години ранку, чекаючи на полковника В. Трутенка. У своїй 

доповіді він пояснив затримку тим, що не мав певних відомостей про ворога і 

чи вільний шлях на схід, а також остерігався бути захопленим під час руху. 

Очевидці подій, зокрема полковник Чижевський, пояснювали цю ситуацію 

особистою недбалістю полковника Трутенка. За їхніми словами з В. Трутенком 

у поході була жінка, яку він представляв своєю дружиною, але насправді його 

офіційна дружина разом з їхніми дітьми знаходилася у рідному селі 

полковника. А затримка вийшла через те, що він замовив у кравця шапку для 

своєї супутниці і довго чекав на виконання замовлення
196

. 

Дивізія вирушила з м. Животова біля дванадцятої години дня. Бойова 

частина дивізії складалася з юнацького полку (35 багнетів), Синього полку (30 

багнетів і 7 шабель), гарматної бригади (2 гармати), 9-го стрілецького полку 

(15-20 багнетів, 5 кулеметів, з яких один був в обозі та без обслуги), 
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Чорноморського полку (28 шабель), кінної окремої сотні (32 шаблі). Всього 

здатних до бою було 80–85 багнетів, 67 шабель, 4 кулемети та 2 гармати. У 

місті залишився тільки Чорноморський полк, через те, що вони вчасно не 

підкували коней і їм довелося цим займатися в той час, коли дивізія вже 

рушила. Відійшовши від Животова трохи менше ніж на два кілометри, 3-тя 

Залізна дивізія була атакована кінним полком в 600 шабель Кавказької збірної 

дивізії князя Голіцина. Українські вояки, більшість з яких були хворі на тиф та 

провели на морозі близько шести годин, внаслідок чого замерзли не тільки 

вони, але й вода у кулеметах, не змогли повноцінно оборонятися від 

переважаючої кількості ворога. Колона була повністю знищена. Всіх, хто 

намагався чинити опір, було вбито, тих, хто лежав хворий в екіпажах (серед 

них сотник Григоренко та хорунжий Филь), викидали на дорогу й теж 

розстрілювали. Полоненими було взято біля ста чоловік, обози розграбували. 

Відразу після взяття в полон, українських військових допитували, чи є серед 

них офіцери. Ті, хто виходив наперед, були розстріляні, є свідчення, що тих хто 

промовчав ніхто з інших бійців не виказав
197

. Загалом врятуватися вдалося 

тільки кінній сотні 9-го стрілецького полку, яка була в авангарді, кінній сотні 

8-го Чорноморсього полку, що була в ар’єргарді, та козакам і старшинам, що 

були на конях, зокрема начальнику дивізії В. Трутенку, полковнику М. Крату і 

Г. Чижевському
198

.  М. Крат зробив  спробу наздогнати білогвардійців, тому що 

в одному із захоплених обозів була його дружина, але через брак сил та 

озброєння був змушений відступити.  

 Таким чином дивізія перестала існувати як бойова одиниця та була 

викреслена зі складу Армії УНР.  За наказом М. Омеляновича-Павленка 3-тя 
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дивізія мала перейти в резерви армії станом на 28 грудня, а 29-го увійти в 

розпорядження Київської дивізії, яка вирушала у напрямку Звенигородки
199

. 

З решти Залізної дивізії був сформований 3-й Окремий кінний полк, 

командиром якого призначили Г. Стефаніва, а його заступниками – 

О. Вишнівського та Г. Чижевського. Саме Чижевський в результаті очолив 

полк, через хворобу Стефаніва
200

. Надалі 3-й кінний полк протягом Зимового 

походу воював у складі Південної групи Армії УНР, на чолі з Ю. Тютюнником 

і мав підпорядковуватися його вказівкам. З подальших наказів видно, що на 

дисципліну в середині війська зверталася дуже прискіплива увага, будь-які 

порушення порядку підлягали покаранню. Постійно були присутні нагадування 

про точне і своєчасне виконання всіх наказів
201

. 

Розслідування справи про знищення 3-ї Залізної дивізії не відбулося, тому 

умови, за яких сталася загибель цілої дивізії не були об’єктивно встановлені,  

швидше за все через брак часу і занадто суперечливі обставини трагедії. 

Остаточне відновлення Залізної дивізії як військової одиниці Армії УНР 

сталося вже після завершення Зимового походу. Генерал О. Удовиченко, який 

втік з білогвардійського полону, у лютому 1920 р. дістався Кам’янця-

Подільського у супроводі власного повстанського загону. Після зустрічі з 

вояками, які колись воювали у його дивізії, він вирішив знову зібрати свою 

бойову частину. 18 лютого він отримав від Голови Ради Міністрів Української 

Народної Республіки І. Мазепи розпорядження С. Петлюри про формування в 

районі Могилевського і Ямпільського повітів окремої пішої бригади. Остаточно 

це питання вирішилося лише в травні 1920 р., тоді до складу 3-ї Залізної дивізії 

увійшли курінь «Вільна Україна», 1-й Могилянський піший полк, Окремий 

галицький курінь, відділ кінноти ім. Івана Сірка, гарматний відділ, інженерна 
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сотня, 4-а стрілецька бригада, 1-й піший рекрутський полк. Разом – 317 

старшин і 1462 козаки, які мали 407 коней, 29 кулеметів і 7 гармат.
202

  

Повне об’єднання дивізії відбулося 6 травня 1920 р., коли новостворені 

частини зустрілися із загонами 3-го кінного полку, що повертався із Зимового 

походу. Таким чином, втративши одну з своїх найбільш боєздатних частин, 

армія Зимового походу продовжила свій рух по запіллю ворога з гірким 

досвідом, який у подальшому слугував нагадуванням про обов’язкову строгу 

дисципліну та пильність як командної верхівки армії, так і її особового 

складу
203

.  

 Попри катастрофу 3-ї Залізної дивізії під Животовом, білогвардійці не 

використали цей момент для атаки на одну з дивізій Армії УНР, яка 

знаходилася поблизу. Така тактика унеможливила б подальші активні виступи 

українських частин проти Добровольчої армії
204

. 

У білогвардійському таборі, в зв’язку з негативними для них 

обставинами, відбувалися суттєві зміни в політичній орієнтації. Внаслідок 

перегляду політичного курсу, Денікін видав «Наказ», в якому пом’якшив 

ставлення до українського національного руху. Зокрема фраза «прискорити і 

спростити порядок реабілітації не зовсім благополучних по більшовизму, 

петлюрівщині і т.і. Якщо була лише помилка, а до справ придатні – 

помилування»
205

. Така своєрідна «амністія українству» була обумовлена 

загрозливим становищем ЗСПР, хоча в результаті вона не мала якогось 
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суттєвого впливу на загальний стан білогвардійців, та й на характер українсько-

білогвардійських відносин теж.  

28 грудня українська армія продовжує рух на південь з метою зайняти 

вихідне положення на Умань. Київська дивізія займає села Охматів, Вороне, 

Хижня, бойову частину операції складали 5 збірний полк з 2 гарматами 5-го 

гарматного полку і 5 кінний полк.   

29 грудня у Вінниці відбулося засідання членів уряду УНР, що 

перебували при армії, на якому ухвалили рішення про з’єднання армій УНР та 

УГА і їхню спільну участь у Зимовому поході. Уряд делегував І. Паливоду до 

армії Зимового походу, а І. Лизанівського – до начальної команди Галицької 

армії. Проте втілити рішення в життя не вдалося через об’єктивні обставини: 

галицькі частини були розпорошені, а Наддніпрянська армія на той час вже 

відійшла на схід
206

. На засіданні була створена комісія для розробки статуту 

передпарламенту («Ради республіки») у складі Д. Сухенка, П. Феденка,           

М. Балицького, О. Щадилова
207

.  

30 грудня під час боїв в Уманському напрямку, у районі залізничної 

станції Тамянка – Легезино, Волинська група разом з повстанським відділом 

отамана А. Волинця розбила полк добровольців. 

31 грудня 6-й загін Запорізької групи захопив Умань, там українська 

армія була реорганізована так, щоб військові частини відповідали 

партизанським умовам боротьби і за потреби змогли б знову перейти на 

положення регулярних військових формацій
208

. З півночі наступали війська 

Червоної Армії. В цей час остаточно утвердилась ідеологічна орієнтація 

керівництва військ УНР – вони були за національну суверенність на 
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демократичному ґрунті. Вони самостійно просувалася південно-західним 

районом  Київщини і в той самий день зайняли район Умані, який опинився 

вільним між білогвардійськими і червоноармійськими військами
209

. Червона 

Армія зайняла Черкаси і підходила все ближче до південної Київщини, а 

Добровольча армія швидко відступала. 

 Захоплення Умані в ніч на 31 грудня відбулося разом з кінним полком 

імені Костя Гордієнка та повстанським відділом отамана Шепеля. Так, на 

початок 1920 р., Армія УНР змогла встановити тісний зв’язок з повстанцями і 

це було сприятливим фактором для подальшого успіху походу. В селі Великі 

Трояни, що на південь від Умані, селяни проводили бій з відступаючими 

денікінцями. Об 11-й годині ранку ворог повів наступ на частини Волинської 

дивізії, яка займала села Білашки й Майданецьке. Ці села після 

чотирьохгодинного бою були залишені українськими частинами, о 19-й годині 

Волинці зайняли Вишнопіль і Кам’янече
210

. 

Після визволення Умані, Армія УНР розпочала там активну 

просвітницьку, агітаційну та видавничу діяльність. Так, у місті  було 

надруковано близько 20 000 примірників газети «Україна» у п’яти числах. 

Примірники містили інформацію про перебіг подій щодо виступу О. Волоха, 

початок Зимового походу, наказ про призначення нової команди та відомості 

про розмову отамана Черненка зі штабом Одеської групи Добрармії. Також 

було надруковано біля 200 000 відозв «До інтелігенції України», «Офицерам, 

казакам и солдатам Добровольческой армии» і «До селян». Вони всі були 

підписані особисто отаманом Ю. Тютюнником. Це надало позитивні результати 

під час організації повстань
211

. 
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Повертаючись до подій на початку січня 1920 р. та руху Армії УНР 

Зимового походу ворожим запіллям, варто зазначити, що в той час на території 

центральної Наддніпрянщини постійно з’являлися  вогнища селянських 

повстань. Так, 1 січня 1920 р. в районі села Трояни повстали селяни, які 

перекрили дорогу денікінцям. Умань була зайнята 6-м загоном Запорізької 

дивізії, але перебування армії УНР в цьому районі було нетривалим. До 

Уманського району швидко наближалися частини РСЧА. Перед ними рухався 

загін отамана Волоха, він діяв як окрема від Червоної Армії частина під 

гаслами українських боротьбистів
212

. 

 З району Звенигородки білогвардійські частини відходили в напрямку 

Єлисаветграду, а також на Тальне, а потім і далі, залишивши в місті кінну 

заставу. Стан озброєння в українському війську був поганий, у зв’язку з цим 

Ю. Тютюнник віддав наказ привести до ладу зброю та розподілити її між 

вояками рівномірно. Задля цього на 2-3 січня він призначив днювання армії 

УНР та зайнявся підготовкою до бою за Умань
213

.  

З 4 січня армія розпочинає загальний рух на південь, в район 

Голованівська, Покотилова, Плоских Троянів
214

. Галицька армія 

зосереджувалась в трикутнику Жмеринка – Вінниця – Вапнярка. В Умані – 

Вінниці – Хмільнику – Литині. 

Відділ отамана Волоха після бійки з білогвардійцями біля Липовця був 

змушений відправитися в напрямку на Єлисаветград. Від його відділу в 

с. Россоша, що в 20 верстах від станції Христинівка, відділився Кінний 

Слобідський полк, який знищив червоний прапор і під українським 

національним стягом приєднався до Запорізької дивізії.  
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В районі Текуче і Ладижинка між Волохом і денікінцями був бій, в якому 

за відомостями  втікачів І і ІІ гайдамацькі полки Волоха були розбиті та 

розбіглися. Тоді був вбитий і кінь Волоха, а куди зник сам отаман, розвідка не 

донесла. За наказом Омеляновича-Павленка Слобідський курінь гайдамаків 

перевели в склад 7-го загону, з якого вивели полк Чорних Запорожців, він мав 

там залишатися під наказами штабу групи для спеціальних задач.  

5 січня 7-й загін переходить в с. Перегоновку, кінно-гірський дивізіон 

Алмазова в с. Островець. 8-й загін – в с. Крутеньке, штаб групи в с. Рогова, 

Київська група – в район Дубове. 3-тя дивізія в м. Покотилове, Волинська 

дивізія в с. Терновка-Когутовка. 6-му загону Запорізької дивізії надійшов наказ 

продовжувати тримати Умань своїми кінними частинами, проводячи розвідку 

шляхів на північ від Умані. Далі Головний отаман наказав головними силами 

виступити о 9-й годині зі с. Градзево і перейти в район сіл Степківка, 

Сл. Сабківка, Заячков, де вони й повинні були розташуватися на нічліг
215

. 

Згідно наказу 5 січня було спішно визволено уманський район. Далі в армії 

Зимового походу було кілька днів відпочинку, протягом яких вони займалися 

активною пропагандистською діяльністю. Також цього дня відбувся перемарш 

частин армії УНР селищами Нобелівка – Рогове – Перегонівка, 

Білоцерківського повіту, Київської губернії. За наказом М. Омеляновича-

Павленка була проведена реорганізація з’єднань армії. Тим часом Червона 

армія просувалася в напрямку на Бердянськ, Маріуполь та Катеринослав. 

Доровольці розбитими відділами відходили через Ананіїв на Одесу, а також на 

Вознесенськ та Миколаїв
216

.  

6 січня у м. Рівне приїхав Ю. Пілсудський для інспекції Волинського 

фронту. На нараді з військовим командуванням Волинського фронту було 

обговорено офіційну лінію зовнішньої політики Польщі: ослаблення Росії, 

визнання незалежності новопосталих Прибалтійських держав та України. 
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Особливу увагу звернули на необхідність агітації за незалежність України та 

творення польсько-українського союзу. 9 січня відбувся бій між українськими 

військами і денікінцями у Болеславчику (тепер село Первомайського району 

Миколаївської області). 10 січня – українська армія опинилася між двома 

фронтами. Чорні запорожці  зайняли м. Голованівськ. Агентура Армії УНР 

працювала в районі Липовця і Тального.  

З боку більшовиків тривала активна пропагандистська діяльність серед 

українського населення. 10 січня Всеукраїнський ревком опублікував відозву 

до всіх повстанців і партизанів України із закликом зміцнювати лави Червоної 

армії
217

.  Що, втім, не дало бажаного для них результату. Про це свідчить факт, 

що після того, як  Армією УНР звільнялася якась частина території від 

денікінських військ, більшовицької влади там не з’являлося від декількох днів 

до кількох місяців. Навіть в тих районах, які контролювалися більшовиками, 

населення в більшості користувалося українською валютою. Адже гроші 

більшовиків швидко знецінювалися, і в таких випадках селяни самочинно 

могли організовувати продуктову блокаду
218

.  Але Червона Армія 

продовжувала наступати по всій території України, далі витісняючи 

білогвардійців та створюючи більший дискомфорт цивільному населенню 

українських земель. У цей час у Варшаві був виданий Наказ Головної команди 

військ УНР про формування 4-ї стрілецької бригади на Поділлі у складі 10-го, 

11-го та 12-го куренів. Командиром бригади призначено полковника 

О. Шаповала. 
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Тим часом Армія УНР у Зимовому поході станом на 10 січня опинилася у 

досить загрозливому становищі, адже перебувала між двома фронтами
219

. 

Частини Армії УНР до 14 січня мали вийти на заздалегідь обговорені вихідні 

позиції, щоб бути готовими відбити наступ ворожих частин. Ю. Тютюнник 

розробив детальний план взяття Умані, зважаючи на стан армії, успіх операції в 

першу чергу залежав від швидкості нанесення удару. Щоб орієнтуватися, та не 

плутати своїх з ворогами, був узгоджений розпізнавальний знак для вояків 

Армії УНР – підняття рушниць догори. Операція готувалася ретельно, 

враховувалися всі можливі деталі та ризики
220

.  Проте 11 січня до Умані прибув 

відділ отамана Волоха, він вибив з міста українські частини, та захопив штаб 

6-го Запорізького загону в полон. Волох влив до своїх з’єднань захоплених 

вояків УНР, тоді були розграбовані значні суми грошей та обмундирування 

багатьох частин армії
221

. Волох діяв поза складом Червоної Армії під гаслами 

боротьбистів, у складі Урядової української комуністичної партії. Пропаганда 

боротьбистів була привабливою для рядових козаків Армії УНР. Адже вони 

виступали окремо від московського центру і закликали створювати В той 

момент вони були на роздоріжжі – чи битися з червоними чи будувати з 

боротьбистами радянську Україну
222

. Пізніше їхні настрої мали ще більше 

непевності, адже 11 січня Всеукрревком заборонив вільну торгівлю хлібом та 

іншими продуктами і ввів державну монополію на хліб. А це не могло не 

налаштувати українське населення проти більшовицького режиму. 

Також у цей день у Брацлаві Подільської губернії, на нараді у складі  

представників уряду УНР, прем’єр-міністра І. Мазепи, полковника Н. Ніконова, 
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П. Феденка, І. Лизанівського, референта УГА В. Чайківського, колишнього 

губкомісара Волині Ф. Сумневича, члена галицької Національної ради 

П. Шекерика, липовецького повітового комісара Ю. Онипка, було остаточно 

з’ясовано, що злуки УГА й Наддніпрянської армії не буде. Адже лише тоді 

І. Мазепа дізнався, що УГА влилася до РСЧА, це зривало можливість 

відтворення спільного регулярного фронту
223

. Додавало хвилювання в загальну 

ситуацію і те, що по річці Чорний Ташлик знаходилася Добровольча армія, а в 

район Христинівки – Цвітково наближалися більшовицькі війська
224

. 

Командування армією Зимового походу зробило спробу домовитися з 

більшовиками. Ю. Тютюнником через 6-й загін Запорожців була передана 

пропозиція до Червоної Армії не переходити залізницю Христинівка – 

Цвітково, в разі переходу ними зазначеної лінії українське командування буде 

вважати це відновленням війни між ними. Але пропозиція була передана із 

запізненням, хоча в загальній ситуації не мала жодного впливу на рішення 

більшовиків, вони діяли не звертаючи уваги на українську армію
225

. 

12 січня до Умані увійшов авангард 44-ї червоної російської дивізії зі 

складу 14-ї армії, який вибив звідти невелику українську залогу. В околицях 

знаходився полк Таращанської дивізії, що нараховував 300 чол. піхоти, велику 

кількість кінноти та 4 гармати, вони ще 11 січня були в районі станції Тальянка 

– Легезино. На станцію Поташ прибули два більшовицькі ешелони по 

20 вагонів і 200 чол. кінноти.  

М. Омелянович-Павленко наказав всім дивізіям вирушати на Умань, 

13 січня при операції захоплення міста було взято в полон біля 30 чол. 

волохівців 2-го гайдамацького полку, всього 50 полонених. Київська дивізія 
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зайняла південну частину Умані, але о 10-й годині ранку вона залишила місто. 

Дивізії Армії УНР були відведені М. Омеляновичем-Павленком до Нової 

Українки для того, щоб не наражати їх на сутичку з сильними частинами 

більшовицької 14-ї армії, які на той час підійшли до Умані
226

. В районі 

Тишківки українські дивізії провели ряд успішних боїв з денікінцями.  

Надалі Армія УНР під проводом Михайла Омеляновича-Павленка почала 

відступати на південь з метою переслідування денікінців. 14 січня 

м. Ольвіополь було зайняте полком Чорних Запорожців, а Київська дивізія мала 

перейти в м. Голованівськ
227

.  

15 січня до Гайворона та Бершаді Ольгопільського повіту Подільської 

губернії вступив відділ Чорних запорожців. За іншими даними,  полк Чорних 

Запорожців цього дня у Горлованівську отримав наказ від штабу Армії УНР 

вирушити на Гайворон для переговорів з частинами УГА щодо об’єднання 

армій. І до Гайворона полк Чорних Запорожців вступив 17 січня
228

. 16 січня 

відділи Армії УНР, після невдалої спроби повторного захоплення Умані, 

почали просуватися у південно-східному напрямку до р. Синюхи за маршрутом 

селищ Перегонівка – Лебединка – Троянка – Казимирівка. Утворилася 

нейтральна смуга між Червоною Армією та білогвардійцями: денікінці 

знаходилися на лінії Бірзула (Котовськ) – Ольвіопіль (Первомайськ) – 

ст. Знамянка, Червона Армія на лінії Козятин – Фастів і Могилів – Подільський 

– Тульчин. У штаб Армії УНР потрапили відомості про те, що м. Ольвіополь 

вже зайняте добровольцями. В тилу більшовиків великих сил немає, особливо 

мало кінноти, та й та на виснажених конях. Також за донесенням розвідки їм 

було відомо про вороже ставлення селян до більшовиків.   
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Щодо О. Волоха, то він після вступу до Умані все-таки приєднався до 

більшовиків. Командування армією Зимового походу знову робить спробу 

налагодити зв’язок з Галицькою армією. У цей час 1-й корпус Галицької армії 

просувався до району Жабокрич – Торканівка – Горонівка, 2-й корпус у 

напрямку на Бершадь, 3-й корпус вздовж залізничної лінії Бірзула (Котовськ) – 

Чубівка
229

. 

Тим часом уряд УНР надіслав до Найвищої Ради Союзних і Сполучених 

Держав у Парижі клопотання з проханням дозволити «вільний перевіз на 

Україну ліків, санітарного матеріалу, які вже давно закуплені на заході 

Європи»
230

. Але Армія УНР і надалі залишалася без допомоги, адже Європа 

продовжувала опікуватися лише ЗСПР, не вважаючи за потрібне звертати увагу 

на українське питання. Військо перебувало в дуже складному становищі
231

. 

В наказі за 16 січня 1920 р. від імені командування Армії УНР була 

висловлена подяка полку Чорних Запорожців за справу під Ольвіополем і 

Київській збірній дивізії за участь в боях під Уманню. Залишення Умані і 

часткове обеззброєння уманської залоги можна пояснити браком мір охорони, 

розвідки як військової, так і агентурної. Тим же наказом було винесене 

зауваження частинам Запорізької дивізії та попередження всім про дотримання 

загальної дисципліни
232

. 

                                                           
229

 Денник Начальної Команди Галицької Армії. – Нью-Йорк : Червона Калина, 

1974. – С. 170. 

230
 Доценко О. Літопис Української революції : Матеріяли й документи до 

історії української революції / О. Доценко. – К.; Л. : Накладом автора, 1924. – 

Т. 2, кн. 5. (1917 – 1923). – С. 190 – 191; Петлюра С. Статті, листи, документи. – 

Т. 3. Упорядник В. Сергійчук. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 1999. – 

С. 243 – 244. 

231
 Омелянович-Павленко М. В. Спогади командарма (1917 – 1920) / 

М. В. Омелянович-Павленко. –  К., 2007. –  С. 277 – 279. 

232
 ГДА СЗР України, ф. 11012, т. 23, арк. 130. 



89 
 

 
 

17 січня відбулася нарада в с. Вовча Балка Балтського повіту Одеської 

губернії, на якій українські старшини розглядали пропозицію Ревкому 

Правобережжя щодо визнання його влади, але в результаті вирішили не ставати 

на бік боротьбистів. Було ухвалене рішення по можливості уникати сутичок з 

Червоною армією і продовжувати військові акції невеликими групами
233

. Тоді ж 

розвідкою Армії УНР була виявлена сильна застава добровольців у 

с. Добровеличківка, Чорноморська й Стрілецької сотні несподіваним набігом і 

сильним вогнем примусили денікінців тікати в бік Новоукраїнки. У боях 

здобуто багато зброї, з боку українських козаків був один вбитий, два 

поранених, а також один кінь вбитий і один – поранений. Наступного дня 

Київська дивізія перейшла в с. Тимковка. Протягом 18 – 20 січня Армія УНР 

Зимового походу перейшла р. Синюху через Добринську переправу в район 

м. Хмельова, опинившись у смузі охоронних і розвідчих частин Добрармії
234

.  

20 січня поляки зайняли район Брацлав – Винниця – Жмеринка й 

прямують до лінії р. Буг. Добровольці утримували з сильними заставами район 

Новоукраїнки та Ольгополя. В районі с. Глодоси 17 і 16 січня селяни 

обеззброїли відділ денікінців та вбили до 200 їхніх вояків. У цей час радянські 

війська вийшли з Умані, там залишились тільки відділи отамана Волоха. За 

донесенням Волинської дивізії до станції Тальне прибув більшовицький 

бронепотяг, з якого зійшло близько 300 чоловік з 3 кулеметами, вони вирушили 

в бік сіл Павлівка і Скалева. Торговиця й Ново-Архангельськ на той час вже 

були вільні від ворога. В тих місцевостях діяла вільна повстанська організація, 

що обеззброїла відділ денікінців. В районі Зам’янки діяли відділи отамана 

Коцура. На Уманщині готувалося антибільшовицьке повстання. Саме в цей час 

Н. Махно і його загони були оголошені більшовицькою владою поза законом. 
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Про Галицьку армію командуванню війська Зимового походу майже 

нічого не було відомо. Тільки те, що частина Галицької армії була оточена 

більшовиками і примушена підняти червоний прапор. 21 січня Київська дивізія 

мала перейти в с. Александровку. Ю. Тютюнник ретельно слідкував за 

дисципліною у війську, про що свідчить його наказ, у якому йшлося про те, що 

свята вже закінчилися, і за вживання алкогольних напоїв тепер буде суворе 

покарання
235

. Ставлення командування Армії УНР в Зимовому поході до 

вживання вояками алкоголю було строгим
236

. 

Щодо білогвардійських частин, то вони в умовах остаточної деморалізації 

війська евакуйовувалися до Криму, утримуючи для цього певний час 

Херсонщину й Катеринославщину. У другій половині січня Добровольча армія 

все більше витіснялася Червоною Армією на південь. Слід зазначити, що 

поразки денікінців були спричинені не тільки наступом більшовиків, але й 

діяльністю українських повстанців у запіллі та бойовими діями Армії УНР. Під 

час свого відступу, денікінці нищили українські села, вчиняли єврейські 

погроми. Частішали випадки повстання українських селян, які перерізали шлях 

денікінцям
237

. Проти білогвардійців було налаштоване усе населення України, 

адже в наслідок грабунків, убивств та інших жорсткостей їхньої влади, воно 

зазнало непоправних втрат. Крім численних розстрілів та спалення сіл, 

денікінці закривали українські школи, нищили книгарні (наприклад у 

Констянтинограді була спалена книгарня товариства «Просвіта» на 

500 000 крб.). Розстріли торкалися навіть жінок вояків, що воювали в Армії 

УНР. Усі ці злочини денікінців проти українського народу і спричинили 

загальну поразку Добровольчої армії
238

. На початку січня 1920 р. Головна 
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Команда Армії УНР отримала лист від командирів армії Денікіна. Він був 

датований 7 січня від полковника Попова, написаний дореволюційним 

правописом. У листі містилося прохання про переговори між командуванням 

Добровольчої армії та Армії УНР щодо спільної співпраці проти більшовиків. 

У зверненні зазначався аполітичний характер цього військового союзу, 

головним завданням якого мала бути боротьба з Червоною Армією. Усі спроби 

білогвардійців налагодити зв’язок з командуванням Армії УНР були нею 

проігноровані. 

Галицька армія у цей час знаходилась на свої старих місцях, Армія УНР 

не мала з ними зв’язку. Командування Армії УНР посилило контроль за 

внутрішньо-військовим порядком, розуміючи, що різдвяні свята дещо 

послабили дисципліну серед козаків
239

. На той час українські війська 

нараховували біля 25000 багнетів, і до них знову проявляло увагу 

командування Добровольчої армії. 

Але білогвардійський фронт перестав являти собою серйозну небезпеку 

для українського війська. 21 січня 1920 р. у селі Гусівка (територія сучасної 

Кіровоградської області) відбулася нарада комдивів Армії УНР. В результаті 

наради було прийняте рішення зупинити боротьбу проти ЗСПР і почати проти 

РСЧА
240

. Командарм вирішив вивести українські частини у район Черкаси – 

Чигирин – Канів у запілля Червоної армії, поділивши армію Зимового походу 

на дві групи. Південна група (Запорожці, Залізні та штаб армії) вела бої з 

частинами Добрармії, потім з Червоною армією. Північна група отамана 

Тютюнника (Волинська та Київська дивізії) відразу розпочала бойові дії проти 

РСЧА. Було вирішено, що через близьку присутність більшовиків, відділи армії 
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УНР з 22 січня по 15 лютого будуть йти по запіллю Червоної армії й 

об’єднаються в районі між Чигирином та Черкасами.  

У цей час червоні 45-та, 60-та та латиська дивізії, що стояли на 

Звенигородщині, вже одержали наказ вести наступ у напрямку на Голованівськ 

– Ольвіопіль для ліквідації загонів Тютюнника
241

. Так, розпочалось 

протистояння армії УНР та ЧА.   

Частини Армії УНР упродовж грудня 1919 р. – січня 1920 р. успішно 

маневрували з боями у запіллі Добровольчої армії. Рух окремими групами 

сприяв швидкому пересуванню і маневрам, завдяки чому вони могли звільняти 

одночасно по декілька населених пунктів. Маючи на меті партизанську форму 

боротьби, вони не створювали органів своєї влади в зайнятих армією районах, 

на звільнених територіях місцеве населення організовувало свою громадську 

охорону
242

. 

Нещодавно будучи частиною регулярної армії, українські вояки завдали 

денікінським частинам більше шкоди ніж «зелені». Вони руйнували 

білогвардійські комунікації, робили напади на їхні обози, проводили бої з 

окремими загонами. «Амністія українству» від 27 грудня 1919 р. стала спробою 

«білих» налагодити зв’язок з командуванням Зимового походу з надією на 

подальшу співпрацю.  

20 січня 1920 р. начальник Ольвіопільського відділу Добровольчої армії 

полковник Попов зробив ще одну спробу налагодити переговори з                     

М. Омеляновичем-Павленком. Другий лист від білогвардійців  був направлений 

до керівництва Армії УНР вже українською мовою і містив пропозицію укласти 

військовий мирний договір не торкаючись політичних питань. У ньому було 

прохання не згадувати старе й не розбиратися хто винен. Зазначалося, що 
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Добровольчій армії бракує прихильності українського населення, а Армії УНР – 

збройного забезпечення. Представник командування білогвардійської армії 

наполягав на з’єднанні двох військ і проведенні спільної боротьби проти 

більшовиків
243

.  

Такий хід подій може свідчити про те, що Добровольча армія остаточно 

втративши підтримку серед місцевого населення не мала шансів на самостійну 

участь у війні з більшовиками. Вороже ставлення населення до білогвардійців 

проявлялося все частіше і гостріше, так 16 – 17 січня 1920 р. селяни з під 

Липовця, згуртувавшись, обеззброїли денікінців, під час сутички вбили до 200 

чол.
244

. Також ці листи відображають реальну ситуацію, в якій Армія УНР мала 

підтримку українського населення і могла бути серйозним суперником у 

військових діях проти Червоної армії якби мала відповідне матеріальне 

забезпечення.  

Та з огляду на свідчення джерел, такі кроки з боку добровольців можна 

трактувати і як спробу нейтралізувати українську армію в своєму тилу. Адже 

навряд чи вони сподівалися таким чином скоординувати реальні 

антибільшовицькі акції. Розуміючи це, командування Армії УНР знову 

проігнорувало потенційних союзників. Таким чином білогвардійці змогли 

домовитися лише з отаманом Шепелем, що перебував у лісах в районі 

Хмільника
245

. Командування армії Зимового походу усвідомлювало, що 

білогвардійський рух невпинно відкочується на Південь, тому не поспішали 

укладати з ними якісь домовленості.  

                                                           
243

 Феденко П. В. Минуло півстоліття: Зимовий похід армії Української 

Народної Республіки 1919-1920 р.р. / П. В. Феденко. – Нью-Йорк: Джерсі ситі: 

Свобода, 1972. – С. 58. 

244
 ГДА СЗР України, ф. 11012, т. 22, арк. 131. 

245
 Крупина В. О. Білий рух в Україні (1917-1920 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 

К., 2003. – С. 133. 



94 
 

 
 

Основною ціллю на початку Зимового походу був вихід українських 

частин з оточення та боротьба з Добровольчою армією в запіллі. 14 грудня вони 

досягли цієї мети, коли разом із Київською дивізією на чолі з Ю. Тютюнником 

взяли м. Липовець, опинившись у запіллі білогвардійців.  

Наприкінці січня, після взяття більшовиками Вознесенська, Армія УНР 

більше не перетиналася з білогвардійцями у серйозних сутичках. Таким чином, 

була завершена перша половина Зимового походу, частини Армії УНР 

утвердилися в своїх позиціях і були готові йти в запілля ще одного ворога – 

Червоної Армії. 

У середині січня 1920 р. почався новий етап Зимового походу. Головним 

завданням Армії УНР цього періоду було підняття повстання серед 

українського населення проти більшовицьких сил. Українські частини 

прорвавшись через запілля білогвардійського фронту в районі Новоукраїнки 

перейшли на радянську територію. 

Підсумовуючи хід операцій Армії УНР в білогвардійському запіллі 

протягом грудня 1919 р. і більшої половини січня 1920 р., варто виділити 

головні моменти та обставини цієї частини Зимового походу. Перші кілька 

тижнів грудня добровольчим силам генерала Денікіна не було відомо про рух 

частин української урядової армії. В першу чергу завдяки вдалій конспірації 

війська, а також через те, що біле командування було впевнене в остаточній 

ліквідації Армії УНР ще в листопаді 1919 р. Завдяки співпраці з УГА був 

здійснений вдалий прорив у запілля ворога, після чого частини Армії УНР 

виконували безперервний рух по визначеному маршруту. План опанування 

широкого району не був виконаний у зв’язку з тим, що операції дивізій 

проводилися не часто та не злагоджено (Ю. Тютюнник визначив причину 

неодночасності проведення операцій в наказі армії Ч. 4 від 19 грудня 1919 р. 

В ньому не було зазначено термінів початку руху дивізій, заняття ними 

вихідних положень та початку операцій кожної дивізії в своєму секторі)
246

.  
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Але загалом ініціатива, від початку походу й до кінця боротьби з 

білогвардійцями залишалася в Армії УНР. Були моменти, коли ситуація могла 

змінитися не на користь української сторони (знищення 3-ї Залізної дивізії та 

ін.), але добровольче командування цим не скористалося.  

Отже, не зважаючи на складні умови (відсутність постачання, поширення 

епідемії, несприятливу погоду), Армія УНР проводила бойові операції в запіллі 

ворога, успішно виконуючи поставлені перед нею завдання. 

 

2.3. Прояви отаманщини під час Зимового походу, вплив цього 

явища на розвиток подій кінця 1919 – початку 1920 рр. 

 

Отаманщина завдавала українській революції великої шкоди як з 

військового боку, так і тому, що розпорошувала українські сили в боротьбі за 

незалежність. Анархія і єврейські погроми суттєво підривали міжнародний 

авторитет української влади. Але чимало військових істориків ідеалізувало у 

своїх працях отаманщину, схвалювали її спрямованість проти більшовицької 

влади й закривали очі на інші риси повстанського руху
247

. 

Кінець листопада і початок грудня 1919 р. став періодом, коли 

політичний та військовий командний склад УНР були змушені постійно 

збиратися на спільних нарадах, щоб вирішувати подальшу долю української 

армії та держави в цілому. Такий стан речей був спричинений поразкою сил 

УНР у боротьбі із зовнішніми ворогами, на той момент основними з них були 

білогвардійські сили генерала Денікіна та більшовицька Червона армія.  

На нараді у Старокостянтинові, яка відбулася 27 листопада, сталася 

гостра дискусія між Симоном Петлюрою та Омеляном Волохом, який після 

арешту П. Болбочана на початку 1919 р. займав його посаду командира 

Запорізького корпусу Армії УНР, а на момент проходження наради очолював 
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Гайдамацьку бригаду. Петлюра стояв на демократичних позиціях та планував 

продовжити боротьбу спільно з польськими частинами, перейшовши з військом 

на їхню територію. А більшість військових командирів на чолі з М. 

Омеляновичем-Павленком та Ю. Тютюнником переважно підтримували ідею 

переведення частин армії УНР на партизанську тактику війни. Але Волох 

висловив опозиційну думку, привселюдно висловивши недовіру Симону 

Петлюрі як головнокомандуючому УНР та критикуючи його ідеї, і 

запропонував налагоджувати стосунки з більшовицькою владою. Виголошуючи  

таку свою позицію, він як виявилося, говорив лише від свого імені, бо його 

гайдамаки в більшості не підтримували таких ідей, принаймні, судячи з усього, 

вони чули про них вперше. Втім це не завадило згодом частині з них все-таки 

піти за своїм отаманом у пошуках зв’язків з радянською стороною. А сам факт 

подібної суперечки справив гнітюче враження на присутніх на нараді, стало 

зрозуміло, що слова Волоха це тільки початок, попереду можуть бути реальні 

збройні виступи. Більшість комдивів виступали за те, щоб Петлюра знешкодив 

явного ворога, він зволікав з цим рішенням.  

Відразу після наради, того ж дня, С. Петлюра з урядом залишили 

Старокостянтинів та виїхали до Любара. Варто зазначити, що окрім Волоха там 

були присутні ще два отамани – Ю. Божко та М. Данченко, які були незгодні з 

офіційною політикою уряду і через це намагалися триматися разом. Данченко в 

минулому був задіяний у повстанні проти гетьманату і поділяв ідеї про 

встановлення радянської влади в Україні. У березні 1919 р. він приймав 

активну участь у проголошенні О. Волохом «радянського універсалу», через що 

відтоді не займав ніяких командних посад в Армії УНР, і лише в листопаді 

Василь Тютюнник поставив його на чолі Окремої Волинської повстанської 

бригади ім. отамана Д. Соколовського
248

. Після прибуття до м. Любара 
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Данченко розпочав підготовку державного перевороту, маючи на меті захопити 

владу. Ю. Божко був начальником штабу Данченка, також брав участь у 

антигетьманському перевороті в якості командира «Запорізької Січі», він ще 

влітку 1919 р. потрапив під арешт за неодноразове невиконання наказів та 

порушення дисципліни. Але його згодом відпустили через погіршення ситуації 

на українсько-білогвардійському фронті
249

. Цей отаман мав погані стосунки з 

В. Тютюнником та окремими представниками штабу армії, тому й 

скооперувався з Данченком та Волохом, поділяючи їхні політичні погляди. 

Втрьох і вирушили слідом за всіма до Любара, там вони співпрацювали з 

Волинським  губернським повстанським комітетом, остаточно  перейшовши на 

радянські позиції. В той момент Любар та його околиці були місцем 

зосередження багатьох військових частин – Юнацької школи (полковник 

Вержбіцький), Третьої дивізії (полковник Ольшевський), охорони Головного 

отамана (полковник Цівчинський), січових стрільців, а з прибуттям Волоха – 

ще й його гайдамацької бригади 
250

. Таким чином у місті панував хаос. 

Майбутні заколотники перейменували свою організацію на Волинську Крайову 

революційну Раду, до неї увійшли повстанці, боротьбисти і більшовики. Раду 

очолив колишній крем’янецький повітовий комісар, він мав допомогти 

налагодити зв’язок з житомирським партійним центром боротьбистів, а факт 

існування цієї структури мав допомогти Волоху утвердитися в радянському 

середовищі. Також він створив Революційну Волинську повстанську бригаду, в 

якій йому вдалося зібрати понад три тисячі людей в трьох полках з сімома 
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гарматами.
251

 У грудні в Житомирі вони  утворили Центральний Комітет 

боротьбистів Ревкому Правобережжя в складі І. Немоловського, 

Войцехівського, С. Савицького. Комітет призначив О. Волоха 

головнокомандуючим «Червоною Армією України»
252

.  

Серед військового та політичного керівництва УНР не було узгодженості 

думок з приводу того, що робити далі. Період роздумів і постійних нарад 

вперто тривав, і доки провідники вирішували долю УНР поміж загального 

безладдя вимальовувалися реальні перспективи збройних заколотів, у першу 

чергу проти Симона Петлюри. Він був неодноразово попереджений про цю 

загрозу, але ніяких запобіжних дій не застосовував. Він сподівався на те, що 

через присутність у місті надійної військової частини змовники не наважаться 

виступати. Петлюра знав, що Волох тримає біля себе озброєний загін, що він 

співпрацює з Данченком, але на пропозицію О. Вишнівського роззброїти їх 

вночі силами синьожупанників відповів відмовою, пояснюючи, що не може 

допустити кровопролиття
253

. 

Тим часом отаман Волох і далі вимагав відставки Головного отамана, і 

навіть провів у Любарі парад під червоним прапором, закликаючи гайдамаків 

розпочати боротьбу за радянську владу в Україні.  Ще 2 грудня на закритій 

зустрічі з Петлюрою, командир 3-ї Залізної дивізії 7 полку Вишнівський, 

запропонував захопити і обеззброїти відділи Волоха. Але Петлюра відмовився 

від таких дій, мотивуючи це бажанням уникнути кровопролиття. Зважаючи на 
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подальшу діяльність Волоха, С. Петлюра все ж видав наказ заарештувати 

заколотника, але вже було пізно. 

3 грудня вранці гайдамаки Волоха вчинили збройний напад на поштове 

відділення Любара, де розташовувалася держскарбниця УНР. Забравши 

близько двох мільйонів українських карбованців і тридцять тисяч царських 

срібних рублів (восени 1919 р. один карбованець УНР коштував чотири 

російські рублі). Якщо порівняти з курсом долара того часу, то в Одесі один 

долар коштував від десяти до дванадцяти карбованців, або від сорока п’яти до 

п’ятдесяти рублів. Пізніше Волох писав, що його повстанці існували за рахунок 

цих грошей аж до злиття з Червоною армією, тобто близько двох місяців. Хоча 

відомі випадки, коли його вояки грабували цукрові заводи та державні склади. 

Подальша ж доля цих грошей точно не встановлена.  

Пограбування державної скарбниці, здійснене силами заколотників, стало 

знаковою подією для подальшої долі уряду УНР та його війська
254

. Викрадення 

державного бюджету  спричинило серед усіх грандіозну паніку, Петлюра мусив 

виїхати до Чорториї, адже урядове військо на той момент було занадто 

малочисельним, щоб робити якийсь суттєвий опір (Волоху вдалося залучити до 

себе частину Юнацької Школи)
255

. Отаман Волох теж вирушив з місця, в бік 

Чудніва, через наближення частин Юрка Тютюнника, який вже мав наказ на 

його знищення.
256

 Залишивши свої застави в Любарі, він під час свого від’їзду 

намагався переманювати петлюрівські частини на свій бік. Проводячи агітацію 

розповідав, що Головний отаман з урядом перейшов до поляків, які 

захоплюють рештки частин УНР у полон. І в наслідок цього закликав 
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переходити на сторону радянської влади разом з червоними гайдамаками. Ця 

агітація була частково вдалою.
257

  

Уряду УНР стало ясно, що збереження регулярної армії знаходиться під 

загрозою, потрібно було шукати негайний вихід зі складної ситуації. Тому 

наступна нарада мала на меті зупинити процес розкладу і загальної 

деморалізації армії, в першу чергу пошуком нових форм боротьби, адже 

виснажені військові частини на той момент були нездатні вести регулярний 

фронт. Перед нарадою всім військовим частинам було розіслано запити, за 

якими вони мали повідомити свій бойовий та господарський стан, настрій 

козаків та в який район вони мають бажання перейти. 4 грудня у м. Чорториї на 

загальних зборах були присутні військові начальники, члени Ради міністрів та 

представники політичних партій, серед яких досі не було одностайності у 

вирішенні головної проблеми – що робити далі. М. Омелянович-Павленко, 

О. Загродський і В. Трутенко (новопризначений командуючий Третьою 

Залізною дивізією) виголосили бажання перед прийняттям рішення порадитися 

зі своїми козаками. Ю. Тютюнник повідомив готове рішення – переходити на 

партизанські методи боротьби та йти в запілля супротивника.  

Є. Коновалець також мав своє рішення – недоцільність переходу січових 

стрільців на партизанщину, тому він скористався директивою Головного 

отамана за 23 листопада 1919 р. про само демобілізацію військових частин
258

. 

Така позиція Коновальця здивувала в першу чергу Омеляновича-Павленка та 

Ю. Тютюнника, вони не могли зрозуміти чому він так чинить
259

. Можна 
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припустити, що саме події в Любарі, де найбільш яскраво було видно прояви 

отаманщини і загального розвалу в середині війська, а також пошесть тифу, 

переважаюча кількість ворога навколо і головне відсутність спільності в рядах 

головної команди уряд та війська і змусили Коновальця відмовитися від 

подальшої боротьби. Тому наприкінці наради С. Петлюра наказав ще раз все 

добре обдумати і зібратися через день для прийняття остаточного рішення.  

 6 грудня нарадою керував прем’єр-міністр УНР Ісак Мазепа, бо 

С. Петлюра напередодні таємно залишив місто і виїхав під чужим ім’ям до 

Польщі. Раптова відсутність Головного отамана схвилювала присутніх, але 

врешті було прийнято одностайне рішення, що частини Армії УНР вирушать у 

Зимовий похід, але без уряду. Таке рішення мотивувалося більшою рухливістю 

частин, яка була необхідна в умовах партизанської війни
260

. Перед від’їздом 

Петлюра залишив наказ, за яким головнокомандуючим частинами Армії УНР у 

Зимовому поході призначав Михайла Омеляновича-Павленка, оскільки 

В. Тютюнник захворів на тиф і перебував у шпиталі, де згодом і помер від 

хвороби. Заступником командарма було наказано поставити Ю. Тютюнника. 

Також всім командирам дивізій були видані окремі уповноваження, за якими 

кожен з них мав «диктаторські права у відношенні розпоряджень, викликаних 

військовими потребами» за підписом В. Тютюнника
261

. Цими двома 

документами вище командування Армії УНР керувалося в процесі Зимового 

походу.  

Отамани-бунтівники відразу ж після пограбування зосередились в районі 

с. Красносілка, де мали впорядкувати свої частини та підрахувати гроші. 

Останнім займалася Волинська Революційна Рада, яку Волох тимчасово 

оголосив Всеукраїнською революційною радою. А потім прийняв звання 
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Головнокомандуючого Українськими червоними військами. Божка призначили 

начальником штабу, а Данченка помічником Волоха
262

. Реорганізацією частин 

займався безпосередньо О. Волох, звівши їх в три піших полки, Окрему 

Волинську бригаду, кінну бригаду, гарматну бригаду, технічний курінь та 

окрему комендантську сотню. Всього 4200 чол., 5 легких і 2 важкі гармати при 

48 кулеметах. Цю кількість складали різноманітні військові – колишні 

червоноармійці, волинські повстанці, козаки і старшини Армії УНР, що 

опинилися у своїй більшості там випадково, симпатики ідеї «української 

радянської влади», а також ті, хто просто мав за мету таким чином залишити 

фронт і швидше дістатися додому
263

. 

Щодо планів на подальшу спільну діяльність цей союз трьох отаманів не 

мав одностайності, кожен з них мав свою ідеологічну точку зору. Волох 

пропонував об’єднатися з більшовиками, а Данченко погоджувався лише на 

встановлення радянської влади, але з українським, а не російським 

керівництвом, через що у них виникали гострі конфлікти. Особливо напружені 

відносини були між Волохом та Божком, який взагалі не поділяв ідеї вступу до 

радянських лав і ще в кінці листопада вагався щодо такої співпраці. 4 грудня 

Юхима Божка було застрелено, офіційно вбивця залишився невідомим, але 

більшість схиляється до версії, що ним був О. Волох, який відразу після 

похорону вишикував усі свої частини і проголосив себе головнокомандуючим 

українських радянських військ і провідником боротьбистів. Після урочистого 

мітингу отаман відправив частини у напрямку лінії Чуднів – Троянів – 

Житомир для зустрічі з Червоною Армією, а також спорядив делегацію, яка 

мала зустрітися з Революційною військовою радою Червоної армії та оголосити 

про приєднання до них його загону. У цей час радянська розвідка донесла 
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командувачу 12-ї радянської армії М. Муралову, що волинські боротьбисти є 

небезпечним елементом для будівництва радянської держави, бо вимагають 

утворення самостійної Української радянської республіки та окремої 

української Червоної Армії
264

. Ці обставини були прийняті до відома, 

більшовицькі керівники сформували окремий план, за яким військові 

формування отамана Волоха мали влитися до Червоної Армії, але без 

перспектив утворення будь-яких відколів від основного радянського війська. 

Для цього 6 грудня між сторонами був укладений договір, за яким після 

переходу військ Революційної Ради під командування Червоної армії, дія ради 

припиняється. А самі війська направляються в район Гомель – Мозир для 

реорганізації, їхній рух може відбуватися лише у напрямку, вказаному 

командуванням червоних військ.  

Тобто Волох зі своїм загоном опинився у повній владі більшовиків, але 

ставилися до нього дуже делікатно в першу чергу через те, що він мав 

послугувати більшовикам у переговорах з дипломатичними і військовими 

представниками УНР, які в той період періодично з’являлися до радянського 

військового центру . Вести переговори з представниками УНР більшовики не 

збиралися, тому що факт приєднання до Червоної Армії частин Волоха впевнив 

їх у тому, що українське військо вже не становить для них ніякої загрози через 

малочисельність та небоєздатність. 

Попри угоду 6 грудня, представники Волинської революційної ради не 

з’явилися у радянському штабі в зазначений час, тому більшовицькою 

стороною був відданий наказ червоній 47-й дивізії роззброїти загін Волоха. 

Останній зумів проскочити оточення і вирватися в бік с. П’ятки, по прибутті до 

якого загін не дорахувався більше тисячі вояків, саморозпустилася майже вся 

Волинська бригада. Дехто з них вирушив у район Хмільника, де на той час мала 
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перебувати Армія УНР. Отаман Волох в цей час намагався налагодити стосунки 

з більшовиками, але спроби були невдалими, бо Волинська революційна рада 

видала  відозву до українського народу, проголосивши себе тимчасовим урядом 

України і закликала створювати на місцях революційні ради, як опозицію 

російсько-більшовицьким ревкомам. Відозва була підкріплена заявою про крах 

уряду УНР. Такі дії більшовицький центр розцінював як контрреволюційні, і 

єдине, що стримало їхні війська від розправи над гайдамаками Волоха, це 

серйозні бої Червоної армії з денікінцями під Бердичевом.  

Волинську революційну раду було розпущено, а замість неї утворили 

ревком Правобережної України, який очолили О. Волох, С. Савицький та 

І. Немоловський. М. Данченко залишив загін і зник у невідомому напрямку, 

очевидно, щоб не повторити долю Ю. Божка. 22 грудня офіційним 

керівництвом загону Волоха став Правобережний ревком, який надав 

волохівським силам нову назву «Українська Червона армія Правобережжя». 

У оновленій структурі відразу ж утворився осередок УКП(б),  до якого подав 

заяву на вступ і О. Волох. Вони вирішили рухатися в запілля Добровольчої 

армії, а зокрема в бік Липівця. Частини Армії УНР в цей час знаходилися в 

околицях Таращі, де успішно вели партизанську війну з білогвардійцями, 

поступово просуваючись  в район південної Київщини
265

. Тим часом вояцтво з 

частин Волоха продовжувало поступово розтікатися, переважно щоб знайти 

частини Армії УНР і приєднатися до них. В кінці грудня від гайдамацького 

загону відколовся перший кінний полк на чолі з сотником І. Легіном, разом зі 

значною частиною козаків з другого кінного полку. Вони згодом приєдналися 

до сьомого Запорізького загону.  

31 грудня Армія УНР зайняла м. Умань і за наказом М. Омеляновича-

Павленка залишилась там для відпочинку та реорганізації. У той же час до 

Умані підходили і частини Волоха, який знаючи що у місті перебувають дивізії 

УНР мав намір обійти цей район, щоб уникнути сутичок. Але під час обходу 
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зіткнулися з білогвардійськими частинами і, зазнавши поразки у сутичці, 

підійшли ближче до Умані. Вояцтво було деморалізоване, знову почалися втечі 

окремих вояків до складу Армії УНР. Так, полковник Харченко, керівник штабу 

пішої бригади навіть зробив спробу вивести гайдамаків, щоб влити їх до однієї 

з українських дивізій, але Волох його викрив і в покарання віддав на розстріл. 

Та все ж таки згодом отаман був змушений під тиском своїх вояків та 

скрутного становища надіслати командуванню Армії УНР делегацію для 

переговорів. Але примирення не сталося, бо М. Омелянович-Павленко, 

Ю. Тютюнник та А. Долуд, які приймали делегацію, категорично виступили 

проти будь-яких зв’язків з Волохом.  

Тим часом ситуація на фронті стрімко змінювалася, 12-та Червона Армія 

просувалася до центральної України, 47-ма радянська дивізія рухалася в район 

Гайсина – Христинівки – Умані, на Черкащині зосереджувалася 60-та дивізія. 

Відповідно Волох, отримавши відмову від української сторони і знаючи що 

наближаються більшовики, ухвалив рішення, напавши на Армію УНР, захопити 

Умань. Командування Армії УНР було повідомлене про загрозу з боку 

волохівців, тому ретельно вело підготовку дивізій до майбутніх боїв. Та попри 

запобіжні заходи, 11 січня гайдамаки, вчинивши несподіваний напад на місто, 

змогли захопити всі головні його установи та роззброїти більшу частину 

Гордієнківського кінного полку та Богданівського куреня. Волох поставився 

досить жорстко до захоплених у полон старшин, за його наказом діяла 

«чрезвичайка», котра, не розбираючи вини, арештовувала старшин, більшість з 

яких було розстріляно, в тому числі й командира богданівців Ф. Кириченка.
266

 

Всіх козаків полку було примусово включено до гайдамаків. Вільною 

залишилася тільки кінна сотня Богданівського куреня, якій пощастило не 

потрапити до полону. Про ці події у головному штабі Армії УНР стало відомо 

лише увечері 11 січня, а наступного ранку українські дивізії почали штурм 

міста. Радянська влада прийняла всі міри, щоб утримати Умань. В газеті «Вісти 
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Ревкому Уманщини» за 12 січня був опублікований наказ, у якому йшлося про 

«поширення бандитизму» та вказівка начальнику радянської міліції 

відловлювати й розстрілювати на місці всіх, хто підпадав під це визначення. 

А також посилити охорону навколишніх сіл, яка мала складатися з виключно 

перевірених людей
267

. 

 Але спроби захопити Умань виявилися марними, і українські війська 

повернули на південь. В даний період формування Волоха не підлягали 

роззброєнню в планах Революційної воєнної ради 12-ї радянської армії, їх 

планували влити до одного зі своїх з’єднань, хоча боротьбисти намагалися 

зробити все, щоб гайдамаки збереглися як військова частина. У середині січня 

1920 р. їхній загін складався з трьох піших та одного кінного полків і двох 

батарей
268

. Присутність волохівського загону в районі території, на якій діяла 

армія УНР була корисною для більшовиків, в першу чергу для того, щоб мати 

змогу продемонструвати лояльність в національному питанні. У Армії УНР на 

той час не було одностайної думки про ставлення до Червоної армії, в першу 

чергу через відсутність зв’язку з власним урядом, радянське керівництво знало 

про ці сумніви. В середині січня після того, як командувачі Волинської дивізії 

за дозволом М. Омеляновича-Павленка провели невдалі переговори з 

Правобережним ревкомом,  Армією УНР було остаточно прийняте рішення 

вести боротьбу за незалежну демократичну Українську державу
269

.  

Отаман Волох зі своїми формуваннями залишався в Умані та очікував 

рішення радянської влади щодо їхнього подальшого призначення. В кінці січня 

формування Волоха були оглянуті спеціальною комісією при штабі 12-ї 
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радянської армії, а в лютому його загін приєднали до третьої бригади 60-ї 

стрілецької дивізії. Станом на 14 лютого 1920 р. колишній загін Волоха складав 

1445 бійців разом зі старшинами, 500 з них було влито в окрему другу бригаду 

60-ї більшовицької дивізії
270

. 

У цей час у Житомирі відбувався суд над отаманом Данченком, якого 

співробітники місцевої ВЧК заарештували в кінці грудня. Але йому вдалося 

запевнити радянську владу у своїй вірності комуністичній ідеї, після чого він 

був звільнений з-під арешту, але подальша доля М. Данченка невідома. 

О. Волоха спочатку перевели в підпорядкування штабу 12-ї радянської 

армії, а пізніше призначили командиром роти третього запасного стрілецького 

полку харківського штабу Південно-Західного фронту. Колишнього отамана не 

втішила така посада, тому він за допомогою давніх зв’зків з боротьбистами 

намагався покращити своє становище і в подальшому зробив цивільну кар’єру 

в органах адміністрації УСРР.  В кінці 1920 р. він був прийнятий до КП(б)У, 

але навесні 1933 р. Волоха арештували нібито за зв’язки з національним 

підпіллям та підготовку антибільшовицького повстання. Попри те, що він не 

визнав себе винним, його засудили до десяти років ув’язнення в Соловецькому 

таборі. А 3 листопада 1937 р. в урочищі Сандармох О. Волоха розстріляли 

разом з 134 іншими українськими політичними в’язнями, яких було страчено на 

честь 20-ї річниці більшовицької революції
271

.  

Так завершилася доля отамана, який розчарувався у політиці Симона 

Петлюри і сподівався знайти вихід із ситуації за допомогою радянської ідеї та 

співпраці з більшовиками. О. Волох прагнув очолити Українську Червону 

армію і творити Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Але сам став 

жертвою того режиму, на який покладав надії, і своїх вояків влив до служби у 
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ворожому війську. Те, що козаки його куреня не мали бажання воювати у 

Червоній армії свідчить, у першу чергу, велика кількість перебіжчиків до лав 

Армії УНР в період з кінця грудня 1919 та на початку 1920 рр.
272

. Подібна доля 

була і у двох інших отаманів, які спробували співпрацювати з більшовицькою 

владою, хоча не  всі з них цілком поділяли комуністичну ідею. Так, отаман 

Божко загинув ще на початку цих подій, і швидше за все від рук своїх же 

спільників, а отаман Данченко після загрози розстрілу з боку радянської влади 

взагалі зник безвісти.    

Своєю діяльністю ці отамани суттєво зашкодили планам як політичного 

так і військового керівництва УНР. Але попри те що О. Волох зі своєю 

командою під час Зимового походу 1919 – 1920 рр. вступали з українськими 

частинами у бойові сутички, проводили активну агітацію серед селян проти 

«петлюрівщини», співпрацювали з радянською владою та інакшими засобами 

перешкоджали їхній справі, Армія УНР успішно провела свій марш і виконала 

головні цілі та завдання рейду. Як зазначив у своїх спогадах Ю. Тютюнник: 

«У таборі національних ворогів раз у раз можна знайти союзників, але ніколи 

приятелів, бо їх там нема. Такі союзники охоче допоможуть руйнувати власну 

державу, а ніколи не допоможуть будувати, бо вона для них шкідлива.»
273

. 

 Розглянувши перший етап Зимового походу Армії УНР 1919 – 1920 рр., 

можна зробити висновок, що стратегія командування Армії УНР полягала у 

збереженні кадрів української армії до моменту зміни ситуації, коли  можна 

було б розвернути частини до штатного складу, та недопущення зміцнення 

окупантів в Україні.  

 Тактично Армія УНР діяла в рамках ухилення від зустрічі з великими 

з’єднаннями ворога й нападами на малі. Розташування відбувалося групами, це 

була міра проти несподіваних нападів ворога. Проводилася безперервна 
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розвідка (роз’їздами і агентурна), охорону влаштовували у поході тільки 

роз’їздами, щоб тримати в купі сили. Старшина могла самостійно керуватися 

власними рішеннями у ході бойових операцій, або в процесі пересувань частин 

армії. Крім того переважали нічні марші, харчування армії здійснювалося 

виключно місцевими засобами. Велика увага приділялася поповненню й 

формуванню кінних частин. Був тотальний брак набоїв та медичного 

обладнання. Характерними були постійні наради командного складу армії.  

 Таким чином, виходячи з тяжкого матеріального положення, Армія УНР в 

Зимовому поході, завдяки високому моральному духу особового складу та 

правильних дій командування, інтуїтивно орієнтуючись у військово-політичній 

обстановці, змогла зберегтися. І у зв’язку зі змінами на фронті, продовжуючи 

вести партизанські методи боротьби, українська армія перейшла в запілля 

Червоної Армії. 
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РОЗДІЛ 3 

БОРОТЬБА АРМІЇ УНР З ЧЕРВОНОЮ АРМІЄЮ 

 

3.1.  Перехід в запілля Червоної Армії, рух роз’єднаними дивізіями 

На початку січня Червона Армія переслідуючи війська білогвардійців, що 

відступали, вийшла на побережжя Азовського моря
274

. На чолі білогвардійських 

військ на півдні до квітня 1920 р. був генерал А. Денікін, а з 4 квітня цю посаду 

обіймав генерал барон П. Врангель. На початку 1920 р. безпосереднє 

командування білогвардійською армією в Криму здійснював генерал 

Я. Слащов.  

Ще в липні 1919 р. на партійній конференції латиських полків, яка була 

присвячена завданням комуністів у боротьбі з денікінськими військами,  було 

заявлено: «Якщо ми не втримаємо Україну й Росію, ми не втримаємо й 

Латвію»
275

. Тож очевидним є факт, що завоювання України для більшовиків 

стояло на першому місці, і вони кинули усі свої сили на те, щоб не допустити 

втрати стратегічно важливої території. Яскравим прикладом даної стратегії 

радянського керівництва є Резолюція Центрального бюро Комуністичної 

Спілки робітничої молоді України за 20 січня 1920 р. про інтернаціональний 

принцип побудови КСМРУ та про боротьбу з націоналістичними організаціями 

молоді в Україні
276

. Назва свідчить сама за себе, адже боротьба велася не лише 

на фронті, але й у найрізноманітніших аспектах цивільного життя українського 
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населення. Факт серйозної загрози з боку більшовиків був очевидним для 

командування армії Зимового походу. 

Після прийняття рішення командуванням Армії УНР про потребу 

переходу в запілля Червоної Армії, маршрут Зимового походу пролягав у 

напрямку лінії Черкаси – Чигирин – Канів, де мало поширюватися повстання 

проти більшовиків. Перед армією стояло завдання й надалі уникати сутичок з 

більшовиками, а марш продовжувати однією групою і тільки в разі складних 

обставин проводити операції невеликими групами. А найголовнішим завданням 

армії мало стати поширення серед населення революційних настроїв та 

інформування про існування українських національних сил, а також політична 

агітація. Фактично армія Зимового походу мала стати політичною 

демонстрацією і підготувати плацдарм для подій весни 1920 р.
277

. Але загальна 

ситуація з активністю населення була зовсім несприятливою, в першу чергу 

через вкрай пасивний стан селян. Апатія починала поширюватися й на вояків 

Армії УНР. Політичний референт армії П. Феденко, в листі до Командуючого 

Київською дивізією розмірковував, що в гіршому випадку армії доведеться 

розійтися, адже станом ще на 15 січня 1920 р. було дуже тяжко проводити 

партизанську боротьбу в тому стані, в якому перебувала армія на той час. Тобто 

без належного озброєння, достатньої кількості одягу та ліків. А основним 

деструктивним моментом була загальна аморфність населення, яке не 

підтримувало ні більшовиків, ні боротьбистів, але й до закликів Армії УНР 

ставилось ледь не байдуже. Зокрема, на той момент, навіть в містах, в яких не 

було ніякої влади, жителі не поспішали утворювати нову, власну
278

. 

А тим часом, більшовицька влада набирала обертів у боротьбі проти 

неугодних їй елементів. 16 січня Н. Махно і його загони були оголошені поза 

законом, ця подія стала показовою – після того, як Червона Армія використала 
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анархістські сили у власних цілях і вони почали їй заважати – безжально їх 

ліквідовувала.  

Радянське командування ще з зими 1919 р. проводило активну політику, 

спрямовану на знешкодження будь-яких антирадянських елементів, що діяли на 

окупованих ними територіях. 22 грудня 1919 р. була видана інструкція про 

завдання ревкомів у «будівництві влади на місцях», в якій Всеукрревком 

резюмував: «Однією з умов стійкості нашого фронту і тилу необхідно вважати 

повну ліквідацію банд, які тероризують протягом двох років селянське 

населення, і обеззброєння куркульських та бандитських елементів села, що 

підготували в минулому поразку нашої армії і захоплення України Денікіним». 

Всеукрревком закликав населення вилучати всю зброю в селах и передавати її 

Червоній армії
279

. Всеукраїнський воєнно-революційний комітет попереджував, 

що: «Всілякі спроби будь-якої політичної групи на Україні зробити опір на 

повстанські загони, як такі, або покласти їх в основу формування особливої 

армії, повинні тавруватися як військова зрада і зрада справі Соціалістичної 

Української Республіки. Винні у спробах будуть віддаватися під трибунал для 

засудження за законами воєнного часу, незалежно від своїх колишніх 

заслуг»
280

. Ці ревкоми були органічно пов’язані з Червоною Армією. Вони вели 

політично-виховну роботу серед червоноармійців, проводили мобілізації, 

створювали воєнно-адміністративний апарат, готували навчені резерви, 

забезпечували армію зброєю, боєприпасами, знаряддями та продовольством. 

Член Всеукрревкома В. Затонський був одночасно членом Реввоєнради 

Південного фронту та постійно знаходився в діючій армії. Агентурна розвідка 

про запілля противника  теж була у розпорядженні Всеукрревкому.  

Для охорони більшовицького порядку, боротьби з «бандитизмом» і для 

роззброєння населення Всеукрревком дозволив місцевим ревкомам формувати 
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караульні команди
281

. При волосних воєнкомах створювались озброєні команди 

силою в 1–2 взводи по 3 відділення в кожному. Командний склад 

комплектувався переважно з колишніх офіцерів, які довели свою відданість 

радянській владі. Уся робота місцевих караульних команд будувалася на 

досвіді регулярних частин. «Тільки за допомогою воєнних комісаріатів та 

караульних команд ревкоми змогли організувати розгром контрреволюції»
282

. 

Вони першими йшли в бій з «бандитами»,  проводили операції проти дезертирів 

тощо. Також вони займалися вилученням зброї в населення, щоб попередити 

утворення нових повстанських угрупувань, які вони називали «кулацькими 

бандами». «Найпершим і найбільш важливим військовим завданням в  Україні, 

що визволяється, є роззброєння куркульських і бандитських елементів» - 

йшлося в декларації про воєнну політику Радянської влади в Україні. Робота по 

роззброєнню населення проводилася повсюдно, цим займалися переважно 

конвойні батальйони повітового воєнкомату в складі до 300 чол., а також 

повітова міліція кількістю до 200 чол.
283

. Крім того, в роззброєннях  приймали 

участь конвойні команди та міліція волосних ревкомів та воєнкомів. 

Тож розмах роботи радянського керівництва на українських територіях 

був надзвичайно широким та рішучим. Всеукрревком мав конкретне завдання – 

повну ліквідацію партизанських з’єднань по всій території України, окупованої 

більшовиками. Тому Червона Армія мала строгий наказ – не приймати до свого 

складу партизанських відділів. Всі партизани відправлялися в запілля, де після 

ретельної перевірки частину з них направляли в запасні відділи Червоної Армії, 

а неугодні елементи передавалися революційному трибуналу
284

. 
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Всі партизанські відділи мали бути терміново обеззброєні, а тих, хто чинив опір 

– ліквідовували. Разом з тим, Всеукрревком рекомендував Червоній Армії 

обережно ставитися до партизанських відділів, які знаходилися в запіллі 

Денікінських військ. Вони планували використовувати будь-які озброєні 

відділи в інтересах знищення головного ворога – Денікіна, але при тому всіляко 

намагатися паралізувати вплив повстанських відділів на Червону Армію
285

. 

Відтак Армія УНР в першій половині Зимового походу, підлягаючи серйозній 

небезпеці з боку дій Всеукрревкому та безпосередньо Червоної Армії, все-таки 

мала мінімальний ступінь захисту, адже вона перебувала у запіллі 

Добровольчої армії, а це було вигідно для радянського боку. 

Паралельно з обробкою партизанського руху більшовицьке керівництво 

вирішувало питання з Галицькою армією. Після того, як командування Армії 

УНР Зимового походу втратило надію на підтримку УГА (після переговорів у 

Вінниці, які не завершилися успіхом і армії не об’єдналися), в ніч з 31 грудня 

1919 р. на 1 січня 1920 р. відбулися переговори між членами ревкому УГА 

(Н. Гірняк, М. Курах, М. Опока, М. Галицький) і вінницькими комуністами-

боротьбистами (А.Хвиля, К.Ковтунович, М. Коляда). Після цього ще одні – з 

командуванням 12-ї Червоної Армії (А. Муралов, С.Аралов, В. Затонський) про 

перехід УГА до РСЧА зі зміною назви на Червону Українську Галицьку Армію.  

1 січня 1920 р. УГА уклала договір з Подільським губернським 

революційним комітетом, перетворившись на ЧУГА, і тим самим порушивши 

угоду з УНР за 24 грудня 1919 р. За умовами договору, Галицька армія зберегла 

за собою своє військове майно та форму організації і  була включена в Червону 

Армію як автономна військова одиниця. Більшовики обіцяли не залучати ЧУГА 

проти військ УНР і українських повстанських загонів. Галичани мали 

зосередитися у Вінниці. Радянська сторона забезпечує їх ліками, харчами, 

санітарним персоналом, а після реорганізації – воєнними матеріалами. ЧУГА 
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мала організувати власну комуністичну партію, члени якої мали зайняти керівні 

політичні посади.
286

 Під договором підписалися Давид, Гірняк, Курах, Опока і 

Балицький – від ревкому Галицького війська, А. Хвиля – від КП(б)У, 

Ковтунович і Коляда – від українських комуністів-боротьбистів та російський 

есер Власов
287

.  

Ревком ЧУГА розпорядився припинити рух всіх галичан на південь, а 

хворих залишити в лікарнях
288

. На що начальна команда  наказала не реагувати 

на накази та телеграми Ревкому. А 15 січня генерал Микитка, який повернувся 

після хвороби, відновив рух УГА на південь
289

.  

Між ревкомом та начальною командою постійно були суперечки, 

галицьке військо, в супереч наказам залишатися на місці, продовжувало 

рухатися на південь. Коли майже всю УГА більшовики прибрали до рук, то 

В. Затонський, на нараді у Києві про майбутнє Галицької армії, заявив, що 

договір, підписаний 31 грудня, недійсний. В умовах тиску, Начальна команда 

прийняла рішення 3 лютого про переправу до Румунії через Дністер, на відрізку 

Тираспіль-Рашків. Переговори з румунами затягувалися, тому командування 

УГА вирішує робити переправу без офіційної згоди румунського уряду та 

військового керівництва. Але на противагу рішення керівництва, більшість 

вояків Галицької армії вирішили залишитися на території України та виступили 

за союз з більшовиками. Розкол УГА став очевидним фактом. Станом на 
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7 лютого було сформовано два командування: Начальний ревком, який 

підтримував більшовиків, та Начальна команда, яка орієнтувалася на Антанту, 

вони прагнули вберегти армію та перейти за румунський кордон. 10 лютого 

було арештовано керівний склад Начальної команди, а УГА отримала наказ 

причепити біля українських відзнак на шапках червоні стрічки
290

. 12 лютого 

був підписаний новий договір, за яким з галицьких військ, що були розташовані 

в районі Волинської, Подільської та Херсонської губерній, сформували три 

піхотні бригади з артилерією і кавалерією. Сформовані бригади долучались 

четвертими до 44-ї, 47-ї, 58-ї дивізій. Командний склад війська був ретельно 

переглянутий, і до кожного формування призначили перевірених комендантів і 

комісарів, ознайомлених з мовою та побутом галичан. Галицьких старшин 

зайняли відповідним політичним вихованням, для чого при Політичній управі 

була створена спеціальна секція. Галицькі бригади формували на зразок РСЧА, 

в них діловодство велося українською мовою. Бригади ЧУГА поповнювалися 

виписаними з шпиталів та всіма галичанами, які підлягали службі на фронті та 

знаходилися на території радянських республік. Бригади ЧУГА мали бути 

направлені на польський фронт.  

Загалом Галицька армія уклала договір не лише з 12-ю, але й з 14-ю 

Червоною армією (16 лютого 1920 р.)
291

. Виконуючи умови договору, УГА 

приступила до реорганізації. Для цього 27 лютого до Києва прибув В. Порайко, 

призначений командуванням 12-ї армії тимчасовим командуючим ЧУГА
292

. 

Начальну команду перейменували в Польовий штаб ЧУГА, який після 

закінчення реорганізації взагалі перестав існувати
293

. Особовий склад Начальної 

                                                           
290

 Денник Начальної Команди Галицької Армії. – Нью-Йорк : Червона Калина, 

1974. – С. 99. 

291
 Там само. – С. 101. 

292
 Денник Начальної Команди Галицької Армії. – Нью-Йорк : Червона Калина, 

1974. – С. 217. 

293
 Там само. – С. 102. 



117 
 

 
 

команди майже повністю був змінений. Ревком ЧУГА розпустили, усі справи 

комітету передали наркоматові компартії більшовиків східної Галичини і 

Буковини
294

. Так, ЧУГА була розпорошена і надійно устаткована 

більшовицькими кадрами. 

Щоб збільшити свій вплив у галицьких частинах, радянське 

командування видало директиву, за якою ЧУГА мала направити до Києва 100 

своїх вояків некомандного складу для подальшого вишколу. З них 50 мали 

потрапити в школу командирів, інші 50 – в політшколу РСЧА. За планом 

реорганізація мала завершитися 12 березня, бригади мали зайняти район на схід 

від Вінниці. Саме тоді відділи Ю. Тютюнника та М. Омеляновича-Павленка 

почали прориватися на захід, щоб з’єднатися з Армією УНР. Рух частин Армії 

УНР пролягав через район, в якому перебували галицькі відділи
295

. Коли 10 

березня представники Армії УНР прибули до 1-ї бригади УСС, вони дізналися 

про існування ЧУГА. Сам факт зустрічі стурбував більшовицьке командування. 

Ще 7 березня 1920 р. на мітингу в Бершаді В. Затонський заявляв, що не 

здивується, якщо галицькі стрільці будуть переходити на бік Петлюри, адже 

вони, за його висловом «одурманені антирадянською пропагандою»
296

. Окрім 

того, що поява української армії на території дислокації ЧУГА викликала вкрай 

напружену ситуацію у стосунках галичан з командуванням Червоної Армії, 

даний факт вплинув на активізацію антибільшовицького спротиву отаманів 

Зеленого, Голуба, Волинця та ін.
297

. Паралельно командування ЧУГА 

отримувало повідомлення від української сторони про те, що Головний Отаман 
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Петлюра з диктатором Петрушевичем домоглися від країн Антанти погодження 

на надання допомоги у боротьбі проти більшовиків. Також їм надходила 

інформація про формування 40-тисячної армії з українців, які повернулися з 

італійського полону, та у складі польської армії виступатимуть проти 

радянської влади
298

. Окрім цього, загальне невдоволення перебуванням в 

більшовицьких рядах галицьких вояків було викликане незаконними діями 

контррозвідки РСЧА. Остання проводила масові арешти в ЧУГА. Так, за 

наказом С. Реднеса, начальника ЧК Одеси, було заарештовано близько 640 

галичан, які знаходилися на лікуванні у шпиталі, з них – 240 старшин
299

. 

Щоб не допустити переходу галичан на бік УНР, більшовицьке 

командування перевело з’єднання ЧУГА із зазначеного району. Для 

додаткового контролю в полки були направлені політичні комісари, а потім 

ЧУГА взагалі забрали з району бойових дій. З 17 березня по 3 квітня бригади 

ЧУГА з лінії Балта – Бершадь – Чечельник перемістилися на північ, 

розмістившись в районах Чудніва, Жмеринки та Вапнярки. Всі етапні й запасні 

частини та вільних старшин разом зі штабом і парткомом ЧУГА направили до 

Києва. Туди ж перевели й запасний курінь під командуванням О. Нагуляка
300

.   

Та не зважаючи на те, що радянське командування прийняло всі міри 

попередження відходу ЧУГА від РСЧА, 6 квітня 1-й галицький полк спільно з 

Чорноморським полком 41 радянської дивізії (колишні вояки Запорізького 

корпусу) підняли антирадянське повстання. Скинувши більшовицьку владу в 

Тирасполі, вони вирушили до місця розташування 3-го галицького корпусу в 

Бергдорфі, для того, щоб залучити їх на свій бік. Але план заздалегідь був 
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малопридатним до реалізації, це зрозумів командувач повстанцями                   

Ю. Шепарович, який перенаправив своїх вояків на станцію Затишшя і далі, на 

північ, щоб об’єднатися з Армією УНР в Зимовому поході. Під час виступу до 

Ю. Шепаровича приєднувались сотні нових однодумців. Зокрема в Бергдорфі 

до них влилася кінна сотня охоронного штабу, в Затишші – кіш 3-ї бригади 

ЧУГА й жандарми. З Армією УНР повсталі з’єдналися 25 квітня, в районі 

Ободівки
301

. Галицькі кіннотники були досить активні в складі Армії УНР.  

Таким чином можна стверджувати, що з початком радянсько-польської 

війни у квітні 1920 р. ЧУГА, яка опинилася у складі радянських військ, не 

бажала воювати проти Армії УНР, що виступала в союзі з поляками. 

Напередодні наступу генерал М. Омелянович-Павленко направив до ЧУГА 

делегатів, метою яких було вмовити галичан об’єднати дві українські армії в 

одну для спільної боротьби проти більшовиків. Але галичани не хотіли союзу з 

поляками, особливо в світлі умов щойно підписаного Варшавського договору. 

Не зважаючи на це, командуючий 2-ї бригади ЧУГА Ю. Головінський, 

порозумівшись зі своїми старшинами, а також скориставшись відсутністю всіх 

партійних керівників, які саме виїхали до Києва, підняв повстання проти 

більшовиків і видав наказ про перехід на бік УНР. Наказ отримали командуючі 

1-ї та 3-ї бригад ЧУГА. Щоб з’єднатися з армією Зимового походу, галичани 

розробили план розгрому тилів 12-ї радянської армії
302

.   

1-ша бригада не взяла участі у повстанні. Так, лише 2-га і 3-тя  бригади 

ЧУГА 23 квітня вирішили перейти на бік Армії УНР. З цією метою було 

створено штаб, до якого увійшли Ю. Головінський, О. Луцький, А. Ерлє та 

інші. У ніч на 24 квітня 1920 р. за підписом командира 2-ї бригади 
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Ю. Головінського був розповсюджений наказ: «… Минуло два місяця як 

Українська Галицька Армія, обезкровлена довгою боротьбою і лютою 

ненавистю, заключила союз з більшовиками…»
303

. Кожна бригада отримала 

завдання розвернутися на схід та захопити Вінницю, Жмеринку і розбити 

тилові частини РСЧА в районі Балти, в результаті об’єднавшись з Армією УНР. 

 Але покинувши свої позиції, перейшовши під Вінницю, 2-га та 3-тя 

бригади ЧУГА під командуванням Ю. Головінського та О. Станіміра, 

наштовхнулися на тилові частини 45-ї дивізії Й. Якіра і кавалерійської бригади 

Г. Котовського. В наслідок короткої сутички, галичани змушені були 

відступити на південь, зазнавши серйозних втрат
304

. 27 квітня ці дві бригади 

були взагалі ліквідовані як бойові структури, потрапивши в оточення поляків. 

Вони їх роззброїли та направили в табори. Те ж саме трапилося й з 1-ю 

бригадою (3-й курінь 1-го полку, 3-й і 7-й полки), яка все ж таки зробила й собі 

спробу приєднатися до Армії УНР, що вже поверталася з Першого Зимового 

походу, вирвавшись з оточення в районі Козятина. Поляки так вчинили, бо не 

забули про те, як ЧУГА вступала з польським військом у збройні сутички на 

боці більшовиків
305

. Більшовики ж, не подарували таку зраду галичанам і 

ліквідували рештки Галицької армії, яка з кінця квітня взагалі перестала 

існувати. 

Щодо питання правильності вчинків УГА – переходів до різних армій, до 

сьогодні точаться невпинні дискусії. З одного боку галичан засуджують за 
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зраду, з іншого – виправдовують обставинами, які склалися не на їхню користь. 

Одним з аргументів захисників позиції Галицької армії є прийняття галичанами 

за повну зраду своїх інтересів те, що Петлюра 2 грудня 1919 р. у Варшаві 

дозволив підписання дипломатичною місією Лівицького декларацію про 

кордон по Збручу між Польщею і УНР. Багато з них вважали, що таким чином 

тисячі жертв були марними. «Складається враження, що загибель галицького 

війська на фронті влаштовувала частину тодішніх наддніпрянських політиків 

більше, ніж перехід його залишків на нейтральну позицію» – один з висловів, 

який має за мету виправдати Галицьку армію
306

.   

Розмірковуючи про перехід Галицької армії до більшовиків, варто 

зазначити, що сталося це в той час, коли білогвардійці перегруповували УГА на 

південь, саме в той час галичани й налагодили контакт з червоними. Підставою 

до такого вчинку став швидкий наступ РСЧА, а з УГА під час відступу 

лишалося на місцях дуже багато хворих. Тому вони пішли на контакт з 

окупантами
307

. Радянські підпільники здійснювали контакти з УГА для того, 

щоб не допустити їх відходу до Румунії.  

Щодо армії Зимового походу, то на початку 1920 р. вона знаходилася в 

дуже складній  тактичній ситуації. 22 січня в районі Новоукраїнки, та сіл 

Добринка – Хмелеве українське військо опинилося між двома арміями – 

Червоною на півночі та білогвардійською на півдні. На розмірковування була 

одна ніч, більше часу знаходитися у вузькому коридорі не було можливості. 

Тому командування Армії УНР вирішило зробити марш роз’єднаними 

                                                           
306

 Олійник С. В. Галицьке військо і визвольні змагання на території 

Правобережної України (липень 1919 – травень 1920 рр.) : дис. … канд. іст. 

наук. – Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 175. 

307
 Гірняк Н. УГА в союзі з червоними // Українська Галицька Армія. У 40-річчя 

її участи у визвольних змаганнях (матеріали до історії) / Н. Гірняк. – Вінніпег, 

Канада : видав хорунжий УСС Дмитро Микитюк, 1958. – С. 519 – 520. 



122 
 

 
 

колонами, щоб з’єднатися в середині лютого в районі Чигирин – Черкаси  для 

спільного  походу на Лівобережжя
308

. 

22 січня піхотна бригада полковника Дубового та кінно-гірський дивізіон 

полковника Алмазова перебували в Аниківському лісі. Вночі перейшла 

залізницю Новоукраїнка – Єлисаветград, а на ранок 23 січня зупинилась в селі 

Іванівці, щоб потім вийти на Чигиринщину і з’єднатися з основними силами 

армії.  

23 січня о 14 год. був виданий наказ Південній групі перейти фронт 

денікінців між селами Мала Виска й Плетений Ташлик. Група була поділена на 

дві колони: перша – кінні й інші  рухові частини (3-й кінний полк,  кінно-

гірський дивізіон та інші окремі кінні сотні) і обоз – його очолив полковник 

Стефанов; друга група – піші частини та обози на чолі з командиром групи 

полковником Ткачуком.  

Того ж дня відбувся бій з білогвардійцями під Олексіївкою, закінчився 

він поділом частини на дві групи та втратою частини обозу. Після сутички в 

селі Арсенівка зібралися всі, кому вдалося прорватися крізь денікінський фронт 

– 350 вершників зі штабом та частина обозу. Частина запорожців залишилася 

по той бік фронту. Таким чином, втративши добру частину вояків та майна, 

М. Омелянович-Павленко прийняв рішення звести в одну частину окрему 

гайдамацьку сотню з 3-м кінним полком. Так почалося формування 2-го Кінно-

Запорозького полку, до якого пізніше приєднали сотню з кінного полку Костя 

Гордієнка (Окрема Гайдамацька сотня, 3-й кінний полк та інші з’єднання). 

Першим командиром нового кінного полку став полковник Волощенко, який 

був у пошані в Запорожців
309

. Друга частина Запорожців під командуванням 

полковника Дубового рухалася на південь Херсонщини, перетнувши залізницю 

Новоукраїнка – Єлисавет.  
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Тож прорив на північ мав відбуватися  двома групами. Північною: 

Ю. Тютюнник та О. Загродський, Київська та Волинська дивізії – Київщина, 

Звенигородщина, Канівщина, Черкащина. Їхнім головним завданням був 

прорив більшовицького фронту та вихід в їх запілля. Південною: група 

Запорожців (Запорізька дивізія та 3-й кінний полк) на чолі з М. Омеляновичем-

Павленком. 

Головним завданням Південної групи М. Омеляновича-Павленка був 

вихід на зв’язок з повстанцями отамана Гулого-Гуленка, відбулося це  25 січня 

1920 р. на території Єлисаветградщини
310

. Організованість гулівців приємно 

вразила М. Омеляновича-Павленка, з вигляду це була справжня «Національна 

Гвардія» з усіма національними відзнаками – шликами, стрічками, тощо. 

Гулівці контролювали залізничну дільницю Катеринослав – Знам’янка – 

Павлик. Завдяки їм дієва армія УНР значно поповнила свої запаси харчами та 

набоями. У зв’язку з цією зустріччю у селі Володимирівці відбулася нарада про 

пошук шляхів, методів і форми подальшої боротьби. Результатом наради стало 

те, що угрупування отамана Гулого-Гуленка було влито за наказом командарма 

до складу Запорізької групи, яку він і очолив
311

. Це значно зміцнило армію. 

Також на нараді вирішили, що отаман Гулий-Гуленко буде продовжувати 

спілкування з більшовиками. Запорожці повинні були діяти тимчасово під 

назвою «гулівців» – з метою збереження від агресивних дій з боку більшовиків. 

Загальне становище на початку року в армії було вкрай тяжким, особливо через 

роз’єднаність частин, триматися вдавалося завдяки повстанським організаціям 
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та прихильності населення. Приблизно в цей же час Ю. Тютюнник встановлює 

зв’язки з отаманом Мордалевичем під Каневом
312

. 

27 січня в Кирилівці освятили прапор нового Мазепинського полку, що 

входив до Волинської дивізії. У цей час поповнюється, озброюється та 

готується 60-та радянська дивізія, переважно з кінних частин і тачанок. Її 

завданням було виявлення та ліквідація «банди Тютюнника». А тим часом 

українські групи відпочили і перетворювалися в серйозну бойову силу
313

. 

28 січня у с. Вільшана до штабу дивізії Ю. Тютюнника прибули делегати 

Добрармії з пропозицією об’єднання. Її було відкинуто.  

24 січня запорожці стали на постій в с. Семенастовому. У сусідньому 

с. Семенівці стояв відділ дроздовців (військових частин ЗСПР) у складі 6-ти 

ескадронів з 6-ма гарматами. Їм вдалося розминутися, бо білогвардійці 

подумали, що вони з Малоросійського полку.  

Того ж дня відбувся бій Чорних Запорожців з добровольцями у 

Липовецькому та Пушковому. Проти запорожців билися застави 

Ольвіопільського загону полковника Попова з армії Денікіна, які відступали на 

південь. Білогвардійців вдало розгромили, захопивши полонених та велику 

бібліотеку. 

25 січня  розвідкою Армії УНР було виявлено, що всі комуністичні 

частини, які були в районі Звенигородки та Шполи, перейшли на південь. У 

Звенигородці та Шполі залишились тільки місцеві організації комуністів. В 

районі Бобринська та Сміли знаходилися штаби групи більшовицьких військ, 

які оперували на Правобережжі. В Черкасах та в Києві відбувалися з’їзди селян 

і повстанців, які виступали за самостійність України і за права на свої землі. 
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Населення було вороже налаштоване до комуністичної влади. Війська УНР 

осягнули такі райони: Київська дивізія – Ступичне – Кисилівка, Волинська – 

Мокра – Калігорна; Запорізька дивізія з 3-м кінним полком пішли окремою 

групою і мали вийти на зв’язок з іншими частинами по закінченню маршу в 

призначеному районі. З 25 на 26 січня нічним маршем Волинська дивізія 

просувалася за Київською, в село Топильне, Київська дивізія розташовується в 

селі Княже. Командування видало наказ, в якому йшлося про те, що  при 

переході через залізницю армія не має псувати колії та дроти
314

. 

26 січня м. Звенигородка було зайняте місцевим охоронним комуністичним 

куренем чисельністю 200 – 300 чоловік, в Шполі знаходився більшовицький 

відділ до 200 чоловік. Їхні відділи складалися з піхоти, озброєної кулеметами і 

кінної розвідки. В районі Кирилівки та Ольшан комуністичних військ не було. 

Київська дивізія 27 січня з с. Княжного переходить в район м. Ольшана та 

с. Вербівки, Волинська дивізія – з с. Топільного в район Кирилівки. 28 січня 

вони рушили через Клинці на с. Покровське, вийшли в тил Добровольчої армії і  

вперше зустрілися з більшовиками. 31 січня дійшовши до села Ясноватки 

опинилися в більшовицькому запіллі.  

29 січня Київська дивізія перебувала в м. Ольшана. За агентурними 

відомостями, командирам Північної групи стало відомо, що з району П’ятарота 

– Кольдисти на Голованівськ і Глодоси більшовицькі відділи вирушили для 

ліквідації «банд Тютюнника». В наказі про ліквідацію зауважено, що комуністи 

мають приховувати від населення те, що вони воюють із петлюрівцями. З 

одного боку, це свідчить, що симпатія населення була на боці української армії, 

з іншого, що більшовики не мали в своїх планах показувати, наскільки сильна 

ця армія. На  її вплив вказує вже те, що радянському керівництву доводилося 

витрачати на боротьбу з «петлюрівцями» окремі підрозділи Червоної Армії, а 

також створювати організації, які займалися дискредитацією українського 

війська в очах цивільного населення. 
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В кінці січня Київська дивізія встановила зв’язок із Запорізькою дивізією, 

вони в той час знаходилися в районі Великі Виски і мали бій з добровольцями, 

після якого їм вдалося прорвати фронт денікінців, і Запорізька дивізія відійшла 

на північ від Єлисаветграда. Тоді ж Ю. Тютюнник отримав пропозицію від 

білогвардійського командира Ольвіопільської групи О. Попова розпочати 

переговори про спільні дії проти більшовиків. Ю. Тютюнник відповів, що це 

можливо тільки за умов визнання незалежності України та підпорядкування 

усіх частин ЗСПР, що перебували на її території, українському командуванню. 

Проте стрімкий відступ збройних сил Білого руху не сприяв веденню 

подальших переговорів, тим більше політичного характеру
315

. Такі поступливі 

настрої білогвардійців не сприймалися всерйоз представниками військового 

командування УНР, і як свідчать документальні джерела, недарма. Колишній 

голова Особливої Наради О. Лукомський у листі до А. Денікіна (20 березня 

1920 р.) писав: «…у цій боротьбі потрібно було об’єднати всі антибільшовицькі 

сили й прагнення для однієї мети – перемоги над більшовизмом… У випадку 

остаточної перемоги над більшовиками й возз’єднання сильної Росії… обіцянки 

не мали б жодного значення і сильна Росія втілила б у життя ту політику, яку б 

вона вважала за  потрібну»
316

.  

 Готовність білогвардійського командування піти на військову кооперацію 

з Армією УНР була офіційним гаслом і зумовлювалась спочатку не тільки 

потребою формальної зміни «денікінського» політичного курсу, а й 

необхідністю далі вести боротьбу проти більшовизму. Залишки 

білогвардійських угрупувань були відрізані від своїх основних військ без 

поповнень – Донської області та Кубані, тому єдиним джерелом ресурсів могли 
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бути тільки українські землі. Крім того, чисельність Добровольчої армії на той 

період не давала підстав для надії на самостійну перемогу їхніх військ. До речі, 

на П. Врангеля чинився тиск з боку єдиного закордонного союзника Білого 

руху – Франції, щодо порозуміння з Польщею та українцями. Адже наприкінці 

квітня польсько-українські сили почали наступ проти Червоної армії. Але через 

вдалий контрнаступ більшовиків в кінці місяця спонукав Францію до таких 

дій
317

. 

 Що ж до перебігу Зимового походу на початку 1920 р., то 30 січня у селі 

Байбузи 4-й Сірий полк Волинської дивізії натрапив на слід Чорних 

Запорожців, що відірвалися від Запорізької дивізії і пішли далі на Канів. 

Волинська дивізія перейшла в район с. Шандарівка, а для Київської дивізії 

збірним пунктом стали околиці м. Ольшани, по шляху на Журавку. У цей час 

армія, хоч і віджила за рахунок коротких перепочинків, допомоги повстанців та 

підтримки населення, та все ж перебувала у непевному становищі. Воно 

потребувало строгої дисципліни, чіткого контролю з боку командування та 

повної віддачі особового складу армії Зимового походу. Так, у джерелах 

зустрічаються випадки, коли отаманом Тютюнником було помічено й суворо 

заборонено пияцтво, особливо серед старшин. Також були зафіксовані 

зауваження про поганий догляд за обозними кіньми: «Коняка є цінність для 

Республіки і всякий командір і козак мусить стежити за збереженням її»
318

. Але 

подібні випадки були поодинокими і швидко ліквідовувалися. Адже без суворої 

дисципліни в подібних умовах армія втрачала шанси на успішну боротьбу. До 

лютого українські частини роз’єднаними колонами просувалися в бік 

Черкащини, проводячи успішні бої з ворогом та по можливості тримаючи між 

собою зв’язок. Вдалий рух українська армії в більшовицькому запіллі сприяв 

подальшому посиленню розчарування українського населення і, насамперед, 
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селянства у радянській владі. На відміну від середини 1919 р., народ не 

поспішав брати участь у творенні місцевої більшовицької влади
319

. 

У лютому 1920 р. Червона Армія нараховувала більше 3-х мільйонів 

осіб
320

. І значна частина цієї сили була зосереджена на території України в 

процесі ліквідації білого руху та численних повстанських угрупувань, які 

намагалися їй протистояти. В цей час майже вся Черкащина і Канівщина  була 

охоплена партизансько-повстанським рухом. 1 лютого  обидві групи Армії УНР 

Зимового походу прорвалися крізь фронт червоних і зосередилися в районі 

Канів – Чигирин – Черкаси. Українське військо почало руйнувати запілля 

Червоної Армії, знищуючи окремі її частини. Згодом Армія УНР охопила своєю 

діяльністю Канів, Черкаси, а також район Сміли – Бобринська. 

3 лютого на цих територіях не було регулярних військ Червоної Армії. 

Місцева більшовицька охорона або розбилася або поскупчувалася в повітових 

містах. В місті Каневі відбувся бій між місцевими боротьбистами та 

більшовиками, перші обеззброїли других та прогнали за Дніпро
321

. Того ж дня 

до Київської дивізії прибув полк Чорних Запорожців і розташувався в с. 

Плевахи. Групі спільних повстанців (волинцям і київцям) був відданий наказ в 

ніч з 4 на 5 лютого захопити місто Канів, знищити там комуністичну владу і 

переслідувати ворога, утримуючи місто до 6 лютого
322

. Більшовики, з огляду на 

те, що на Черкащині їхні сили були слабкі, проводять активну агітацію серед 

місцевих партизанів за виступ проти Армії УНР. Найчастіше більшовики 
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розповідали місцевому населенню, що війська УНР – це денікінські частини. 

Так, у м. Мошни партизани, одержавши інформацію про те, що в районі 

Софіївка – Шелепуха нібито розташувалися білогвардійці. Партизани 

організували збройний напад на зазначену територію, але коли довідалися, що  

то відділи Армії УНР, повернули назад. У більшості випадків така агітація з 

боку комуністичної влади взагалі не мала успіху.  

5 лютого дивізії прибули в район Сміли – Бобринського. Далі відбулися 

Бої за м. Сміла, українські дивізії його взяли, але через три години, більшовики 

перебрали місто собі. Це змінило план подальшого маршруту, М. Омелянович-

Павленко разом зі своїми частинами вирішили рухатися на Черкащину, 

зупинившись на південь від Черкас в селах Ломовать, Солонківці, Худоліївка. 

У цей час радянська Москва прийняла новий закон про землю - перехід до 

соціального переоблаштування сільського Господарства, що свідчило про 

непохитні наміри більшовиків будь-якими методами утримати українські землі. 

В ніч з 3 на 4 лютого комуністичними агітаторами були спровоковані 

жителі міста Мошни до нападу на частини Армії УНР. Мошняни кількістю 

близько 200 озброєних і 400 неозброєних наступали на частини дивізії, але 

дійшовши до с. Березняки розбіглися. За участь у цьому наступі учасникам 

було обіцяно по ½ пуду цукру з Городищинського заводу. В ніч з 4 на 5 лютого 

у місті Мошни був зібраний комуністичний мітинг, на якому комуна вибрала 

нового військового комісара на прізвище Гончар. В ніч з 5 на 6 лютого розвідка 

5 кінного полку була обстріляна залпом при в’їзді в Мошни, після цього 

українські частини виступили в місто для ліквідації комуністичного осередку.  

Волинська дивізія вийшла з Канева і зосередилася неподалік. Полк Чорних 

Запорожців перебував у с. Лозовок
323

. 

6 лютого після зайняття українськими військами Канева, вибиті 

частинами Армії УНР, більшовицькі відділи відійшли у напрямку Переяслава. 

Для їх переслідування була надіслана кіннота. В той час у Черкасах регулярних 
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комуністичних частин не було. Командуванням Армії УНР Зимового походу 

був підготований наказ Запорожцям готуватись до бою, 10 лютого вони мали 

увійти в район Чигирина. В м. Сміла розташовувався більшовицький піший 

полк, який реквізував 350 возів у місцевого населення. 7 лютого 5-й кінний 

полк Київської дивізії захопив Черкаси і тримав його три доби. Там була 

надрукована відповідна агітаційна література. 8 лютого група М. Омеляновича-

Павленка тримала бій з більшовиками під с. Цибулево, в ході якого загоном 

червоноармійців був захоплений штаб А. Гулого-Гуленка. В цей же час група 

Тютюнника захопила Канів та Черкаси.  Цього дня в с. Цвітна відбулося 

об’єднання всіх частин Південної групи,  за винятком Чорних Запорожців. 

Головним завданням для штабу було виявлення місця знаходження Північної 

групи. Для цього Південна група зі своїм штабом перейшла райони сіл Яснівка, 

Матвіївка, Голованівка, Яніж. Штаб армії перебував у селі Янівка, яке було під 

владою повстанців отамана Чучупаки, керівника Холодноярського району. 

Що ж до Північної групи, то 8 лютого збірна піхота під керівництвом 

отмана Загродського стає на марш із демонстрацією в бік Черкас, а далі по 

можливості захоплюють місто і переходить в район с. Кумейки. Він віддав 

наказ, за яким при переході залізниці потрібно було зруйнувати колію в 

напрямку Черкас. Збірна кіннота в ніч з 8 на 9 лютого зайняла залізничні 

станції біля м. Сміли і с. Сунки. В напрямку руху на с. Білозір’я головними 

силами були полк Чорних Запорожців при одній гарматі і кінний Мазепинський 

полк. В авангарді йшов 5-й кінний полк при одній гарматі. Планувалося 

підірвати залізниці Бобринська-Хіровка у с. Яблоновка.  

Полк Чорних Запорожців і Мазепинський полк під загальним 

командуванням полковника Дяченка в цей час проходять с. Білозір’я й 

атакують м. Смілу зі станцією Бобринською, після їх захоплення 5-й кінний 

полк, утримує м. Білозіри зі станцією, а Мазепинський полк скупчується в с. 

Сунки. Полк Чорних Запорожців після переслідування руйнує залізницю 

Бобринська і зосереджується в Смілі та виставляє застави в с. Яблонівка та 

Смілянка і продовжує розвідку в напрямку Перегоновки. 5-й кінний полк 
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проводить розвідку на с. Пруси і м. Жаботин, а Мазепинський полк на с. 

Пискачевка і виставляє пост для зв’язку з піхотою в с. Гуляйгород
324

. 

9 лютого через неточне виконання наказу командиром полку Чорних 

Запорожців, захопити район Бобринської – Сміли не вдалося. Після короткого 

перебування в  Смілі  українські частини через контрнаступ ворога відійшли до 

м. Білозір’я, а місто було знову захоплене більшовиками. Надалі вони мали 

завдання об’єднатися з піхотою, з цією метою всім частинам було наказано 

перейти в район с. Степанки – Харнівки.  

Штаб на чолі з М. Омеляновича-Павленком, Волинська та Київська 

дивізії на чолі з Ю. Тютюнником, запорізька піхота на чолі з полковником 

Дубовим і очолювана полковником Алмазовим артилерія з’єднавшись 

перейшли Дніпро
325

. 

10 лютого відбувся бій з більшовиками за Смілу. Кінний полк Чорних 

Запорожців та Кінний полк ім. Гетьмана Мазепи виступили проти підрозділів 

60-ї стрілецької дивізії. П. Дяченко всупереч попередньому плану пішов на 

місто прямим шляхом. Чорні Запорожці знешкодили 18 чоловік застави міста і 

увійшли до нього, 5-го кінного полку там не було. П. Дяченко надіслав Кінний 

полк ім. Гетьмана Мазепи і 1-шу пішу сотню О. Богаєвського на станцію 

Бобринську. Там вони захопили велику кількість військового майна. Але 

згодом зі станції Бобринської прибув більшовицький панцерний потяг. На ст. 

Сміла тоді було лише 15-20 козаків з одним важким скорострілом, але вони 

зуміли змусити потяг від’їхати. В той час з Бобринська українські частини були 

вибиті, тому довелося покинути й Смілу, при тому, що шлях на Білозір’я був 

перекритий, їм вдалося пробитися в с. Степанки. П. Дяченко отримав догану від  

Ю. Тютюнника, якому тоді підпорядковувався, через те, що не дотримався 
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плану операції. Цей бій дав Чорним Запорожцям гарматні та рушничні набої, 

одяг для всього полку і 60 верхових коней.  

В наслідок взяття Сміли було захоплено 30 полонених і майно з 

інженерної і комендантської стоні. У Черкасах на той час регулярних 

комуністичних військ не було, тільки місцева охорона і комендантська сотня. 

Група спільних повстанців із Запорізькою дивізією ще не мала зв’язку, остання 

тоді перебувала в районі Чигирина. В тому ж районі знаходився й отаман 

Махно.  

На 11 лютого був запланований рух Київської дивізії через села Чернявка 

– Дулинці, а Волинської через с.  Худоліївку
326

. Київська дивізія проводила 

розвідку на Ломовате, Лески, Нечаївку, Черкаси, Жаботин, Волинська на 

Медведівку, станцію Фундукліївку, Чигирин та Єреміївку. Агентурну розвідку 

з відозвами київці на Новий Миргород, Кам’янку, Телепино, волинці на 

Хилівку і Знам’янку. Цього дня у селі Ведмедівка, між Черкасами і Чигирином, 

зустрілися усі частини, а згодом усі колони Південної групи. Наступного дня, 

12 лютого 1920 р. відбулася військова нарада командирів, начальників штабів 

дивізій та отаманів Холодного Яру, на якій розглядався лист від уряду УНР, у 

якому був наказ українській армії перейти на лівий берег Дніпра для 

проведення серед населення агітаційної роботи з метою організації повстання. 

Цей факт підтверджує стратегічні напрямки координації дій партизанського 

рейду Зимового походу.  

Тим часом російське більшовицьке керівництво продовжувало залучати 

до боротьби з українськими партизанами не тільки регулярні частини Червоної 

Армії, але й так звані «продовольчі загони», загони внутрішньої служби і 

безпосередньо Українську трудову армію
327

.  Згідно з Постановою Ради 

Народних Комісарів РСФРР від 21 січня 1920 р. було створено Українську 
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трудову армію у районі південно-західного фронту в Україні за чисельністю у 

30 000 осіб, а керівництво нею покладено на народного комісара з національних 

справ РСФРР Й. Сталіна. Йому біло підпорядковано відповідно до наказу 

командувача фронту О. Єгорова №141 від 21 грудня 1919 р. всі резервні й 

запасні частини фронту і армій
328

. Ці заходи радянської влади мали на меті 

якнайшвидше знищити повстанців у своєму запіллі, хоча на практиці усе було 

набагато складніше.  

Таким чином, в кінці січня – на початку лютого 1920 р. Армія УНР вела 

боротьбу в запіллі ще сильнішого ворога – РСЧА. Матеріальний стан 

українського війська був тяжким, ситуацію ускладнювала постійна загроза 

зіткнень з регулярними частинами Червоної Армії. В умовах проведення 

радянської політики, яка була спрямована на знищення партизанських з’єднань 

на окупованих більшовиками територіях, Армія УНР у Зимовому поході була 

змушена діяти окремими частинами, розділившись на дві групи: Північну 

(Ю. Тютюнник та О. Загродський) – її головним завданням був прорив 

більшовицького фронту та вихід в їх запілля та Південну (М. Омелянович-

Павленко) – вони пішли на з’єднання з повстанцями отамана Гулого-Гуленка. 

Допомога повстанських організацій та підтримка місцевого населення дала 

змогу Армії УНР окремими групами здійснювати воєнні операції в запіллі 

Червоної Армії та об’єднатися в середині лютого, в районі Чигирин – Черкаси,  

для спільного  походу на Лівобережжя. 

 

3.2.  Похід частин Армії УНР на Лівобережжя 

 

 Станом на лютий 1920 р. Армія УНР не являла собою значної реальної 

сили, матеріально вона була ще в гіршому стані ніж на початку грудня в 
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Любарі. Але її моральне значення було великим
329

. На той час білогвардійці 

намагалися проводити переговори з командуванням української армії, а 

більшовики робили спроби її знищити. Від напрямку руху Армій УНР залежав 

перебіг подальшої боротьби на українських територіях. 

13 лютого в районі сіл Худоліївка – Топилівка – Погорільці відбулася 

переправа Армії УНР через Дніпро на Полтавщину. Війська розташувалися в 

районі м. Медведівки, Черкас (5-й кінний полк), с. Нечаївки, звідки відступили 

в район Васютинці – Єреміївка (на Лівобережжі). Запорізька дивізія перейшла в 

район с. Котлов – Москаленки, Волинська – в м. Єреміївку
330

. А 14 лютого 

Армія УНР осягнула села на південний схід від Черкас на лівому березі.  

За донесенням комісії полковника Стефальєва і Ткачука, в с. Яничі стався 

випадок негарного ставлення козаків до місцевого населення. Вимоги 

безпідставного обеззброєння окремих партизанів отамана Коцура дали привід 

до озброєного виступу селян проти козацтва Армії УНР. М. Омелянович-

Павленко видав наказ, у якому він закликав бійців дотримуватися  суворої 

дисципліни та слідкувати за своїми вчинками,  і карати без всілякого жалю всіх 

тих, хто прийшов у ряди Армії УНР як злодій і соромить честь українського 

вояка
331

. Цей випадок підкреслює серйозне ставлення командування до 

дисципліни у війську.                          

Опинившись на лівому березі Дніпра, дивізії Армії УНР діяли розрізнено. 

Після успіху в Черкасах та Смілі моральний дух вояків значно піднявся. 

Наказом за 15 лютого 1920 р. М. Омелянович-Павленко виголосив подяку 

старшинам і козакам, а особливо отаманам Тютюннику і Загродському. 
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 Завдяки грамотно проведеній агітаційній роботі, серед населення 

Лівобережжя швидко поширювалася інформація про українське військо. 

Перебуваючи на Полтавщині, крім проведення широкої агітації, армія Зимового 

походу мала одним із завдань захопити місто Золотоношу (силами полку 

Чорних Запорожців та 2-го кінного Запорізького полку в об’єднаній кінній 

бригаді Запорожців), а інші частини мали рушити в напрямках Лубни – Хорол 

(Київська дивізія) і Гребінка (Волинська дивізія)
332

. 

 В цей час становище війська було досить важким, воно потребувало 

плацдарму для відпочинку та переформування (потреба в грошах, зброї, 

знарядді, одязі). Бракувало відомостей від уряду, а ворожа пропаганда 

негативно впливала на моральний стан козаків
333

. 

В той час у районі с. Семенівка, за агентурними відомостями Волинської 

дивізії, знаходилось два більшовицьких полки, що рухались з метою ліквідації 

«петлюрівців», про що було повідомлене керівництво Київської дивізії. У 

зв’язку з цим головне командування посилило охорону своїх частин та 

агентурну розвідку. Термінові донесення мали передаватися в головний штаб 

чотири рази на добу – в 6-й, 12-й, 18-й і 24-й годинах
334

. 

15 лютого Кінний полк Чорних Запорожців під командуванням 

П. Дяченка виступив проти тилових частин 60-ї стрілецької дивізії на чолі з 

Д. Помазкіним. О 5-й ранку Чорні Запорожці виступили із с. Деньги. Сотник 

Божко мав підірвати станцію Золотоноша – Пирятин, підривом керував 

Н. Авраменко. У місті було два відділи особового призначення до 500 чоловік. 

В авангарді Чорних Запорожців йшов 2-й курінь поручника К. Броже. 

У результаті наступу їм вдалося заволоділи східною частиною міста аж до 
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річки, західну утримували більшовики. Увечері Чорні Запорожці повернулися 

до с. Деньги, втрати полку становили 4 вбитими, 3 пораненими, також було 

9 поранених коней. У більшовиків – до 100 вбитими. З Пирятина до Золотоноші 

мали надійти ще 2 полки піхоти Червоної Армії.  Тому взяття міста тільки 

силами Чорних Запорожців виявилось неможливим
335

. Таким чином, в ніч з 14 

на 15 лютого полк Чорних Запорожців вибив із Золотоноші більшовицькі 

частини, захопивши кілька десятків полонених. Але більшовики швидко 

перейшли у контрнаступ з підкріпленням із Переяслава – інтернаціональної 

піхоти, та вибили Чорних Запорожців на місто Кропивну і далі на Великі 

Коснівці.   

16 лютого м. Жовнин було зайнято невеликими відділами місцевих 

комуністів. 5-й гарматний полк Київської дивізії розформовується: дві гармати 

під командуванням сотника Вітка переводиться в 5-й піший збірний полк. Одна 

гармата під командуванням сотника Чорного – в 5-й кінний полк. Старшин, 

козаків, коней і майно розподілили рівномірно до кожної гармати. Всі зайві 

коні і сідла були передані в 5-й кінний полк. Гроші і всі документи прийняв 

Штаб дивізії. Сотники Вітко та Чорний перейшли під керівництво командирів 

кінного та пішого полку. Після того командарм наказав армії перейти на другий 

берег Дніпра, через загрозу прямого зіткнення з регулярними частинами РСЧА 

та подальшими планами просуватися в бік польського фронту. Вони мали 

повернутися до Західного Бугу у зв’язку з тим, що весною мала розпочатися 

нова війна, тому дієва Армія УНР мала пересунутися ворожим запіллям ближче 

до лінії фронту.  

17 лютого Черкаси були зайняті змішаними відділами російських і 

місцевих комуністів кількістю біля 400 чоловік. На станції Бобринській не було 

більшовицьких частин, тільки ешелони з сіном. У м. Смілі знаходився 

більшовицький відділ кількістю біля 300 чоловік. Всі дивізії армії Зимового 
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походу стали на марш і перейшли в райони: Волинській дивізії – Худолівки, 

Київській – Чернявки (на березі Тясмина), Запорізькій – Лубенців та 

Затятинців
336

. Полку Чорних Запорожців було наказано по прибутті на ночівлю, 

негайно надіслати донесення в Штаб армії (с. Лубенці) і увійти в безпосередню 

підлеглість командарма УНР. Частини запаслись фуражем на дві доби, всі 

частини перебували в повній бойовій готовності. Також командирам Окремих 

частин надійшов наказ якнайшвидше одягти людей і невідступно виконувати 

наказ. Начальник штабу передав зі скрині штабу дивізії 500 000 радянських 

карбованців у польову скарбницю при Київській збірній дивізії. На той момент 

військо потребувало нової амуніції, зброї та ліків, крім того були й інші, 

дрібніші проблеми. До прикладу, Ю. Тютюнником було помічено і зафіксовано, 

що старшини і деякі командири окремих частин дозволяють собі в образливому 

тоні говорити про не підлеглі їм частини. Він згадує випадки погроз 

командирами частин розправитися силою з непідлеглими їм людьми. Такі 

випадки він кваліфікував як ненавмисний злочин і закликав свідомих старшин 

проводити виховну роботу серед своїх підлеглих у напрямку козацького 

братерства і єдності. Наказував, що тільки у випадку явного злочину, який 

може потягти за собою тяжкі наслідки, можна застосовувати арешт при 

належних документах і через штаб дивізії передавати того, хто провинився, у 

свою частину. У інших випадках старшина може зробити тільки зауваження і 

довести про випадок до його безпосереднього командира. Командирам частин 

наказував звернути особливу увагу на підняття авторитету старшин. Нагадуючи 

їм, що авторитет здобувається довгою і впертою працею, чесним відношенням 

до своїх обов’язків, а не заграванням на інстинктах юрби
337

.  

М. Омелянович-Павленко в свою чергу також приділяв особливу увагу 

виховній роботі серед лав українського війська, а в Зимовому поході надавав 
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дуже важливе значення в цьому процесі саме офіцерам. Він зневажливо 

ставився до грубої одноманітності форм «солдатчини», протиставляючи їй 

індивідуальність та самолюбство юнацтва в лавах української армії. У 

відносинах з молоддю, за його переконаннями, старшина має бути в першу 

чергу психологом, який вправно будує військову дисципліну, створюючи 

зразкову частину чи виховуючи зразкового вояка. 

17 лютого Армією УНР було зайнято Золотоношу. Але з Кам’янця-

Подільського надійшов наказ, у якому була зазначена можливість польсько-

російського воєнного конфлікту, через що командарм повернув армію на 

Правобережжя, до Холодного яру.  Обози армії були занадто переобтяжені 

великою кількістю хворих та поранених козаків, а особовий склад потребував 

відпочинку для підготовки до нового маршу в напрямку Забужжя
338

. Тому 

командування зібрало термінову нараду, на якій була проведена реорганізація 

армії – групи перетворили в дивізії.  

18 лютого армія займає район м. Жаботин, с. Грушківка – с. Осота Стара. 

У ніч з 18 на 19 лютого Запорізька дивізія разом з холодноярівцями знищила у 

селі Кам’янці кінну сотню отамана Коцура, яка виступала на боці Червоної 

армії
339

. 19 лютого Армія УНР осягнула район Вербовка – Баландіно – 

Бондарівка. Єлисаветград був зайнятий білогвардійцями, все більше їхніх сил 

перекидали на польський фронт
340

. 

Таким чином армія Зимового походу успішно перейшла на лівий берег 

Дніпра, де пробула 4 дні. За цей час нею була проведена велика агітаційна 

робота, в результаті якої вдалося зіпсувати продовольчу політику більшовиків 

на Полтавщині. «Нашій армії знов предстоїть великий похід, котрий може 
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протягнутися до весни, а в цей час справа нашої держави повинна стати на 

Державний шлях» – М. Омелянович-Павленко
341

.  

Рейд Армії УНР на Лівобережжі протягом 13 – 15 лютого 1920 р. в районі 

Золотоноші надав можливість українському командуванню налагодити зв’язки і 

взаємодіяти з такими місцевими отаманами як Гонта, Христовий, Левченко 

та ін. Саме вони допомагали розповсюджувати агітаційну літературу на 

Харківщині та Катеринославщині. Отаманам Полтавщини була надана вказівка 

координувати свої дії з Армією УНР і збирати сили на весну, у зв’язку з 

можливим надходженням директив від С. Петлюри про загальне Всеукраїнське 

повстання. В районі Полтави почав функціонувати Полтавський губернський 

повстанський комітет
342

. Продовжувалася розвідка на Черкаси, Золотоношу і 

с. Ліски (на Правобережжі). 

Отже, пробувши на території Лівобережжя всього чотири дні, Армія УНР 

встигла провести агітаційну кампанію серед місцевого населення навіть у 

віддалених від її місця дислокації регіонах (в Полтаві, Катеринославі, Харкові 

та ін.). Основна частина війська зосереджувалася на місцях постою та робила 

невеликі переміщення. Частина Київської дивізії включно з Чорними 

Запорожцями проводила бойові операції в Золотоноші, кіннота інших дивізій 

займалася розвідкою прилеглих територій. Армія встигла виконати своє 

завдання – агітація була проведена, старшин мобілізовано, увага противника 

прикута до діяльності армії. 
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3.3. Повернення на Правобережжя. Завершення Першого Зимового походу 

 

Переправившись через Дніпро, Армія УНР розмістилася у Холодному 

Яру. В Мотронському монастирі був відправлений молебень за щасливий похід 

та панахида по загиблих старшинах та козаках
343

.  Повстанська «Холодноярська 

республіка» охоплювала майже всю Чигиринщину. Холодний Яр з 

Мотронським монастирем був «головним штабом» повстанських сил над 

Дніпром. Вони мали у підпорядкуванні керівні центри, місцеві повстанські 

комітети у Чигирині, Черкасах і Знаменці. Під керівництвом отамана Василя 

Чучупаки українські гайдамаки тримали під контролем майже всю 

Чигиринщину, де впроваджували традиційний козацький лад
344

. Цей отаман 

користувався авторитетом серед населення Чигиринщини, завдяки тому, що 

контролював місцевий бандитизм, наводячи лад і підтримуючи спокій, а в 

особливо неспокійні часи проводив мобілізацію для організації самооборони 

населення
345

. На момент прибуття армії УНР до Холодного Яру 17 лютого 

1920 р. В. Чучупака мав у своєму підпорядкуванні біля 4000 озброєних 

повстанців, крім загонів самооборони у кожному селі «республіки»: Грушівці, 

Медведівці, Жаботині та багатьох інших
346

. 
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19 лютого Армія УНР мала вийти на марш в район с. Вербовка – 

Телепине
347

. 21 лютого 5-м кінним полком були захоплені міста Ново-

Миргород і Златопіль. Ворожих сил в районі обох міст не було виявлено. 

Останні частини вийшли чотири дні тому, в напрямку на Білу Церкву. За час 

перебування дієвої армії в Холодному Яру, з 17 по 21 лютого 1920 р., 

командування налагодило зв’язки з місцевими повстанськими отаманами та 

провело організаційні заходи серед частин та підрозділів армії. Разом у 

взаємодії з повстанськими отаманами Армією УНР були проведені успішні бої 

проти підрозділів Червоної Армії, а також проти загонів отамана Коцура.  

Справою координації дій з повстанцями керував начальник штабу армії 

отаман П. Долуд. За планом командування Україна була умовно поділена на дві 

частини по лінії Бахмач – Бобринськ – Одеса, вони також поділялись на окремі 

відділи, які очолювали повітові комендатури. Це надавало змогу проводити 

широку організаційну діяльність щодо Всеукраїнського повстання.  

За наказом Ч. 38 від 22 лютого 1920 р. станом на 25 лютого армія мала 

зосередитися в районах Хмелево (Запорізька дивізія), Міролюдово (Волинська 

дивізія), Копанки (Київська дивізія). В цей час Ю. Тютюнником був 

заборонений продаж коней між козаками без відповідних документів на 

власність
348

. 24 лютого Запорожці зайняли м. Хмелево,  Волинська дивізія – 

с. Миролюдівку – Мар’янополь. У доповіді на ім’я Головного отамана військ 

УНР Ч. 147 від 25 лютого 1920 р. командарм М. Омелянович-Павленко 

зосередив увагу на тому, що українське селянство називає дієву Армію УНР 

«своєю рідною армією», допомагаючи їй харчами, одягом та інколи зброєю. 

Вони не беруть радянських грошей, вважаючи їх просто папірцями, охоче 

користуються українськими гривнями. До більшовиків і взагалі до комуністів 

ставляться вороже, деякі села роблять ворожі виступи, фактично у кожному 

селі є озброєні відділи самозахисту від бандитизму. До коцурівців ставлення 
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також вороже, бо вони часто приймають до себе звичайних бандитів
349

. Такий 

стан речей надихав вояків Армії УНР до подальшої боротьби.  

27 лютого Волинці переходять в с. Ракино, Запоріжці в м. Глодоси. За 

відомостями розвідки 3-го кінного полку в районі Калниболото – Петраковка 

зосереджувався відділ більшовиків, які збирали хліб і збиткувалися над 

населенням. До 29 лютого Київська дивізія зосереджується в с. Вікторштадт, 

Волинська у Тишківці, Запоріжська у Липняжках
350

. 

На початку березня значні більшовицькі сили зосередилися в 

Білоцерківському та Фастівському районах. В районі Умані та Звенигородки 

залишалися тільки місцеві комуністичні організації. У Єлисаветградському, 

Ольвіопольському, Балтському й Помічнянському районах значних ворожих 

сил на той момент не було.  З Одеси штаб Армії УНР отримав відомості, що 

денікінці відійшли в Румунію, ескадра Антанти відмовилася взяти їх на судна. 

Навесні 1920 р. в Криму залишилися незначні білогвардійські відділи, які 

перебували в дуже складній ситуації за вкрай несприятливих умов - 

деморалізації військ, розгубленості командування, відмови Британії від 

втручання у громадянську війну в Росії. За цих умов всі надії на продовження 

боротьби покладалися білогвардійцями на П. Врангеля, колишнього 

командуючого Кавказькою та Добровольчою арміями, давнього опозиціонера 

А. Денікіну. Денікін не бачив вже сенсу у своєму перебуванні на посту 

Головнокомандувача і передав Врангелю 4 квітня 1920 р. всю повноту 

цивільної та військової влади, призначивши його Головнокомандуючим 

ЗСПР
351

. 
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Тим часом, з перехоплених відомостей від Червоної Армії, командуванню 

армії УНР Зимового походу стало відомо, що станом на 24 лютого на західному 

фронті в правому крилі «оперує армія Петлюри кількістю 14 000 чоловік». Під 

натиском Петлюри більшовики примушені були залишити м. Летичів і ряд сіл 

на північ і південь від нього. Але ці відомості були отримані Армією УНР 

Зимового походу випадково і не від власного проводу. «Ніяких офіційних 

інформацій про загальну справу як від ВАС, так і від уряду армія не 

одержувала, –  писав командарм С. Петлюрі  5 березня 1920 р. – армія 

інформується виключно чутками, та з більшовицьких часописів...»
352

. Такий 

стан речей бентежив учасників походу, М. Омелянович-Павленко навіть 

припускав, що Головний отаман спочатку не зовсім усвідомлював факт 

продовження армією організованої збройної боротьби й вважав її похід в 

запілля ворога чимось на зразок самодемобілізації
353

. Але попри такі невтішні 

думки, командування армії продовжувало активні дії, майже інтуїтивно 

орієнтуючись в загальній політичній ситуації.  

2 березня о 7-й ранку Київська дивізія перейшла в с. Тишківку, головні 

сили зосередились у Вікторштадті
354

. Запорозька та Волинська дивізії 

переходять на правий берег р. Синюхи в район Новоселівка – Юзефпіль 

(Балта), Київська дивізія маршем перейшла через села Бузеньковата і 

Казиморівка
355

.  Того ж дня кінний полк Запорізької дивізії на чолі з 

полковником Дяченком з боєм взяв Голованівськ. 3 березня Запорізька дивізія 

осягнула район сіл Новоселки-Юзефполь. Марш дивізії мав багато хиб, через 

поганий зв'язок вона пересувалася не однією колоною, як розрахував штаб, а з 

великими дистанціями між частинами. Праве крило дивізії було відкрите, його 
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мала захищати маршем Волинська дивізія. У випадку зустрічі з ворогом дивізія 

була б розбита
356

.  

4 березня відбувся бій у Хащуватому (с. Гайворонського району, 

Кіровоградської області). Чорні Запорожці билися з місцевими формуваннями 

комуністів та найнятими ними людьми. Вони прийшли з с. Таужного, станцію 

здобула 2-га сотня, а містечко брали усім полком. Біля 40 більшовиків були 

вбиті, решта – потоплені у річці Південний Буг. З допитаних полонених 

більшовиків стало відомо про частини ЧУГА, які на той час були розкидані в 

районах Ольгополя, Крижополя, Балти, Бірзули. У Армії УНР знову виникає 

надія на порозуміння з галицькими частинами. Київська дивізія перейшла в 

м. Голованівськ
357

. В м. Богополі знаходиться комуністичний полк. Запорожці 

осягнули с. Новосілки і 5 березня переходять район Свериєвата – Пушково – 

Роскішна. Волинці з района м. Юзефполя переходять села Ліповеньке – 

Капітонівка.  

Становище Армії УНР Зимового походу погіршується. Загальне 

виснаження вояків, відсутність нормального одягу та достатньої кількості 

медикаментів сформувало сприятливі умови для поширення хвороб.  Крім тифу 

в армії була поширена короста
358

, про це свідчить документ, в якому командарм 

наказував комендантові Київської дивізії відпускати разом із цукром також і 

олеонафт
359

. Як цукор, так і олеонафт видавалися за вимогами та підписами з 

печаткою від командирів частин, але лише про цукор потрібно було звітувати в 
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Штаб дивізії.  Те, що лікування відбувалося подібними народними методами 

також свідчить про нестачу медикаментозної бази в армії
360

.  

6 березня в районі Бершаді перебували галицькі частини, які тримали 

нейтралітет під червоним прапором. Хоча, за іншими даними, у селі Велика 

Криївка біля Бершаді галичани роззброїли один відділ Армії УНР Зимового 

походу
361

. Ольвіополь і Балта були вільні від більшовицьких частин. 

Волинцями захоплена в м. Юзефополі команда комуністів з трьома кулеметами 

та одним з половиною мільйоном радянських грошей. Також вони захопили 

потяг-летучку більшовицької дивізії. З відомостей від полонених, в районі 

Одеси – Роздільні  розташовувалися 41-ша  та 45-та радянські дивізії.  7 березня 

Запорожці переходять в район сіл Шамраївка – Кам’яний Брод, Волинська 

дивізія залишається в селах Лазовата – Дельфіновка на днювання. 3-й кінний 

полк 5 березня зайняв райони с. Грушки і станції, а 6 березня вирушив у 

с. Мощене, Чорні запорожці взяли станцію Гайворон
362

. 

На цей час в Армії УНР виникло два погляди на подальшу боротьбу. 

Частина командирів дивізій вважала, що потрібно негайно прориватися до 

поляків (полковники Н.Никонів, О. Стефанів, А. Долуд), інша група (отамани 

Ю.Тютюнник та А. Гулий-Гуленко) радили не переходити р. Буг, доки армія не 

отримає відомостей з-за кордону, і в той час розпочати активні дії проти 

радянських частин. М. Омелянович-Паленко взяв курс на поради 

Ю. Тютюнника та Гулого-Гуленка, і 12 березня Армія УНР трьома колонами 

вирушила в район Умань – Гайсин – Христинівка
363

. 
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8 березня в м. Бершадь розташовувався 2-й галицький корпус під 

червоним прапором, в районі Гайсина – комуністичні відділи. Всі мости на 

р. Буг, від станції Губники до Ольвіополя включно, були знесені водою або 

спалені військами. Для вияснення відношення Галичан до союзу з Армією УНР, 

полк Чорних запорожців перейшов на правий берег Бугу і направився на 

м. Бершадь. Тим часом Запорожці зайняли район Новоселиця –Шамроївка – 

Кам’яний Брод – Хощевата, Волинці – район с.Данилова Балка – Лазовата – 

Дельфіновка
364

. 9 березня до м. Умань направилися підрозділи 48-ї радянської 

дивізії. Полк Чорних Запорожців знайшов Галицьку батарею в с. Устеч і 

приєднав її до себе. До Бершаді виїхали уповноважені Штабу армії особи для 

вияснення відношення галицького командування до армії УНР.  До вечора 

12 березня Армія УНР мала зібратися на правому березі р. Буг. 10 березня 

Запорожці переходять в південний район с. Таужна і Хутори. Волинці 

переходять в села Могильне – Сальков
365

. 11 березня у Вінниці розташовуються 

штаби 12-ї радянської армії і 44-ї Таращанської дивізії. Запорізька дивізія 

переходить р. Буг і займає с. Устьє, наступного дня вона пересунеться в с. 

Войтовку з кіннотою в селах Балонівки – Берклівка. Київська дивізія також 

переходить р. Буг та займає с. Березки (Бершадські).  Командир 5-го пішого 

полку зробив розпорядження про розробку бронепотяга «Грім» і приєднав його 

команду до своїх частин
366

. 13 березня в м. Теплин знаходилася місцева міліція 

та міліція міст Лажина і Тернівки, яку вигнали звідти селяни, загальною 

кількістю від 40 до 50 чоловік
367

.  

До 14 березня Армія УНР переходить і зосереджується в районі 

м. Ободівки – м. Тростянець – с. Демидово. Марші проводяться пришвидшеним 

темпом, зважаючи на те, що більшовики могли перевозити по залізницях свої 
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резерви, а це ще більше ускладнило б і так непросту ситуацію для Армії УНР
368

. 

15 березня м. Гайсин було зайняте невеликими частинами місцевої 

комуністичної охорони. 17 березня спільною атакою 5-го і 3-го кінних полків 

при підтримці батареї 5-го пішого полку, більшовицький відділ (експедиційний 

загін в складі 400 чоловік курсантів) покинув Гайсин і втік в напрямку на 

Райгород, залишивши на залізниці між станціями Гайсин і Христинівкою 

бронепотяг і гармату. Із села Гунча командир 5-го кінного полку передав у 

розпорядження коменданту Штабу одну чоту кінноти з якою комендант Штабу 

направився в м. Китайгород, щоб розігнати більшовицьку міліцію
369

. 

З 17 березня командування Армії УНР вирішує просуватися в напрямку 

р. Буг через Уманщину, щоб зосередитися  в районі Гайворонської переправи. 

Рух дивізій мав відбуватися через м. Кам’янку, між Новомиргородом та 

Єлисаветом, с. Добрянку (р. Синюха), Уманщину, Гайворон
370

. 

В цей час Волинська дивізія робила спроби взяти м. Умань. Перша спроба 

Мазепинського полку та полку ім. Максима Залізняка захопити залізницю була 

невдалою. Друга спроба під проводом полковника Никоніва відбулася 

18 березня, а наступного дня атакою з різних боків місто було взяте. 

Більшовики з бронепотягом відійшли до Христинівки. У бою відзначилися 

сірожупанники. З під арешту було звільнено полонених О. Волохом. 

Начальником залоги міста став полковник Ольшевський. Після зайняття Умані, 

19 березня Волинська дивізія разом з Київською вирушили на з’єднання з 

Армією УНР
371

. 

21 березня після відходу 5-го кінного полку з м. Гайсина туди вступили 

повстанці Ананія Волинця. А через добу вирушили на с. Кисляк і с. Карбівку. 
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Гайсин залишався без влади. За даними розвідки Армії УНР виявлено, що штаб 

14-ї радянської армії рушив у  м. Кременчук, штаб 12-ї армії в – м. Київ, а 

базовий склад 12-ї армії в м. Бахмач. Також більшовицькі сили зосередилися на 

Полтавщині та Київщині.  

У двадцятих числах березня кінний полк Запорізької дивізії на чолі з 

полковником Литвиненком підійшов до м. Голта. кінний полк Чорних 

Запоріжців в ніч з 21 на 22 березня захопив м. Богопіль, а повстанчі відділи під 

командою ватажків Сірка та Нестеренка захопили м. Орлик
372

. Того ж дня 5-м 

кінним полком було зайняте місто Тальне із залізничною станцією, радянські 

частини кількістю до 60-ти чоловік відійшли з цього району на Шполу. Частини 

дивізії зайняли район згідно наказу по дивізії ч. 59
373

. 

22 березня Волинська дивізія вирушає з Умані в район м. Покотилова, 

наказом на 23 березня від дивізії вислали сильний роз’їзд на містечко і станцію 

Тальне, який мав захопити його, зруйнувавши залізницю і бік станції 

Звенигородки. 3-й кінний полк, 5-й піший полк пішли загальною колоною через 

села Маньківку – Молодецьке в с. Роги
374

. Станом на 24 березня 1920 р. о 8-й 

годині ранку дивізія стала на марш і перейшла в м. Тальне, с. Бєлашки, 

с. Майданецьке
375

.  

24 – 25 березня відбувся бій Запорізької збірної дивізії (отман Гулий-

Гуленко) під Ємілівкою з 45-ю пішою дивізією (400 багнетів, 60 шабель) в 

районі Голованівська
376

. В Ємілівці знаходився штаб дивізії та Запорізький 

кінний полк на чолі з отаманом Гулим-Гуленком, також частини Армії УНР 

зосередилися неподалік, в Шепиловому (Кінний полк Чорних Запорожців), 
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Наливайці (Наливайківський курінь та Республіканський курінь Запорозького 

пішого полку) та в Троянцях (Мазепинський курінь, Низовий курінь 

Запорозького пішого полку і гарматний дивізіон Алмазова). Усієї боєздатної 

піхоти в Запорізькій збірній дивізії було 120 – 150 багнетів. З боку більшовиків 

– школа курсантів з Бірзули (до 400 багнетів), запасний батальйон (400 – 500 

багнетів), карні міські відділи та Окрема Кавалерійська бригада Григорія 

Котовського (400 – 600 багнетів) з 4 гарматами
377

. 24 березня більшовики 

вибили українські війська з Ємилівки. Вранці 25 березня сюди підійшов полк 

Чорних Запорожців і відбулася ще одна спроба українських сил захопити 

Ємиліку, але вона теж була невдалою і українські війська відступили на 

Вербове та в бік Перегонівки. Після бою в районі Ємилівки і Наливайки 

Волинська і Запорізька дивізія опівночі скупчились в районі Оксанино – 

Небелівки
378

. 

Того ж дня, 25 березня відбувся також бій Київської дивізії з частинами 

60-ї російської дивізії. Більшовики відступили до с. Майданецького, але вже 

26 березня, завдяки підкріпленню, витіснили українські частини. Умань була 

зайнята більшовицькою частиною від 100 до 300 багнетів.  До Тального прибув 

бронепотяг з кількома вагонами червоної піхоти, він відразу був відігнаний 

гарматним вогнем, але потім їм вдалося захопити станцію. В цей час Армія 

УНР зайняла район с. Павлівка (Волининська дивізія), Камінече (Запорізька 

дивізія) і Торговицю (Київська дивізія зі штабом армії)
379

. Запорізька і Київська 

дивізії проводили безперервні бої з більшовицькими частинами. Так, Київською 

дивізією було проведено успішний бій в районі Тального, в наслідок якого 

втрати червоних нараховували трьох солдат вбитими, два були поранені і один 
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потрапив у полон
380

.  Запорізька дивізія тримала бій з більшовицьким відділом 

чисельністю біля 400 багнетів та 60 шабель в районі Голованівська, після 

сутички вона вийшла через Вербову і до 14-ї години зосередилася в 

с. Кам’янече. Під час руху 5-й кінний полк мав сутичку з ворожим 

бронепотягом.  

В ніч з 26 на 27 березня Армія УНР скупчилася в районі Скалева – 

Бельведер – Кальниболота (П’ята Рота) – Бурти – Коростачева
381

. До відділів 

Ю. Тютюнника приєднався отаман Заболотний зі своїми повстанцями. Також 

на бік української армії перейшов 3-й кавалерійський полк 3-ї Червоної 

Галицької бригади кількістю 650 шабель
382

. 

27 березня 1919 р. відбулася переправа Армії УНР через річку Синюху, 

Волинська дивізія розмістилась в с. Якимівка, Київська – с. Надлан, 

Запорізька – в с. Іванівка. М. Омелянович-Павленко у своїх спогадах дуже 

позитивно оцінив підсумки військової операції, що була проведена Армією 

УНР в районі Гайворон – Саврань у період з 13 по 27 березня 1920 р.
383

 

Зокрема, зазначивши, що злагоджені дії дивізій запобігли серйозним втратам 

під час сутичок з більшовицькими частинами та надали змогу здійснити вдалу 

переправу.  

30 березня Армії УНР було наказано зайняти район сіл Аннивка – 

Патріно, Красний Кут, м. Хмелево, також війська зосереджуються в районі  

міст Голодоси – Новий Миргород, проводиться активна розвідка. Далі були 

захоплені Тальне, Вапнярка і Тульчин. У Тульчині в полон потрапили штаби 

41-ї, 45-ї, 46-ї дивізій, це було повною несподіванкою для 14-ї російської 
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армії
384

. В районі міст Новоукраїнка – Годоси армія зафіксувала скупчення 

більшовицьких частин. 31 березня ситуація була непевною, вислана розвідка в 

с. Карбівку не повернулась, за донесенням селян 30 березня там перебував 

кінний підрозділ більшовиків. На той момент у Армії УНР не знали, чи були 

зайняті ворожими частинами Глодоси, чи ні
385

. Згодом виявилося, що роз’їзд 

5-го кінного полку по дорозі на Карбівку зустрівся з більшовицькою частиною. 

Після обстрілу комуністи відійшли на Карбівку. В сутичці було захоплено 4-х 

українських вояків. Загальні сили більшовиків проходили із Новоукраїнки 

через Глодоси на Новоархангельськ. У с. Злинка місцеві жителі підняли 

повстання проти більшовиків, на станцію Капустянка, у зв’язку з цим, прибуло 

три бронепотяги, щоб придушити бунт. За наказом командуючого Армією УНР,  

відділ Запорожців, в ніч на 4 березня, мав захопити станцію і містечко 

Новоукраїнка. На 1 квітня 1920 р. Армія УНР мала зосередитися в районі сіл 

Мануїлівка (Волинці), Лозуватка (Київці), Плетений Ташлик (Запоріжці)
386

. 

Біля Вікторштадту (сучасне с. Маркове, Кіровоградської області), в Іванівці 

зосередилися більшовицькі з’єднання. Завданням цих відділів червоних була 

ліквідація петлюрівських військ.  

Протягом березня Армія УНР під час рейду до Забужжя налагодила 

зв’язки майже з усіма отаманами Правобережжя, що були прихильні до справи 

відновлення незалежної Української держави.  

Через спеціальних агентів між штабом армії і регіональними та 

місцевими повстанськими комітетами підтримувався зв’язок. Так, 

Радомишльський повстанський комітет на чолі з отаманом Мордалевичем 

консолідував навколо себе близько 100 сіл на території між залізницями Київ –

Коростень та Київ – Козятин. В Умані працював на повну потужність 

повстанський штаб на чолі з отаманом Дерещуком. Штаб Холодного Яру 
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проводив мобілізацію на Чигиринщині. А у районі Херсону функціонував 

повстанський комітет на чолі з Рабаківським
387

.  

Навесні діяльність повстанських комітетів стала активнішою
388

. Варто 

зазначити, що саме завдяки Зимовому походу відбувся той значний поштовх 

для підготовки майбутнього Всеукраїнського повстання. Штаб армії 

координував дії повстанців аж до завершення Зимового походу.  Саме 

співпраця Запорізької дивізії з повстанськими відділами отаманів Сірка та 

Нестеренка дали змогу швидко захопити міста Богопіль та Орлик в ніч з 21 на 

22 березня.  

В кінці березня 1920 р. С. Петлюра надіслав через кур’єра наказ до 

командування Армії УНР, в якому йшлося про те, що рух армії мав 

спрямовуватися у напрямку зосередження нових українських частин, тобто – по 

лінії польського фронту
389

. 

В цей час до штабу Армії УНР в Зимовому поході надійшли відомості, що 

для ліквідації українських з’єднань через Глодоси було направлено 200 

червоноармійських кіннотників
390

. Після переправи через р. Синюху, 

українська армія опинилася в районі розташування 14-ї радянської армії. Тому 

наступним завданням для усіх дивізій були маневри зазначеною місцевістю з 

метою дати відсіч більшовицьким з’єднанням та продовжити Зимовий похід. 
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1 квітня дивізії Армії УНР прорвалися через оточення під ст. Пелетений 

Ташлик
391

. Далі були зайняті район сіл: Волинцями – Мануїловка, Київцями – 

Лозоватка, Запоріжцями – Плетений Ташлик. Особливо відзначився під час 

операції полк Чорних запорожців, який здійснив атаку на більшовицький 

бронепотяг та примусив його відступити до ст. Шостаківка. Там ворожий 

бронепотяг був перехоплений частинами Волинської дивізії, які переслідували 

його аж до Єлисаветграду
392

.  

2 квітня відбувся перехід в бік Косогорівки. Частини Армії УНР 

(Київська дивізія) були обстріляні більшовиками при переході через Іванівську 

залізницю, але їм вдалося відстрілятися. Вони відійшли в бік Єлисаветграду, 

залишивши на станції Шестаково 11 комуністів, котрі були захоплені полком 

Максима Залізняка (Волинська дивізія) разом з рушницями, набоями і 

гарматами. О 16-й годині бронепотяг знову підійшов до станції Шостаковка, 

обстріляв с. Миколаївку (Кардашево) і вислав туди підкріплення – сотню з 

кінною розвідкою з 8-ми вершників. Також була помічена ворожа розвідка 

кількістю до 25 вершників.  

Армія УНР до полудня 2 квітня з боєм перейшла залізницю в 

Єлисаветград – Помошна і зайняла райони: Запоріжці – Нерубайка, Київці – 

Іванівка, Волинці – Михайлівка (Диміно)
393

. 3 квітня м. Рівне було зайняте 

Запорізьким кінним полком і дивізіоном полковника Алмазова. Ворог без 

серйозного опору відійшов у напрямку на м. Новоукраїнку (були лиш місцеві 

комуністи до 150 чол.). Армія УНР планувала охопити широкий район з метою 

розгортання агентури й розвідки. До 6 квітня запорожцям наказано зайняти 
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м. Бобринець, Волинцям – села Александрівка, Григоровка, Компаніївка, 

Київцям – м. Рівне, також опанувати район сіл Мар’янівка – Григоровка.    

У планах на 3 – 4 квітня був перехід залізниці Новоукраїнка – Єлизаветин 

на ділянці між станціями Плетений Ташлик і Перший Полустанок. Волинській 

дивізії було наказано захопити с. Мала Виска з цукроварнею, надати загін для 

захисту армії з північного боку та тримати оборону до ранку 4 квітня. Цього 

дня ворог розташовувався в районі Єлисавету, Новоукраїнки, Рівного і нічим 

себе не проявив. 

На станції Новоукраїнка на той час перебували два ешелони з різним 

майном та два вагони з набоями. В місті Бобринець знаходилась ворожа 

застава, с. Рівне зайняте Запорізьким кінним полком і дивізіоном полковника 

Алмазова. Ворог без серйозного опору відійшов на м. Новоукраїнку (були лише 

місцеві комуністи до 150 чол.). Армія УНР планувала після того, як осягне 

зазначені завдання (майбутні походи) має зайняти широкий район для 

розгорнутої агентури та розвідки. До 6 квітня запорожці займають Бобринець, 

Волинці – Компанівку, Александрівку (Диновку) Григорівку, Київці – Рівне, а 

також район сіл Мар’янівка, Григорівка
394

. В цей час в армії було переглянуто 

всі обози, звільнено зайві вози, змінено підводи та зменшено їхню кількість до 

мінімуму
395

. 

5 квітня 1920 р. частини Армії УНР захопили м. Бобринець, де ними було 

вилучено сорок тисяч пудів зернового фуражу, зібраного напередодні 

більшовиками в місцевих жителів. Зерно було розділено між селянами, що 

значно підняло авторитет армії серед тамтешніх жителів
396

. Але за рахунок 

того, що 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, 
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які траплялися їм на шляху, не обходилося й без курйозів. 8 квітня полк Чорних 

Запорожців отримав наказ вирушати на с. Ганнівку, коли вони відійшли на 

кілька кілометрів в даному напрямку, то побачили, що на зустріч просувається 

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, розпочали погоню. Наздогнавши кількох 

вершників, вияснили, що це був полк Київської дивізії, яким просто пощастило, 

що Чорні Запорожці нападали з шаблями, а не з кулеметами
397

. 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
398

. Армія 

УНР розподілилась таким чином: Запорізька дивізія зосередилась на півночі від 

с. Аннівки (Леонтовича); Київська зайняла район Олександрівки (Обозовки) та 

Миколаєва (Китросанівки); Волинська зайняла лінію Володимирівка–

Олексіївка
399

.  

Також 5 квітня 5-м кінним полком було зайнято с. Рівне, і утримувалося 

до 18-ї години. 6 квітня до нього підходив ворожий автопанцерник з 25 людьми 

кінноти. Він, обстрілявши містечко, відійшов під прикриттям своєї кінноти до 

Новоукраїнки. Інші ворожі роз’їзди також підходили до Рівного, але 5-й кінний 

полк обстріляв їх, і вони були змушені відступати. Бобринець був зайнятий 

запорожцями, ворог відійшов на південь. У Миколаєві та околицях ворожих 

частин не було
400

.  
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 Дяченко П. Чорні запорожці. Спомини командира 1-го кінного полку Чорних 

запорожців Армії УНР / П. Дяченко. – К. : Стікс, 2010. –  С. 278. 

398
 Омелянович-Павленко М. В. Спогади командарма (1917 – 1920) / 

М. В. Омелянович-Павленко. –  К., 2007. –  С. 335. 

399
 Доценко О. Зимовий похід (6.XII.1919 – 6.VI.1920) / О. Доценко. – Варшава : 

Праці Українського Наукового Інституту, 1932. – С. СІІ. 

400
 ГДА СЗР України, ф. 11012, т. 22, арк. 257–258; 279. 



156 
 

 
 

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, катастрофічно бракувало набоїв. Запорізька дивізія 

мала по десять набоїв на людину, половина піхоти була без рушниць, а бої в 

районі села Ізраїлево зовсім її виснажили. Схожа ситуація була і в інших 

українських частинах.  

6 квітня біля 18-ї години сотня Чорних Запорожців зустріла з 60 чоловік 

більшовицької піхоти, 30 кіннотників при кулеметах, вони займали хутір 

Селезнева. Чорні запорожці вибили їх з хуторів, але через їхньою контратаку та 

брак своїх набоїв змушені були відійти
401

. 7 квітня, ворог перебував у 

збентеженні, не маючи змоги знайти свої частини. 5-й піхотний полк натрапив 

ворожу кінноту з 50-ти чоловік в с. Николаївка. Цього дня Армія УНР 

збирається в районі Бобринця, Лозоватки, Миколаєва (Кіпросанова) з метою 

зайняти вихідну позицію для подальших операцій
402

.  

8 квітня, після впертого бою з комуністами Київська дивізія зайняла 

райони сіл Олександрівка, Отрадна – Ялина, Божий Уділ, Миколаєво 

(Китросанівка). Більшовики оточилися возами і звідти відстрілювалися, кіннота 

Київської дивізії лише хитрим маневром змогла змусити їх відступати
403

. 

 В цих боях Армія УНР захопила штаби 41, 45, 60 дивізій РСЧА, 500 

полонених, гармати, набої, кулемети, до 1000 возів обозу з військовим 

майном
404

.  

9 – 11 квітня точилися бої з 63-м радянським полком у районі 

ст. Долинської
405

 та Криничуватої (сучасний Устинівський район 
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Кіровоградської області). Частини 14-ї амії на чолі з Павлом Мармузовим 

відбили з Криничуватої частини Чорних Запорожців та Київську дивізію. 

10 квітня більшовики почали свій наступ двома дивізіями, підкріпленими 

бронепотягами, з боку Миколаєва і станції Долинської, що в районі сіл 

Ізраїлево – Устинівка. Полк Чорних Запорожців перейшов у контрнаступ і зміг 

відбити червоноармійські частини, зайнявши Долинську. Відступаючи, червоні 

підпалили 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 розвідки до м. Бобринця наближалося ще два 

полки Червоної Армії
406

. Великодень для Армії УНР у Зимового поході 

пройшов у сутичках з більшовиками. В цих боях Армія УНР втратила більшу 

частина набоїв, з огляду на практично повну відсутність зброї, М. Омелянович-

Павленко вирішує взяти штурмом Вознесенськ, щоб захопити його арсенал з 

гарматною базою. Наступ запланували провести в ніч з 15 на 16 квітня, а тим 

часом на ст. Новий Буг прибуло біля тисячі червоноармійців для ліквідації 

повстанського руху та обеззброєння населення
407

.  

11 та 12 квітня відділи Армії УНР провели в боях з більшовиками, 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
408

. 12 квітня Київська дивізія 

зробила спробу наступу, але у радянських підрозділів були свої резерви, тож 

після їхньої контратаки, українські частини відступили. Полк Чорних 
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Запорожців із власної ініціативи виступив 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 українських 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
409

. 14 квітня М. Омелянович-Павленко провів 

нараду з командирами дивізій, на якій складали план взяття Вознесенська. 

З огляду на відсутність повної інформації про кількість ворога, значну 

перевтому війська та погане орієнтування в даній місцевості, вирішили 

проводити наступ о третій ночі. Полк вирушив з Михайлівки в напрямку 

Вознесенська. 

Протягом пересування армії в напрямку Вознесенська, з подальшою 

метою переправитися у Забужжя, вона рухалася окремо розведеними дивізіями. 

Такий план надавав можливість маневрувати та мобільно рухатися. Завдяки 

йому було майже одночасно захоплено Гайсин, Умань, Ольвіопіль та 

залізничний вузол Христинівка.  

За планом 15 квітня мав проводитися збір інформації за допомогою 

розвідки, так ще 13 квітня Волинська дивізія мала захопити залізничну станцію 

Трикрати, поблизу стратегічного міста, 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 дивізія мала 

атакувати північно-східну частину міста й захопити залізничний вузол та 

переправитися по дерев’яному мосту через Буг. Запорізька дивізія, до якої 

приєднали 3-й кінний полк мала захопити місто зі сходу та з південного сходу 
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та захопити залізничний міст із засобами переправи
410

. Окреме завдання було у 

2-го Запорізького кінного полку на чолі з полковником Литвиненком – 

знешкодити залізничну лінію між Одесою та Вознесенськом, щоб з того 

напрямку не було більшовицької підмоги. Штаб армії з обозами мав 

зосередитися зі східного напрямку 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 підкріплення. 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. Розпізнавальним знаком мало стати підняття до гори рушниць, 

спеціально для цього попередженими козаками. Також на три дні, з 15 по 17 

квітня, дивізії отримали окремий секретний клич-пароль
411

. 

 15 квітня Волинська дивізія виконувала своє завдання і вже о восьмій 

годині вечора станція Трикрати була під їхнім контролем. В той час у 

Вознесенську відбувався комуністичний з’їзд, учасники якого були поспішно 

озброєні, обороною міста керував генерал Урсов. За агентурними відомостями 

армії УНР, більшовики чекали на підмогу з Одеси, але повної інформації про 

чисельність ворожих військ не було. За попередніми даними командири дивізій 

армії УНР мали відомості про кілька тисяч чоловік піхоти, ескадрону кавалерії, 

декількох гармат і восьмигарматного бронепотяга. Сили першопочатково були 

нерівними, але за спогадами учасника операції цей бій мав вирішити долю 

існування українського війська в Зимовому поході. Тому чіткого плану дій на 

випадок невдачі складено не було, вихід був тільки один – або захопити склади 

зі зброєю, або загинути від переважаючих сил ворога. 
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 16 квітня біля третьої години ранку Запорізька дивізія розпочала свій 

наступ. За 400 метрів від міста, радянські частини відкрили вогонь, в багатьох 

спогадах учасників бою зустрічається свідчення про те, що піхота Запорізького 

полку без набоїв просувалася у наступі гучно ляскаючи в долоні
412

. Але 

зрештою піші частини не витримали натиску і посунулись назад. Кіннота 

отамана Гулого-Гуленка через відсутність достатньої кількості набоїв  також 

почала відступати, намагаючись повернутися 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
413

. 

Більшовицький обстріл тривав з великим натиском, рушниці, кулемети, 

гармати та панцерник зчинили гучний гуркіт, за умов густого туману 

командуючі, які знаходилися в очікуванні виступу своїх козаків, могли 

орієнтуватися лише за звуком. Запорожцям вдалося відійти на безпечну 

відстань і перегрупувати кінноту, поставивши на лінію лави піхоти кінно-

гірський дивізіон полковника Алмазова. За таких умов їм було легше 

відстрілюватися, але більшовицька піхота продовжувала свою контратаку, яку 

вдалося зупинити лише за допомогою картечі. Момент був критичним, позаяк 

піхота на всіх відтинках була відбита, надалі все залежало від атаки кінноти
414

. 
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В цей час у наступ знову пішов вже перегрупований відділ отамана Гулого-

Гуленка, за яким вступили в бій відділи Київської дивізії, група полковника 

А. Долуда ( з 2-м та 3-м Запорізькими кінними полками) та кінний полк Чорних 

запорожців.  

Задум полягав у тому, щоб зненацька заскочити ворога та розбити його з 

різних боків. Такі дії виявилися вдалими, кінна бригада полковника А. Долуда 

збила ліве крило радянських відділів, не залишивши їм шансу на втечу. Полк 

Чорних Запорожців фактично знищив у бою на шаблях всю залогу міста, лише 

невелика частина ворожої кінноти змогла врятуватися, переправившись через 

Буг на поромі
415

. Більшовики почали масовий відступ, їхній 8-гарматний 

бронепотяг від’їжджав в бік станції Василиново, бійці Київської дивізії пустили 

навздогін за ним порожній паротяг, щоб той не мав змоги швидко повернутися. 

Так, була захоплена залізнична станція, з якої панічно тікали більшовики, хоча 

близько сотні з них разом з двома кулеметами залишилися на місці, від 

несподіванки здавшись без опору
416

. 

 Бій був відчайдушним, на полі бою вбитими залишилось 648 радянських 

солдат, з боку  Армії УНР було втрачено дві людини, поранено п’ятьох (за 

іншими даними більшовиків було вбито біля 200 – 300 чоловік, козаків – 

1, поранено трьох)
417

. 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 

дійсну потребу української армії в озброєнні: «Козаки, дорвавшись до вагонів з 

набоями, викидали з перекидних торбинок навіть білизну, а пакували набої, 
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клали їх за пазуху, за холяви і скрізь, куди тільки можна. В цей час козаки мов 

переродились, бо такої певности досі ще не було»
418

.  

Здобич складала 2 мільйони рушничних набоїв і 32 тисячі гарматних, 2 

важкі та 18 легких гармати, 8 гармат і 12 мітральєз, 5 тисяч рушниць, 48 

кулеметів, 4 ешелони різного військового майна, 4 тисячі возів ворожого обозу, 

10 мільйонів радянських карбованців та цінне господарче і технічне майно, 

продавши яке населенню, армія виручила суму грошей, якою забезпечила своє 

існування на 2 – 3 тижні
419

. У ревкомі також було захоплено багатий склад, з 

якого вилучили одяг та взуття для козаків. За розпорядженням головного 

командарма 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-небудь 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  рушницями однакового зразка (наприклад тільки російськими, або 

німецькими, або австрійськими)
420

. 

 Внаслідок 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, острогами, легкими кулеметами
421

. Навіть немуштрові 

погоничі, урядові особи та походові священики мали на руках рушниці, ручні 

гармати, а подекуди навіть кулеметні стрічки.  

                                                           
418

 Монкевич Б. Г. Зимовий похід й остання кампанія Чорних Запорожців / 

Б. Г. Монкевич. – Л.: Добра книжка, 1929. – С. 62. 

419
 Доценко О. Зимовий похід (6.XII.1919 – 6.VI.1920) / О. Доценко. – Варшава : 

Праці Українського Наукового Інституту, 1932. – С. СVІ. 

420
 ГДА СЗР України, ф. 11012, т. 23, арк. 285; 292-294. 

421
 ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 5, арк. 3. 



163 
 

 
 

Були присутні випадки грабунків, які вчинялися місцевими бандитами, 

але їх своєчасно припинили за допомогою оперативного втручання керівництва 

Армії УНР. Під вечір більша частина козаків розташувалася на короткий 

відпочинок, за планом армія мала в скорому часі вирушити на інший берег 

Бугу. Бій під Вознесенськом було виграно завдяки кінноті, але відразу ж групу 

було розформовано, задля з’єднання з піхотою, яка без своєї кінноти не мала 

жодної бойової вартості. Збірний запорозький полк, який складався з дев’яти 

колишніх полків і мав до чотирьохсот людей, міг виставити тільки двісті 

п’ятдесят багнетів. 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
422

. 

16 квітня, о п’ятій годині вечора, на інший бік р. Буг були відіслані в 

якості розвідки кінні бригади Запорізької дивізії, одна з яких з боєм захопила 

станцію Василиново, розбивши радянський ешелон, що направлявся з Одеси на 

підмогу гарнізону у Вознесенську. Відомості про захоплення Василинова 

викликало паніку в Одесі, а так як переправу через р. Буг, що знаходилась біля 

станції, українські відділи знищили, більшовикам 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 
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напруженні великі території, окуповані більшовиками
423

. Крім того, селяни 

Ананьївського та Балтського повітів, отримавши чутки про наближення Армії 

УНР, підняли повстання проти радянської влади під проводом Семена 

Заболотного (з цим отаманом Армія УНР встановила з’язок ще в січні 

1920 р.)
424

. Щоб придушити 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 прибуття радянські частини були 

майже розбиті селянами. За свідченнями очевидців, повстанці та українська 

кіннота жорстоко розправлялася з радянськими частинами за підпал сіл. З 

шестиста чоловік комуністичного Балтського охоронного полку в живих 

лишилося п’ятнадцять, з них троє збожеволіли
425

.  Після зустрічі з частинами 

Армії УНР селяни йшли записуватися до війська без зайвої агітації за 

Українську державу, у цьому регіоні населення мало вагомий досвід 

партизанської війни проти білогвардійців та більшовиків. У квітні 1920 р. загін 

отамана Заболотного у важких боях з більшовиками зайняв повітове місто 

Балту. Трохи згодом, за підтримки повсталих селян, він звільнив від червоних 

Ананьїв 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. Це відбулося після 

зустрічі отамана з М. Омеляновичем-Павленком на Миколаївщині, в районі 

с. Володимирівка. У взятті Вознесенська він брав участь як командувач 

повстанцями Правобережної України, потім Запорозької дивізії, а згодом він 
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стає заступником командарма. М. Омелянович-Павленко відзначав виявлену в 

боях хоробрість і відвагу бійців Гулого-Гуленка, переважно миколаївців
426

.  

Таким чином 16 квітня 1920 р. Армія УНР з боєм зайняла м. Вознесенськ 

і форсувала річку Південний Буг. Також 16 квітня відбулося повстання в 

Ананьївському повіті Херсонської губернії та Балтському повіті Подільської 

губернії. Повстання в Ананьєві під проводом місцевої підпільної організації, 

яку очолював сотник Армії УНР Амінов. З Тирасполя їм на підмогу прибув 

Чорноморський повстанський полк К. Блохи-Здобудьволі та Й. Пшонника, який 

виділився з 361 стрілецького полку 41-ї стрілецької дивізії Червоної армії. Але 

полк був малочисельним – 150 багнетів і 90 шабель при скорострілах. Це 

дозволило повстанцям протриматися до приходу Армії УНР. Місцеві повстанці, 

кількістю близько 5000 чоловік, були озброєні вилами, сокирами, косами тощо. 

Проти них виступав Балтський охоронний полк та інші формування 

чисельністю до 1000 багнетів.  17 квітня останні частини Армії УНР  залишили 

Вознесенськ і вирушили на південь.  

18 квітня відділи українського війська здійснили переправу на правий 

берег Бугу. Запорізький кінний полк при переправі спалив залізничний міст  в 

напрямку Одеси, зупинивши рух поїздів на 3–4 тижні. Звідти частини армії 

УНР почали рухатися до району Ананьїв – Балта – Бірзула (Котовськ), де 

розташовувалися частини ЧУГА і поширювалося повстання. Завдяки 

агентурним відомостям, командування Армії УНР було поінформоване, що в 

Ананьєві тривали бої між повстанцями та більшовиками, останні спалили п’ять 

навколишніх сіл – Онуфріївку, Селиванівку, Байтали, Пасицели і Липецьке. 

Туди направилася колона запорожців та 3-й Кінний полк з гірським дивізіоном 

полковника Алмазова. Так, спільними діями української армії та повстанців,  

було ліквідовано три групи більшовиків, що наступали на місто з 21 по 
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24 квітня
427

. Але після відходу Армії УНР та Чорноморського полку, що 

приєднався до неї, повстанці не змогли втримати Ананьїв і 25 квітня 

більшовики його захопили. 

В той самий час в район Балти вирушила Київська дивізія, яка там мала 

прийти на допомогу повстанцям з більшовицького тилу. 24 квітня було 

проведено вдалі бої Ю. Тютюнника та  отамана Заболотного з 41-ю радянською 

дивізією, внаслідок яких була взята Балта. Галицька сотня кількістю 170 чол. 

якраз під час цих боїв перейшла до української армії. 25 квітня почався 

польський наступ по всьому фронту. Командуючий 14-ю радянською армією 

І. Уборевич вислав цілі бригади на боротьбу з «бандами Тютюнника», це 

значно відволікало більшовицькі сили від укріплення фронту проти поляків. 

В районі Балта – Ананьїв проти Армії УНР діяла стрілецька бригада 7-ї 

стрілецької дивізії та зведені загони Одеської залоги. У район Цвітково – 

Звенигородка ще раніше направили 63-тю стрілецьку бригаду 21-ї стрілецької 

дивізії
428

. Усього на боротьбу з українськими військами більшовики відправили 

більше 3 000 чол. 

27 квітня відбувся бій у Бірзулі (Котовськ Одеської області), до армії 

приєдналася 1-ша Кінна бригада отамана Е. Шепаровича, що ще 6 квітня 

виступила проти більшовиків та билася на боці повстанців.  В армію додалися 

400 кіннотників, 150 багнетів та 30 кулеметів з обозом, разом близько 1000 чол. 

Кіннота була в основі бойових сил українського війська під час Зимового 

походу, в першу чергу через маневровість воєнних операцій. У складі Армії 

УНР під командуванням М. Омеляновича-Павленка бригада Шепаровича 

пройшла близько 800 км, провела більше десятка вагомих боїв, розбила та 

здійснила захоплення штабів 41-ї, 45-ї та 60-ї більшовицьких дивізій. Її бійці та 
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командири виявляли добрий вишкіл та майстерність. Наприклад, для зняття з 

в’ючних коней кулеметів і відкриття вогню по атакуючому противнику бійцям 

вистачало 15 секунд
429

. 

28 квітня в Ольгополі відбулася нарада командуючих дивізіями з нагоди 

зустрічі з прем’єр-міністром І. Мазепою. На ній М. Омелянович-Павленко 

оголосив, що армія за п’ять місяців боротьби в тилу ворога має йти на 

з’єднання з рештою українського війська і знову розпочати боротьбу 

організованим фронтом
430

. Про підписання польсько-українського договору 

командуванню Армії УНР Зимового походу стало відомо саме в цей період.                

М. Омелянович-Павленко зазначив, що цей союз для український народу 

швидше за все буде неприємністю, але його потрібно використати в першу 

чергу для зміцнення української армії та збільшення її сил
431

.  

Далі українські війська Зимового походу переходять в район Піщана – 

Ольгопіль – Бершадь. Інша частина Армії УНР,  що виступала в союзі з 

поляками, перебувала в районі міст Ямпіль – Шаргород, 6 травня вони мали 

об’єднатися.  

1 травня Запорізька дивізія зайняла Тульчин, полонивши штаби 41-ї, 45-ї, 

46-ї дивізій Червоної армії. Наступного дня більшовики двома дивізіями 

відбили місто. 3 травня запорожці були в м. М’ясківки. Київська дивізія 

атакувала  Вапнярку, більшовики при трьох бронепотягах  вбили та поранили 

багато київців, але місто надвечір було зайняте українцями.  Тоді ж Волинська 

група, наступаючи на Крижопіль, вийшла до місця збору частин. Під час 

загальних боїв 1-3 травня полонених не брали.  
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3 травня відбувся бій у Тульчині (Вінницька обл.) між Запорізькою 

Збірною дивізією (Гулий-Гуленко) і підрозділами 41-ї, 45-ї, 46-ї і 60-ї 

стрілецьких дивізій Червоної армії. Цей бій мав стратегічне значення, адже інші 

дивізії Армії УНР мали здобути Вапнярку і Крижополь, тож таким чином 

українські вояки відволікали більшовиків від здобуття зазначених міст.  О 3-й 

ранку запорозька піхота захопивши передмістя Тульчина – Мазурівку, швидко 

виснажилася, на допомогу їм підступив полк Чорних Запорожців, вони 

витіснили решту більшовицьких частин, які складалися з калуських курсантів, 

у відкрите поле. Курсанти не бажали складати зброї, Запорожці їх донищили, 

залишивши у полі біля 200 чоловік вбитими. З боку Чорних Запорожців 

вбитими було втрачено 3 козака, поранених було 11. Але полку довелося 

відступати до міста, бо з Копіївки вийшла нова колона більшовиків,  бій тривав 

до 15-ї години дня. Лише після отримання сигналу про те, що Київська та 

Волинська збірні дивізії захопили Крижополь, Запорожці припинили бій. У 

Тульчині вони захопили багато майна, зокрема радіо-телеграфічну станцію, 

рушниці тощо.  Під Одаївкою Чорним Запорожцям вдалося без бою 

розминутись з Окремою Кавалерійською бригадою Котовського. Таким чином 

Армія УНР Зимового походу пересувалася у напрямку фронту, знищуючи тили 

14-ї російської армії, надаючи змогу успішному наступу союзних військ на 

схід
432

. 

4 травня Армія УНР Зимового походу зосередилась в районі М’ясківка – 

Савчино – Томашпіль. З М’ясківки всі проривалися через більшовицький фронт 

окремими частинами. У цей час вони зробили останній прорив більшовицького 

фронту в районі Тульчин – Ямпіль, і 6 травня дві українські армії зустрілися в 

районі Ямполя, щоб остаточно об’єднатися. На українсько-польський фронт 

вийшли Запорізька, Київська, Волинська дивізії,  й у ніч з 5 на 6 травня 

польські війська розпочали наступ по всьому фронту, що сприяло позитивному 
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завершенню операції
433

. У районі Балти до військ М. Омеляновича-Павленка 

приєдналися 800 вояків з УГА та кілька сотень повстанців. У середині травня 

збірна українська армія нараховувала біля 20 000 вояків при 37 гарматах
434

.  

У березні 1920 р. під час загальної реорганізації української армії під 

керівництвом С. Петлюри, була скасована подвійна система посадових і 

персональних рангових відзнак, це зняло плутанину й невизначеність в цьому 

питанні. Були встановлені такі персональні ранги: генеральна старшина – 

генерал-хорунжий, генерал-поручник та генерал-полковник; булавна 

старшина – хорунжий, поручник, сотник; підстаршини – ройовий, чотовий, 

бунчужний, підхорунжий; шеренгові стрільці – козак, гуртовий. Відзнаки 

розміщувалися на вилогах – на комірних нашивках. Замість «крапок» 

запроваджувалися зірки. Уніформа Армії УНР зразка 1920 р. візуально 

поєднувала крій польської з елементами американської та канадської армій, 

фактично зразок форми тих держав, з яких і надходила амуніція. Після 

завершення Першого Зимового походу С. Петлюрою були присвоєні нові 

військові звання значній групі офіцерів, що брали в ньому участь. Командувача 

армії, генерал-хорунжого М. Омеляновича-Павленка підвищено до рангу 

генерал-поручника. Полковники О. Удовиченко, К. Гордієнко й В. Петрів з 

підполковником О. Загродським стали генерал-хорунжими
435

. 

Після завершення Зимового походу, Рада Народних Міністрів УНР 

розробила законопроект нагородження учасників походу спеціальними 

відзнаками. Проекти статутів ордену «Визволення» та Залізного хреста «За 

Зимовий похід і бої (6 грудня 1919 р. – 6 травня 1920 р.)», хоча й були вчасно 

розроблені, але продовжували залишатися у військовому міністерстві не 
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врученими аж до осені 1920 р.
436

. С. Петлюра  затвердив своїм підписом статути 

ордену «Визволення» двох ступенів та ордену Залізного Хреста згідно наказу 

Головної команди Війська і Флоту УНР за 29 жовтня 1920 р. Сталося це у 

Кам’янці-Подільському, разом з відповідним наказом Головної Команди військ 

УНР. Статути цих нагород з підписами С. Петлюри зберігаються у фондах 

Центрального державного архіву вищих органів влади України. Нагородження 

відбулося в кінці 1920 р., першими знаки ордену отримали генерал 

М. Омелянович-Павленко, генерал Ю. Тютюнник та командир 2-ї Волинської 

дивізії генерал Олександр Загродський, всього нагородили біля 3 – 4000 вояків 

Урмії УНР
437

.  

Зокрема, зберігся текст грамоти, виданої Ю. Тютюннику у день 

нагородження учасників походу:  

«Дорогому батькові улюбленому вождеві нашому генерал-хорунжому Юрку 

Тютюннику.  

Тяжким хресним шляхом ішов український нарід до свого національного і 

державно-політичного визволення. З усіх боків облягли його вороги, 

намагаючись не тільки підбити Україну під свою зверхність, а й до кінця 

знищити всі ті вияви самостійного національно-культурного життя, які після 

російської революції щораз сильніше починали прокидатися в ньому.  

І в той час, коли здавалося, що ворог перемагав, коли байдужість і 

бездіяльність охопили всі верстви громадянства нашого і армії, ти один горів 

завзяттям і своєю невтомною енергією запалював серця борців до нових 
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змагань, до нової боротьби з запеклим ворогом української національної ідеї – 

москалем. 

 Твоє життя, повне великої моральної сили єство найбільшій мірі 

одушевило історичний похід Армії УНР у запілля ворога, коли ім'я отамана 

Юрка Тютюнника стало синонімом непереможного лицарського духу, коли 

воно промовлялося ворогами зі страхом і пошаною, а в серцях народу будило 

надії на визволення, на остаточну перемогу. І сьогодні, в цей великий день 

роздачі ордені Залізного Хреста, котрий нагадав усім нам величність геройство 

безпримірної велетенської боротьби Армії УНР в запіллю ворога, в цей 

весняний день, коли вся природа встає від довгого сну, вириваючись з міцних 

обіймів зими, прокидаються і розцвітають в наших серцях надій на майбутнє 

визволення, кріпне і зростає думка, що ти дорогий батьку-отамане, незабаром 

поведеш своїх дітей на широкі лани і степи рідної України. І ми чекаємо цього 

слушного часу, вірячи, що з тобою ми принесем Українському народу 

довгождану волю, з іменем твоїм пов'язані слава і перемога! Слава нашому 

батькові-отаманові, Слава непереможному борцеві за волю Українською 

народу Юрку Тютюннику! Слава! Слава! Слава!»
438

. 

А Перший з’їзд Великої Ради Залізного Хреста, який відбувався у 

Калішському таборі на території Польщі, протягом 27 – 28 квітня 1921 р., 

вирішив нагородити орденом Залізного Хреста й С. Петлюру. Самі нагороди 

були виготовлені на початку 1921 р. у Варшаві, а жовто-блакитні стрічки до 

них – у Львові. Орден Залізного хреста – це єдиний бойовий орден 

Армії УНР
439

. 

                                                           
438

 Шатайло О. Л. Генерал Юрко Тютюнник / О. Л. Шатайло. – Л.: Світ, 2000. – 

С. 49–50. 

439
 Остання столиця УНР. М. Кам’янець-Подільський [Електронний ресурс] : 

Орден Визволення і Залізний хрест «За Зимовий похід і бої». – Режим доступу: 

http://www.kp-os.com.ua/fakti/54-orden-vizvolennja-i-zaliznij-hrest-qza-zimovij-

pohid-i-bojiq. –  Назва з екрану. – Дата перегляду: 20.05.2013. 



172 
 

 
 

Дивізії Армії УНР після завершення Зимового походу були 

переформовані за зразком французької армії: 1-а Запорізька, 2-а Волинська, 3-я 

Залізна, 4-а Київська, 5-а Херсонська, 6-а Січова
440

.  Українська армія разом із 

Залізною дивізією увійшла до складу 6-ї польської армії генерала 

В. Івашкевича
441

. Реорганізація пройшла швидко, українські війська 9 травня 

зайняли південну частину 6-ї польської армії (12-та, 13-та і 18-та піхотні 

дивізії). Боєздатні 2 000 вояків зайняли 30 км фронту на лінії Ямпіль – 

М’ясківка. Під час спільного польсько-українського параду, в кінці травня, 

зовнішній вигляд армії зовсім не нагадував регулярні частини. Одяг був дуже 

різноплановий і геть старий та обшарпаний, але своєю швидкістю і вправністю 

на показовій атаці українська армія справила позитивне враження на тих, хто 

приймав парад. У серпні 1920 р. армія М. Омеляновича-Павленка отримала 

назву 7-ї Української армії.  Антанта надала Польщі все необхідне для ведення 

радянсько-польської війни. Тільки французький уряд надіслав до польської 

армії 9 генералів, 29 полковників, 53 батальйонних командири, 195 капітанів, 

435 поручників і підпоручників, а також 2120 молодших командирів
442

. 

Армія УНР була збережена керівництвом УНР завдяки тому, що її 

відправили у Зимовий похід. Під час рейду перед армією стояли такі завдання – 
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нищення живої сили противника, руйнування залізниць і складів, встановлення 

стійких зв’язків з українськими повстанцями та координування їх бойових дій, 

ведення пропаганди серед українського населення, чинення збройного опору до 

моменту, коли уряд проведе відповідну політичну роботу серед держав 

Антанти та надійде наказ від Головного отамана на Всеукраїнське повстання. 

Саме армія Зимового походу, пройшовши біля трьох тисяч кілометрів за п’ять 

місяців партизанського рейду
443

, стала ядром реорганізованої за новими 

організаційно-штатними формами Армії УНР.  

Л. Шанковський, оцінюючи успіх Першого Зимового походу, зазначав 

його колосальні революційні можливості
444

. Адже в результаті походу були 

збережені кращі кадри Армії УНР, а також відновлена надія на вдале 

продовження боротьби українського народу за свою незалежність.  

Про роль С. Петлюри на вплив та керування Армією УНР в Зимовому 

поході існують цілком протилежні погляди. Одні дослідник вважають, що 

Перший Зимовий похід був не спланованою та організованою на державному 

рівні акцією,  а небажанням підкорятися Головному отаману через неприйняття 

його орієнтації на Польщу
445

. Вони наголошують на відірваності С. Петлюри 

від  державного центру,  від армії та іншої частини уряду
446

. Інші навпаки, 

переконані, що С. Петлюра безпосередньо керував армією Зимового походу, і 

що для нього основним завданням стало «створення бази для  розгортання та 

реорганізації Української Армії і збереження її основи – армії, що перебувала в 
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Зимовому поході»
447

. Докази безпосередньої участі С. Петлюри у керівництві 

Зимовим походом базуються головним чином на доповідях М. Омеляновича-

Павленка Головному Отаману про останні бої армії
448

. Референт В. Совенко у 

доповіді від 4 червня 1920 р. про підсумки походу, зазначив, що слава за 

успішне завершення Першого Зимового походу належить і С. Петлюрі. Цілком 

ймовірно, що в такій доповіді вони просто не могли не зазначити велику роль 

очільника УНР, адже так годилося робити  за протоколом і етикетом, хоча 

насправді все могло бути й не так.  

Якщо безпосередні учасники Зимового походу в ході бойових дій робили 

записи про відсутність підтримки проводу, то це щось має означати. І кому 

вірити – записам учасників походу, чи офіційним звітам після походу – от в 

чому питання. Ще одним аргументом того, що С. Петлюра брав участь у 

керівництві Зимовим походом, є лист Головного отамана від 4 березня 1920 р. 

до послів і голів дипломатичних місій. У цьому листі він наголосив на тому, що 

українська влада єдина у своїх поглядах, а також зазначив, що підтримував 

зв’язок з М. Омеляновичем-Павленком під час Першого Зимового походу
449

. 

Лист С. Петлюри від 29 березня 1920 р. до військового міністра В. Сальського 

містить наказ до Армії УНР у якому йдеться про прикриття лінії Могилів – Бар. 

С. Петлюра сподівався, що Армія УНР Зимового походу зможе втримати 

Вапнярку, хоча розумів, що це неможливо без постачання. Тому він того ж дня 

вислав кур’єра до Мацієвича з пропозицією приготуватися до можливого 
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приближення частин М. Омеляновича-Павленка до лінії Дністра (Ямпіль – 

Могилів)
450

.  

Подібні факти наводять на думку, що Головний отаман після свого 

від’їзду на початку грудня до Варшави, дійсно не сподівався на те, що армія 

Зимового походу проведе успішну операцію та виконає головне завдання рейду 

– збереже ядро української армії для подальшої боротьби за незалежність 

української держави. Адже їй не тільки не надходило матеріальне постачання у 

вигляді зброї, амуніції та медикаментів, але й про головні політичні події – 

угоди з іншими державами чи інші важливі рішення керівного центу вони 

дізнавалися із запізненням і переважно з перехоплених документів ворога. 

І це при тому, що паралельно із ходом Зимового походу, С. Петлюра 

займався в Польщі питанням реформування існуючих частин Армії УНР разом 

з інтернованими в польських таборах вояків. Так, в січні – березні 1920 р. 

тривала активна підготовка Генерального штабу щодо формування кадрових 

частин, які мали взяти участь у війні. Її формування і вишкіл проводилися в 

Бресті-Литовському (6-та Січова дивізія) і Кам’янці-Подільському (3-тя Залізна 

дивізія). Загалом їхня чисельність становила 12 000 чоловік піхоти, 900 чоловік 

кавалерії при 28 гарматах
451

.  

26 березня у Військовій Секції у Варшаві на розширеній нараді (де брали 

участь генерал-поручник Зелінський, генерал-хорунжий Сінклер, полковники 

Дідковський, Отмарштайн та ін.), головував С. Петлюра, було піднято ряд  

питань, серед яких варто виділити тему про реформування вищого військового 

управління в Армії УНР. Серед проектів винесених генералом Сінклером були 
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такі як «Про Вищу Військову Раду», «Про Військове міністерство» та «Про 

головнокомандуючого Дієвою Армією УНР».  

У Кам’янці-Подільському, згідно наказу Головної команди військ УНР 

Ч.3 від 10 січня 1920 р. отаман О. Шаповал розпочав формування 4-ї 

стрілецької бригади. 11 січня Постановою уряду УНР на формування цієї 

бригади із Державної Скарбниці було асигновано 15 000 000 грн. 12 березня 

С. Петлюра відправив військового міністра УНР з групою старшин до 

Кам’янця-Подільського, для того, щоб вони зайнялися організацією 

Військового міністерства та тимчасових штатів. Також вони мали прискорити 

формування 4-ї стрілецької бригади, вийти на зв’язок з відділом полковника 

Удовиченка і забезпечити його усім необхідним. А ще оголосити мобілізацію 

для поповнення частин, що формувалися,  зайнятися організацією української 

військової жандармерії та виконати ряд інших, подібних доручень.  Одним із 

завдань було налагодження зв’язку з командуючим Зимовим походом 

М. Омеляновичем-Павленком. Тож можна зробити висновок, що в ході подій 

Головний отаман  не тільки розуміє, що ця частина армії досить боєздатна, але 

й теж почав вірити в успіх військової кампанії Армії УНР 1919 – 1920 рр. 

Настільки, що пробував залучати військо Зимового походу до серйозних 

військових операцій на початку 1920 р. Інша справа, що сама армія під час 

свого походу мала враження відірваності від власного політичного центру. 

Частина війська, що не взяла участь в Зимовому поході, залишилася в 

Кам’янці-Подільському, що на той час був тимчасовою столицею УНР. 

17 листопада 1919 р. на прохання уряду Директорії до міста увійшли військові 

частини польських легіонерів для охорони більшості державних установ і 

військового майна УНР. Біля 8 000 вояків Армії УНР були інтерновані до 

Польщі і розміщені в таборах у Луцьку, Ланцуті, Перемишлі, решта була 
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відправлена до Львівських в’язниць
452

. У Кам’янці-Подільському лишилася 

невелика частина українських військ, які були обмежені в своїх правах. Як 

відомо, більша частина вояків Корпусу Січових Стрільців склали зброю і не 

брали участі у веденні партизанських дій. Їх арештували та відправили до 

таборів полонених
453

.  

Меморандум Української республіканської партії до Головного Отамана 

від 13 грудня 1919 р. містив констатацію про відсутність війська, там 

зазначалося, що воно частинами перейшло до Денікіна, більшовиків, поляків та 

повстанців. Такі дані свідчать про загальну роздробленість і не зорієнтованість 

в політичних колах тогочасного українського суспільства, а це в свою чергу 

змальовує тодішній стан всього українського населення.  

Щодо Кам’янця-Подільського, то це місто протягом зими – весни 1920 р. 

було формально окуповане поляками. Навколо нього зосередилися чотири 

ворогуючі армії: польська, більшовицька, білогвардійська та румунська. Там 

залишився український 1-й рекрутський полк, яким командував П. Шандрук. 

Також у місті перебували прем’єр І. Мазепа, Головноуповноважений уряду 

УНР І. Огієнко, також були присутні частина членів уряду та старшини 

колишнього Міністерства справ УНР.  

Варто ще раз зазначити, що у Першому Зимовому поході Армії УНР 

велика увага приділялась агітаційній роботі в містах і селах. Адже це було одне 

з головних завдань всього походу. В інформаційно-агітаційну роботу серед 

українського населення були включені фактично всі учасники Зимового 

походу. В першу чергу нею займалися політичні референти, що були 

призначені ще перед початком походу
454

. Вони організовували громадські 
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зібрання, де поширювали інформацію про діяльність Армії УНР в Зимовому 

поході та новини про загальнополітичну ситуацію в контексті революційних 

подій. Також агітаційну роботу серед населення проводили і рядові козаки зі 

старшинами, які закликали до боротьби за свою землю в місцях великого 

скупчення людей – на базарах чи майданах, або ж і просто на подвір’ях чи у 

господах
455

. 

Відозви, надруковані та поширені Армією УНР у Зимовому поході 

охоплювали всі можливі типи аудиторії, яка могла б бути корисною у справі 

відстоювання української незалежності. Звертаючись і до селян, і до 

інтелігенції, і навіть до вояків з білогвардійського табору, Армія УНР закликала 

їх всіх до боротьби з  більшовиками. Ці відозви потрапляли також і до 

повстанських організацій, а ті в свою чергу передруковували їх та поширювали 

по всій території України, що допомогло організації повстань
456

. Штаб армії на 

чолі з підполковником П. Долудом фактично став «координаційним центром» 

повстанського руху. Були налагоджені зв’язки з повстанською 

«Холодноярською республікою» та з отаманами Київщини, Херсонщини, 

Полтавщини та Катеринославщини. На Єлисаветградщині до складу Армії УНР 

увійшло повстанське угруповання отамана А. Гулого-Гуленка.  

У Зимовому поході не було й мови про ведення регулярного військового  

вишколу, адже армія перейшла до партизанських умов боротьби. А одним із 

першорядних завдань армії було піднесення морального духу солдатів
457

. 

Вперше за історію існування збройних сил УНР була звернена серйозна увага 

на створення інституту військового капеланства. В Армії УНР Зимового походу 
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був єдиний священик, який супроводжував військо – отець П. Пащевський. 

М. Омелянович-Павленко називав його правдивим порадником і духовним 

отцем для всього війська. У 1920 р. С. Петлюра видав наказ про створення 

Уряду військового українського духовенства на чолі з О. Пащевським. Але на 

відміну від УГА, в Армії УНР військове капеланство не відіграло важливої 

ролі. Соціалістичні партії, які були при владі, негативно ставилися до релігії 

загалом. В. Винниченко критикував ідею організації молебнів і не підтримував 

С. Петлюру в його намірах організувати військове капеланство в Армії УНР
458

.  

У цілому маршрут армії Зимового походу простягнувся територіями 

сучасних Житомирської – Романівський, Любарський, Чуднівський райони; 

Київської – Тетіївський район, Черкаської та Кіровоградської областей – 

охоплені були майже всі райони областей; Миколаївської – Врадіївський, 

Доманіський, Вознесенський, Єланецький, Новобугський, Казанський райони; 

Одеської – Миколаївський, Любашівський, Ананіївський, Балтський райони; 

Вінницької – Хмільницький, Калинівський, Козятинський, Липовецький, 

Погребищенський, Оратівський станом на 1919 р., та Чечельницький, 

Бершадський, Тростянецький, Кридопільський, Томашівський, Ямпільський, 

Тульчинський та Піщанський райони в 1920 р. 

По завершенні Першого Зимового походу бойовий стан Армії УНР 

становив 3600 піхоти, 1180 кінноти, 14 гармат, 114 кулеметів (Запор., Волин., 

Київ. дивізії, Галицька кінна бригада, 3-й кінний полк). Загалом приблизна 

чисельність армії складала 397 старшин та 5950 козаків
459

. 

 Перший Зимовий похід Армії УНР став унікальною військовою операцією в 

історії України. Притиснута більшовицькими військами до західного кордону 

України, знекровлена Армія УНР опинилася в безвихідному становищі, на межі 
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повного інтернування до Польської республіки. Але завдяки незламному 

бойовому духу українських вояків, в результаті успішно виконаних завдань, 

Армія УНР Зимового походу з’єдналася з українськими військами під проводом 

С. Петлюри і стала ядром нової, згодом реформованої Армії УНР. 
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ВИСНОВКИ 

 

 Перший Зимовий похід Армії УНР можна справедливо вважати однією з 

найбільш успішних військових кампаній в українській історії. З огляду на те, 

що наприкінці 1919 р. Армія УНР взагалі могла припинити своє існування, 

Зимовий похід був надто ризикованим кроком, але вже у травні 1920 р., стало 

зрозуміло, що цей ризик себе виправдав. Рейд Армії УНР в запіллі 

Добровольчої та Червоної армій не тільки продемонстрував відвагу та 

винахідливість українського війська і його командування, але й подарував 

безцінний досвід, який став у пригоді та надихав майбутні покоління борців за 

існування української держави.  

У дисертації проведено теоретичне узагальнення та вирішено наукове 

завдання, яке полягає у висвітленні особливостей та виявленні тенденцій і 

результатів діяльності Армії УНР в умовах боротьби за українську державність 

під час Першого Зимового походу. Основні результати виконаної дисертаційної 

роботи такі: 

 Аналіз історіографії та джерельної бази дослідження свідчить, що обрана 

дисертантом тема досі не була окремим предметом історичного дослідження. У 

працях радянських і сучасних російських істориків вона позбавлена всебічного 

наукового аналізу. Часткове висвітлення дана тема має у працях українських 

істориків-емігрантів, польських істориків та сучасних українських істориків. 

Проте вказані праці не мають комплексного, цілісного характеру, бо присвячені 

дослідженню лише окремих історичних аспектів діяльності Армії УНР в умовах 

боротьби за українську державність під час української національно-визвольної 

революції 1917 – 1921 рр. Вони часто мають описовий характер, проглядається 

суб’єктивна оцінка подій і містяться іноді суперечливі положення та висновки, 

в яких ігнорується правдива інформація про Армію УНР, її участь та роль в 

українській національно-визвольній революції. Зокрема Перший Зимовий похід 

взагалі ще не був висвітлений в наукових працях як предмет дослідження. 
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Завдяки опрацюванню нових, досі неопублікованих історичних джерел, автор 

дисертації отримав змогу поглиблено дослідити зазначену тематику. 

Встановлено, що причини походу частин Армії УНР в запілля 

білогвардійських сил, а згодом і більшовицьких, мають комплексний характер. 

Зокрема, аналіз воєнно-політичної ситуації, яка склалася навколо УНР восени 

1919 р. показав, що головними чинниками Першого Зимового походу стали: 

«листопадова катастрофа» 1919 р., коли українські території опинилася 

ізольованими в боротьбі на три фронти – з поляками та більшовиками та 

білогвардійцями, кордони були фактично заблоковані, а між УНР та ЗУНР 

точилася внутрішня боротьба політичних партій; епідемія тифу серед лав армії 

УНР та Української Галицької Армії; мирний договір УГА з Добровольчою 

армією; інтернування значної частини Дієвої Армії УНР поляками та від’їзд 

Симона Петлюри до Варшави.  

У ході дослідження зазначено головні завдання Армії УНР у Першому 

Зимовому поході, встановлено результати діяльності державного та військового 

керівництва УНР щодо вибору шляхів розвитку Армії УНР в зазначений період. 

На початку походу першим завданням для Армії УНР був прорив денікінського 

фронту і вихід у запілля білогвардійців, а також початок партизанської війни 

разом з повстанцями. Для цього потрібно було налагодити з ними зв’язок та 

впорядкувати їхні бойові частини. А також проводити пропаганду серед 

населення України, нищити в запіллі залізниці та ворожі склади.  Основним 

завданням першої частини походу було вирвати УГА від білогвардійців і 

об’єднати українські армії в одну. У середині січня 1920 р. почався новий етап 

Зимового походу. Головним завданням Армії УНР цього періоду було підняття 

повстання серед українського населення проти Червоної армії. Українські 

частини прорвавшись через запілля білогвардійського фронту в районі 

Новоукраїнки перейшли на радянську територію. Основним завданням цього 

періоду стало поширення серед українського населення революційних настроїв 

та інформування про існування українських національних сил, а також 

політична агітація. Фактично армія Зимового походу мала стати політичною 
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демонстрацією та підготувати населення до подій весни 1920 р. Але 

найголовнішим завданням усього рейду було збереження ядра Армії УНР для 

подальшої боротьби за незалежність української держави.  

Визначено етапи та характер бойової діяльності Армії УНР під час 

Першого Зимового походу. Перший Зимовий похід Армії УНР 1919 – 1920 рр. 

складався з двох основних етапів. Перший почався 6 грудня 1919 р., коли 

війська Армії УНР під проводом М. Омеляновича-Павленка вирушили в 

запілля Добровольчої армії. Головним завданням Армії УНР цього періоду було 

підняття повстання серед українського населення проти більшовицьких сил, але 

для цього їм потрібно було прорватись через запілля білогвардійського фронту. 

Здійснивши цей задум Армія УНР Зимового походу перейшла в районі 

Новоукраїнки на радянську територію. Другий етап почався 21 січня і тривав до 

6 травня 1920 року. Саме в цей період Армія УНР мала прорватися на північ, 

щоб зробити це, командування поділило її на дві групи – Північну на чолі з 

Ю. Тютюнником та О. Загродським та Південну, на чолі якої став 

М. Омеляновичем-Павленко. Північна група, у яку увійшли Київська та 

Волинська дивізії, мала перейти територію Київщини, Звенигородщини, 

Канівщини та Черкащини. Їхнім головним завданням був прорив 

більшовицького фронту та вихід в їх запілля. Південну групу складали 

Запорізька дивізія та 3-й кінний полк, і вони мали вийти на зв’язок з 

повстанцями отамана Гулого-Гуленка. З’єднання груп відбулося на початку 

лютого 1920 р., між Черкасами та Чигирином. Після цього відбувається похід 

Армії УНР Зимового походу на Лівобережжя, який триває п’ять днів. За цей 

період армія провела потужну агітаційну роботу, привернувши увагу 

більшовиків до своєї діяльності. 17 лютого Армія УНР повертається на 

Правобережжя та до травня 1920 р. з’єднується з військовими частинами 

С. Петлюри. 

Висвітлено особливості проведення агітаційної та просвітницької роботи 

Армії УНР під час Першого Зимового походу. Протягом всього рейду запіллям 

ворожих армій, українське військо проводило пропагандистську діяльність 
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серед українського населення. Така потреба існувала тому, що інформаційна 

блокада з боку як більшовиків так і білогвардійців сприяла поширенню чуток 

про те, що Армії УНР вже не існує. Відповідно ті військові угрупування, які 

видають себе за неї – є звичайними озброєними бандами і загрожують життю та 

майну пересічних українців. Таким чином серед українського населення 

створювалася ілюзія, що сподіватися на українську армію вже не можна, а ідея 

відстоювання української державності повністю себе дискредитувала. Тож 

армія УНР в Зимовому поході займалася розвінчуванням подібних міфів. Так, 

після визволення Умані, на початку січня 1920 р., Армія УНР розпочала там 

активну просвітницьку, агітаційну та видавничу діяльність. Редакція газети 

«Україна» видала 5 номерів загальною кількістю до 20 000 примірників, 

надрукували 200 000 відозв – «До інтелігенції України», «Офіцерам, козакам і 

солдатам Добровольчої армії», «До селян». Вони всі були підписані особисто 

отаманом Ю. Тютюнником. Це надало позитивні результати під час організації 

повстань. Найбільш активну агітаційну роботу вдалося провести під час 

перебування Армії УНР на території Лівобережної України.  

Досліджено співпрацю дієвої Армії УНР у Зимовому поході з 

повстанськими організаціями.  М. Омелянович-Павленко з початку походу 

робив усе можливе, щоб не допускати окремих виступів повстанців, а увесь 

повстанський рух направити в одне загальне русло. Тож під час Першого 

Зимового походу Армія УНР постійно намагалася тримати контакти та 

співпрацювати з місцевими отаманами і їхніми повстанськими організаціями. 

Так, в кінці грудня 1919 р. під час рейду у Таращанському повіті командування 

армії вийшло на зв’язок з місцевими повстанцями та допомогло їм 

організуватися за формою «Січі». Повстанці обрали собі керівника - отамана 

Цвітковського, який ще задовго до Зимового походу був висланий у запілля 

Червоної армії для ведення організаційної роботи. Також з району Медвина до 

«Січі» прибув отаман Сидоренко зі своїм відділом для об’єднання. Ці події 

сприяли тому, що в скорому часі ці отамани контролювали Звенигородський, 

Таращанський та Канівський повіти. На Уманщині взагалі панувала загальна 
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організованість, і командування Армії УНР призначило керівником всього 

місцевого повстанського округу отамана Дерещука. Також Армія УНР 

Зимового походу тримала контакти з повстанським відділом отамана Волинця, 

за допомогою якого Волинська група розбила полк добровольців під Уманню 

наприкінці грудня 1919 р. Саме місто було захоплене за допомогою кінного 

полку імені Костя Гордієнка та повстанським відділом отамана Шепеля. Так, на 

початок 1920 р., Армія УНР змогла встановити тісний зв’язок з повстанцями і 

це було сприятливим фактором для подальшого успіху походу. Командуванням 

армії УНР було висловлене прохання отаманам не піднімати самостійних 

повстань, а чекати наказу, що мав надійти від С. Петлюри відносно 

Всеукраїнського повстання. У квітні до Армії УНР Зимового походу 

приєднується кінний відділ отамана Шепаровича. А під час руху роз’єднаними 

частинами, Південна група йде на з’єднання з повстанцями отамана Гулого-

Гуленка. Завдяки їм дієва Армія УНР значно поповнила свої запаси харчами та 

набоями. Угрупування отамана Гулого-Гуленка було влито за наказом 

командарма до складу Запорізької групи, яку він і очолив, це значно зміцнило 

армію. Приблизно в цей же час Ю. Тютюнник встановлює зв’язки з отаманом 

Мордалевичем під Каневом.  У лютому штаб армії перебував у селі Янівка, яке 

було під владою повстанців отамана Чучупаки, керівника Холодноярського 

району. На момент прибуття Армії УНР до Холодного Яру, Чучупака мав у 

своєму підпорядкуванні біля 4000 озброєних повстанців. За час перебування 

дієвої армії в Холодному Яру, командування налагодило зв’язки з місцевими 

повстанськими отаманами та провело організаційні заходи серед частин та 

підрозділів армії. Разом у взаємодії з повстанськими отаманами Армією УНР 

були проведені успішні бої проти підрозділів Червоної Армії, а також проти 

загонів отамана Коцура. Протягом березня Армія УНР Зимового походу під час 

рейду до Забужжя налагодила зв’язки майже з усіма отаманами Правобережжя, 

що були прихильні до справи відновлення незалежної української держави. 

Через спеціальних агентів між штабом армії і регіональними та місцевими 

повстанськими комітетами підтримувався зв’язок. Саме завдяки Зимовому 
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походу відбувся значний поштовх для підготовки майбутнього Всеукраїнського 

повстання. Штаб армії координував дії повстанців аж до завершення Зимового 

походу.  Саме співпраця Запорізької дивізії з повстанськими відділами отаманів 

Сірка та Нестеренка дали змогу швидко захопити міста Богопіль та Орлик у 

березні 1920 р. Співпраця з повстанцями відбувалася й в на півдні, в районі 

Ананьєва та Балти. У квітні спільні успішні бої Ю. Тютюнника та отамана 

Заболотного з відділами РСЧА призвели до взяття українськими частинами 

м. Балти. Таким чином важко переоцінити значення співпраці повстанських 

організацій з Армією УНР для перебігу Першого Зимового походу. Хоча були й 

негативні прецеденти між Армією УНР та повстанськими отаманами.  

Досліджено прояви «отаманщини» у Першому Зимовому поході та вплив 

цього явища на його перебіг. Деякі повстанські ватажки не йшли на співпрацю 

з командуванням Армії УНР, так як мали відмінні від її політичного курсу 

ідеологічні погляди та плани. Термін «отаманщина» в історіографії вживається 

як визначення негативного явища роздробленості українських сил у вигляді 

повстанських угрупувань на чолі з отаманами, які діяли розрізнено, нерідко 

співпрацюючи з більшовиками, боротьбистами, білогвардійцями чи діючи 

зовсім одноосібно, і воюючи проти всіх. Цими діями вони нанесли непоправної 

шкоди національно-визвольній революції українського народу. Явище 

«отаманщини» мало безпосередній вплив на Перший Зимовий похід. Ще 

3 грудня 1919 р., коли відбувалися наради, на яких вирішувалася подальша доля 

Армії УНР, отаман Волох, у змові з отаманом Данченком організували 

пограбування державної скарбниці, та вчинили спробу державного перевороту. 

Ці події продемонстрували катастрофічний стан регулярної Армії УНР, надалі 

ведення регулярного фронту було неможливим, тривали пошуки нових форм 

боротьби. Тож за кілька днів було вирішено, що ті частини Армії УНР, які не 

були інтерновані до Польщі, вирушать у Перший Зимовий похід. Під час 

походу, Армія УНР під проводом М. Омеляновича-Павленка неодноразово 

наштовхувалася на деструктивну діяльність отамана Волоха.  
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 У січні 1920 р., загони Волоха завадили  частинам Армії УНР утримати 

Умань, вчинивши несподіваний напад місто. Омелян Волох прагнув очолити 

Українську Червону Армію і творити Українську Радянську Соціалістичну 

Республіку, але сам став жертвою більшовицького режиму. Подібна доля була і 

у двох інших отаманів, які спробували співпрацювати з більшовицькою 

владою, хоча не всі з них цілком поділяли комуністичну ідею. Так, отаман 

Божко, який приймав безпосередню участь у заколоті проти С. Петлюри 

напередодні Зимового походу, загинув найпершим з них, від рук своїх же 

спільників, а отаман Данченко після загрози розстрілу з боку радянської влади, 

зник безвісти. Своєю діяльністю ці отамани суттєво зашкодили планам як 

політичного так і військового керівництва УНР. Але попри те,  що Волох зі 

своїми спільниками під час Зимового походу вступали з українськими 

частинами у бойові сутички, проводили активну агітацію серед селян проти 

українського війська, співпрацювали з радянською владою та інакшими 

засобами перешкоджали їхній справі, Армія УНР успішно провела свій марш і 

виконала головні цілі та завдання рейду. 

Розглянуто відносини Армії УНР Першого Зимового походу та 

Української Галицької армії, прослідковано спроби об’єднання та випадки 

спільної співпраці в ході бойових дій. В українській історіографії точаться 

дискусії щодо мирного договору між УГА та Добровольчою армією. З одного 

боку галичан засуджують за зраду, з іншого – виправдовують обставинами, які 

склалися не на їхню користь. В результаті опрацювання великої кількості 

джерел та літератури, можемо дійти висновку, що галичани прийняли за повну 

зраду своїх інтересів підписання С. Петлюрою Варшавської декларації за 

2 грудня 1919 р. Адже в ній йшлося про проведення  кордону по Збручу між 

Польщею і УНР, яке передбачало відхід галицьких земель до поляків. 

Відповідно тисячі жертв УГА, присвячені свободі від польської зверхності 

виявлялися марними. До того ж, на період переходу УГА до білогвардійців, 

боєздатних вояків у ній було менше половини загальної кількості війська, через 

поширення епідемії тифу. Армія потребувала ліків і не могла воювати на повну 
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силу. Тож УГА змушена була укласти договір з генералом Денікіним, щоб 

зберегти своє існування. Не зважаючи на це, частини УГА, приєднані до 

білогвардійців, формально тримали нейтралітет стосовно Армії УНР, а 

фактично виявляли до неї приязне ставлення. Зокрема, саме завдяки галичанам 

армія М. Омеляновича-Павленка, попри своє тяжке становище,  здійснила 

прорив денікінського фронту. Що ж до переходу Галицької армії в Червону 

Армію, варто зазначити, що сталося це тоді, коли білогвардійці 

перегруповували УГА на південь, саме в той час галичани й налагодили 

контакт з більшовиками. Підставою до такого вчинку став швидкий наступ 

більшовиків, а з УГА під час відступу лишалося на місцях дуже багато хворих. 

Тому вони пішли на контакт з окупантами. Радянські підпільники здійснювали 

контакти з УГА для того, щоб не допустити їх відходу до Румунії.  

Щодо  взаємодії радянізованої Галицької армії та Армії УНР Зимового 

походу, то ситуація була ще більш складною. З одного боку загальна частина 

ЧУГА не бажала воювати проти Армії УНР, яка у квітні 1920 р. взяла участь у 

радянсько-польській війні на боці поляків. Але з іншого, галичани були проти 

союзу з поляками, особливо в світлі умов щойно підписаного Варшавського 

договору. Тому й відмовили делегатам від М. Омеляновича-Павленка, які 

напередодні наступу спробували переконати галичан об’єднати дві українські 

армії в одну для спільної боротьби проти більшовиків. Але в ході Першого 

Зимового походу, з грудня 1919 по травень 1920 рр. чітко простежується 

бажання УГА контактувати з Армією УНР, уникати непорозумінь, допомагати 

в боротьбі проти спільного ворога, а також постійна мета до об’єднання. Це 

засвідчує, що попри штучні перепони, дві українські армії почувалися єдиним 

народом і мали одну мету – відстояти українську державність. 

Узагальнено причини успіху Першого Зимового походу та його наслідки 

в ході національно-визвольної боротьби 1917 – 1921 рр. Перший Зимовий похід 

Армії УНР в запіллі двох ворожих армій тривав в умовах надзвичайно слабкого 

військово-технічного та медичного забезпечення. Вирушаючи в похід, 

реформовані із залишків дієвої Армії УНР частини мали на озброєнні біля 2000 
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багнетів, 1000 шабель та 14 гармат. 75 % загальної кількості складали штаби 

частин, немуштрові частини, обози з хворими вояками. В таких умовах Армії 

УНР Зимового походу вдалося виконати головні завдання, що стояли перед 

нею. Співпраця з повстанськими організаціями, сприяння Української 

Галицької Армії, хоробрість вояків та винахідливість командного складу стали 

чинниками успішного завершення ризикованого партизанського рейду армії 

УНР по запіллю двох потужних армій – більшовицької та білогвардійської, за 

спиною якої стояла вся Європа. Попри невдачі, такі як загибель Залізного полку 

та ін., вояки Армії УНР та їхнє командування показали себе професіоналами 

воєнної справи. В результаті успішно виконаних завдань Армія УНР Зимового 

походу з’єдналася з українськими військами під проводом С. Петлюри і стала 

ядром нової, згодом реформованої Армії УНР. Що в свою чергу надало 

можливість оновленій Армії УНР брати участь у російсько-польській війні зі 

значними надіями на успіх в подальшій боротьбі за українську державність. 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

ДЖЕРЕЛА 

АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ 

 

Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України  

(ГДА СЗРУ) 

 

Ф. 11012. Справа Юрка Тютюнника 

1. Т. 12. Листування уряду УНР з дипломатичними представниками (квітень 

1920 – червень 1922 рр.), 125 арк. 

2. Т. 13. Листування уряду УНР з дипломатичними представниками (січень – 

липень 1922 р.), 206 арк. 

3. Т. 14. Канцелярські листи уряду УНР (лютий 1919 – березень 1922 рр.), 

259 арк. 

4. Т. 15. Канцелярські листи та документи уряду УНР (1922 – 1923 рр.), 

124 арк. 

5. Т. 16. Листи Петлюри та інших осіб до прем’єр-міністра УНР Левицького 

(квітень – вересень 1922 р.), 152 арк. 

6. Т. 17. Листування 4-ї київської дивізії військ УНР (листопада 1919 – квітень 

1920 рр.), 279 аркушів. 

7. Т. 18. Листування 4-ї київської дивізії військ УНР (квітень – червень 

1920 рр.), Арк. 280–551. 

8. Т. 19. Листування 4-ї київської дивізії військ УНР (липень – серпень 

1920 р.), Арк. 552–699. 

9. Т. 20. Листування 4-ї київської дивізії військ УНР (січень – липень 1922 р.), 

Арк. 1000–1178. 



191 
 

 
 

10. Т. 21. Листування 4-ї київської дивізії військ УНР (січень – липень 1922 р.), 

Арк. 1179–1390. 

11. Т. 22. Накази по київській збірній дивізії військ УНР за 1919 – 1920 рр. 

(листопад 1919 р. – квітень 1920 р.), 283 арк. 

12. Т. 23. Накази по київській збірній дивізії військ УНР за 1919 – 1920 рр. 

(квітень – серпень 1920 рр.), Арк. 284–566. 

13. Т. 24. Накази по київській збірній дивізії військ УНР за 1919 – 1920 рр. 

(серпень – листопад 1920 рр.), Арк. 567–849. 

14. Т. 25. Накази по київській збірній дивізії військ УНР за 1919 – 1920 рр. 

(серпень – листопад 1920 рр.), Арк. 850–1132. 

15. Т. 26. Накази по армії військ УНР (листопад 1919 р. – лютий 1920 р.),  209 арк. 

16. Т. 27. Накази по армії військ УНР (липень – листопад 1920 р.), Арк. 210-418 

17. Т. 28. Документи грошових витрат сотника Кривенка (жовтень 1919 – 

лютий 1920 рр.), 162 арк. 

18. Т. 29. Документи грошових витрат сотника Кривенка (жовтень 1919 – 

лютий 1920 рр.), 166 арк. 

19. Т. 32. Копії листів Тютюнника до різних осіб за час перебування його в 

еміграції (Блокнот 1: серпень 1922 – березень 1923 рр., 147 арк.; блокнот 2: 

січень-червень 1923 р., 33 арк.; конверт 3: грудень 1922 р., 15 арк.; конверт 4: 

березень – липень 1923 р., 16 арк.). 

20. Т. 33. Листи до Тютюнника від різних осіб за час перебування його в 

еміграції (січень 1922 – червень 1923 рр.), 114 арк. 

21. Т. 34. Копії листів Тютюнника до різних осіб за час перебування його на 

території Радянської України (липень 1923 – січень 1924 рр.), 98 арк. 

22. Т. 35. Листи до Тютюнника від родичів (1923 – 1927 рр.), 383 арк. 

23. Т. 36. Рукописи Тютюнника, написані в еміграції, 113 арк. 

24. Т. 37. Рукописи Тютюнника під час ув’язнення в 1929 – 1930 рр., 20 арк. 

25. Т. 42. Рукопис Тютюнника та список розстріляних під Базаром (листопад  

1921 р.), 497 арк. 
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Центральний державний архів громадських об’єднань України, м. Київ 

(ЦДАГО України) 

 

Фонд 5. Комісія з історії громадянської війни при ЦК КП(б)У, м. Київ 

(1917 – 1938) 

Оп. 1. – Протоколи засідань Політбюро ЦК і матеріали до них (1886 – 1967) 

26. Спр. 295. Перепечатки телеграмм за подписью тов.. Сталина и др.. 

материалы о польской интервенци и борьбе против нее трудящихся Украины, 

январь 1920 г. – декабрь 1920 г., 422 арк. 

27. Спр. 296. Перепечатка статьи тов. Сталина – «Новый поход Антанты на 

Россию» и др. материалов о польской интервенции и борьбе с ней, 

январь 1920 г. – декабрь 1920 г., 366 арк. 

28. Спр. 297. Перепечатка приказа за подписью тов.. Сталина и др.. материалов 

о раз громе белополяков на Украине, апрель 1920 г. – июль 1920 г., 105 арк. 

29. Спр. 301. Перепечатки материалов по истории периоды польской 

интервенции на Украине, январь 1920 г. – декабрь 1920 г., 279 арк. 

30. Спр. 302. Перепечатки материалов о борьбе Красной Армии с польськими 

оккупантами  и др. контрреволюционными бандами, об установлении 

государственных границ с Польщей, февраль 1920 г. – декабрь 1920 г., 243 арк. 

31. Спр. 303. Перепечатки материалов по истории польской оккупации 

Украины, по борьбе с оккупантами и др. контрреволюционными бандами, 

февраль 1920 г. – июль 1920 г., 288 арк. 

32. Спр. 304. Перепечатки материалов по истории польской оккупации 

Украины, по борьбе с оккупантами и др. контрреволюционными бандами, 

май1920 г. – июль 1920 г., 317 арк. 

33. Спр. 385. Протокол конференції представників організацій українських 

комбатантів та старшин українських армій у Кракові 29 червня 1941 р.; обіжник 

голови УГРК генерал-поручника М. Омеляновича-Павленка до членів УГРК від 

15 вересня 1941 р.; звернення і декларації різних груп колишніх українських 
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вояків у зв’язку з нападом Німеччини на СРСР. Програма сходин з приводу 22-ї 

річниці 1-го Зимового походу (1941 р.). Запрошення ради ордена св. Архангела 

Михаїіла на товариську вечерю з нагоди 21-ї річниці 2-го Зимового походу 

(1942 р.), 29 червня 1941 р. – 18 листопада 1942 р., 22 арк. 

 

Фонд 37. Галицький організаційний комітет КП(б)У (1920 р.) 

Оп. 1.  

34. Спр. 1. Керівний матеріал (інструкції, обіжники тощо), 3 червня 1920 р. – 

20 липня 1920 р., 110 арк. 

35. Спр. 5а. Копії протоколів засідань Галревкому, 4 червня 1920 р. – 1 липня 

1920 р., 13 арк. 

36. Спр. 14. Газета «Пролетар» та «Галичанин», 24 квітня 1920 р. – 9 червня 

1920 р., 10 арк. 

 

Фонд 269. Колекція документів «Український музей у Празі» (1886 – 1952) 

 

Оп. 1. – Документи і матеріали українських організацій, союзів, спілок, 

товариств ігромад на еміграції (1911 – 1948) 

Спр. 59. Листування президента української національної ради і диктатора Є. 

Петрущевича з керівництвом УНР, членами уряду і дипломатичними 

представниками ЗУНР за кордоном, командування Української Галицької Армії 

(УГА), українсько. Еміграцією в США і Канаді, урядами країн Антанти, Лігою 

Націй, іншими міжнародними організаціями стосовно захистусувернітету 

ЗУНР, її міжнародного визнання, боротьби з польською окупацією, 

організацією роботи ЗУНР, становища УГА та підписання угоди з армією 

генерала А. Денікіна, з фінансових та інших питань діяльності, 1 жовтня 1919 р. 

– 11 грудня 1919 р., 116 арк. 
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Оп. 2. – Документи і матеріали українських державних, військових, 

громадсько-політичних діячів, представників нвуки,культури і освіти,інших 

осіб (кінець ХІХ ст. – 1947 р.) 

37. Спр. 120. Анкета, листи та поздоровлення на адресу генерал-поручника 

М. Омеляновича-Павленка від українських емігрантських організацій, генерал-

хорунжих М. Безручка, М. Удовиченка, П. Шандрука, інших осіб. Конспект 

реферату полковника М. Крата «Партизанський Зимовий похід 6 грудня 1919 р. 

– 6 травня 1920 р., 30 жовтня 1922 – 22 квітня 1925 рр., 119 арк. 

38. Спр. 121. Польова книжка наказового отамана військ УНР генерал-

хорунжого О. Осецького, посвідчення Голови української військової місії в 

Бельгії, інші особисті документи. Листування з колегами, рідними і знайомими 

(у справі є записка полковника П. Шандрука про специфічні особливості 

боротьби з більшовиками), 1914 – 1921 рр., 125 арк. 

 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління, м. Київ 

(ЦДАВО України) 

 

Фонд 1078. Головне управління Генерального штабу Української Народної 

Республіки, м. Київ; з лютого 1919 р. – м. Жмеринка, м. Ровно, 

з червня 1919 р. – м. Кам’янець-Подільський   

 

Оп. 1. 1918 – 1919 рр.  

Спр. 60. Оперативні звіти Генерального штабу про стан воєнних дій в армії 

УНР, 23 грудня 1918 р. – 19 грудня 1919 р., 59 арк. 

Спр. 62. Телеграми, повідомлення отаманів дієвої армії УНР про стан подій на 

фронтах, 4 січня 1919 р. – 24 грудня 1919 р., 206 арк.  

 

Фонд 1113. Управління преси та інформації Української Народної 

Республіки, березень 1917 р. – 08. 02. 1918 р. – м. Київ; 08. 02. 1918 р. 

м. Вінниця, Ровно, м. Кам’янець-Подільський 
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Оп. 4. 1917 – 1921 рр.  

 Спр. 5. Лист ЦК Української партії самостійників-соціалістів до Директорії 

УНР про усунення з відповідальних посад Тютюнника та Григорєва; огляди 

закордонної преси, 21 лютого 1919 р. – 2 листопада 1920 р., 56 арк. 

 

Фонд. 1429. Канцелярія Директорії Української Народної Республіки, м. 

Київ, з лютого 1919 р. – м. Кам’янець-Подільський, з грудня 1920 р. – 

Польща, Чехословаччина 

 

Оп. 1. 1917 – 1938 рр.  

 Спр. 23. Донесення до члена Директорії Макаренка про заворушення селян, хід 

воєнних дій, недостачу провіанту й одягу, захворювання й епідемії серед 

військ, насильства й грабежі мирного населення козаками. Рахунки старшини 

Щербини, 25 лютого 1919 р. – 12 листопада 1919 р., 3 арк. 

 Спр. 25. Листування з Головним інтендантським управлінням про постачання 

армії і забезпечення інтендантських баз провіантом і фуражем, 

20 вересня 1919 р. – 6 листопада 1919 р., 17 арк. 

 

Ф. 2188. Начальна команда Галицько-Української армії, м. Вінниця, 

Подільської губернії (1918 – 1924 рр.) 

 

Оп. 1. Накази штабу начальної команди Української Галицької армії про 

розташування військ в населених пунктах та про забезпечення їх зброєю 

Розпорядження начальної інтернатури про порядок відпуску провіанту, 

постачання ізабезпеченнявійськових частин обмундируванням та грошовим 

утриманням; Оперативні зведення військових груп про хід військових дій проти 

радянських військ, бойовий та моральний стан військових частин 

 Спр. 60. Про переговори з Добровольчою армією в справі припинення воєнних 

дій. Оперативні донесення військових частин Галицької армії про хід воєнних 

дій та радіо-зверенення на німецькій мові, 188 арк. 
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Ф. 3172. Штаб діючої Армії Української Народної Республіки 

Оп. 3. Закон і інструкція Директорії про встановлення натуральної повинності 

населення по забезпеченню армії УНР цукром і білизною. Накази, 

розпорядження, телеграми та телефонограми штабу діючої армії УНР… 

(1919 – 1924 рр.) 

39.   Спр. 1. Накази військам Дієвої Армії по Наддніпрянській і Галицькій 

арміях – штати та програма їх діяльності, 30 січня 1919 р. – 

25 грудня 1919 р., 35 арк. 

40.  Спр.5. Накази Військам Дієвої Армії УНР, 1 березня 1920 р. – 

8 лютого 1921 р., 20 арк. 

41.  Спр. 43. Книга донесень про події на фронтах, 1919 р., 117 арк.  

42.  Спр. 44. Розвідувальні звіти Штабу  Дієвої Армії. 24 червня 1920 р. – 

12 листопада 1921 р., 35 арк. 

 

Оп. 5. Закони,накази, інструкції Директорії, Головного отамана та Головної 

команди військ, штабу діючої армії УНР про заснування цивільних 

прифронтових комісаріатів при штабах армій, дивізій… 

43.  Спр. 1. Закони, накази та інституції Головного отамана і Головної команди 

військ петлюрівської Директорії, 1918 – 1919 рр., 35 арк.  

 

Оп. 6. Накази, директиви, розпорядження по частинам Волинської групи військ 

УНР. Радіозвіти, оперативно-розвідувальні зведення про дислокацію 

частинЧервоної Армії та події на фронтах. Газета «Наш шлях» №4 відсічня 

1920 р. 

44.  Спр. 14. Переписка с командой жандармерии о действиях жандармской 

команды и о личном составе, 99 арк. 
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Ф. 3217.  Штаб Запорізької збірної дивізії УНР 

Оп. 1. 1919 – 1927 рр. 

45.  Спр. 1. Накази по Запорізькому війську і Запорізькій збірній дивізії 1919 р., 

8 грудня 1919 р. – 13 грудня 1920 р., 71 арк. 

46.  Спр. 2. Накази по 1-му пішому Запорізькому загону, 1919 р., 9 грудня 1919 – 

14 січня 1920 р., 14 арк. 

47.  Спр. 5. Рапорти, донесення командирів частин дивізії про склад і бойову 

готовність частин дивізії, стан мобілізації козаків. Реєстр про витрати пішого 

Запорізького полку, 8 березня 1920 р. – 8 червня 1920 р., 20 арк. 

 

Ф. 3849. Донцов Дмитро Iванович (1883 – 1973) – громадсько-полiтичний 

дiяч, публiцист, лiтературний критик, голова Союзу визволення України, 

голова Українського телеграфного агентства УД 

 

Оп. 1. 1909 – 1939 рр. 

48.  Спр. 2. Рецензія Д. Донцова на книгу Ю. Тютюнника «Зимовий похід 1919 – 

1920 роки», 22 арк. 
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