


Пересувна фотодокументальна виставка «1917-1921: український 

вимір» підготована та презентована Державним архівом Київської області до 

100-річчя Української революції. Протягом 2018 року вона 

експонуватиметься у районах і містах Київської області.  

У пропонованому альбомі вміщено частину документів, що стали 

основою експозиції. Вони дають можливість ознайомитися з ключовими 

етапами Української революції, дізнатися про особливості національно-

визвольної боротьби українського народу за власну державність на початку 

ХХ століття. Окрім архівних джерел, видання містить інформаційні вкладки 

та довідковий апарат. 

Для підготовки виставки та упорядкування альбому використано 

документи з фондів Державного архіву Київської області (ДАКО), 

Центрального державного кінофотофоноархіву ім. Г.С. Пшеничного 

(ЦДКФФА ім. Г.С. Пшеничного), Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України (ЦДАВО України), Центрального 

державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК України). 

 

The mobile photo-documentary exhibition «1917-1921: Ukrainian 

appreciation» of State Archive of Kiev region was prepared and presented to the 

100th anniversary of the Ukrainian Revolution. It will be exhibited in cities and 

districts of Kiev region during 2018. Some documents of this exposition are 

published in album. The documents contain information about main stages of 

Ukrainian Revolution, peculiarities of national and liberation fight of Ukrainian 

people for their statehood in the early of XX century. Except of the archival 

sources, publication contains informational pages and reference for documents. 

For prepare the exhibition and compilation of album was use documents 

from the funds of the State Archive of Kiev region, H. Pshenichny Central State 

Film Photo and Phonogram Archives of Ukraine, Central State Archive of Highest 

authorities and Governments of Ukraine, Central State Historical Archive of 

Ukraine in Kiev.  
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ПЕРЕДМОВА 

 

Фотодокументальна виставка «1917-1921: український вимір» 

приурочена до 100-ї річниці однієї з ключових подій історії України початку 

ХХ століття. 100 років тому Українська революція 1917 р. відродила і 

поглибила традиції національного державотворення, довела, що ідея 

державної самостійності і соборності живе у різних верствах суспільства. 

Українці в черговий раз заявили про себе, як про окрему націю, яка має право 

творити і розбудовувати власну незалежну державу. У відлунні війни, 

сумнівах і протиріччях політичних лідерів 9(22) січня 1918 р. вперше у 

ХХ ст. проголошено Незалежність України.  

А далі – чотири роки важкої боротьби за творення і збереження 

проголошеної незалежної держави. У протистоянні з зовнішньою агресією та 

постійних пошуках міжнародної підтримки формувалися українські органи 

влади, законодавство, фінансова система, армія, змінювалися політичні 

лідери та суспільство. Українська Центральна Рада (УЦР), гетьман 

П. Скоропадський, Директорія різними методами, роблячи помилки і 

досягаючи успіхів, намагалися зміцнити державу. За таких умов складно 

було народитися її найголовнішій опорі – національній єдності, перш за все 

усіх політичних сил, а вже потім людей. Нажаль, Україні її завжди 

бракувало: сходячись у головному національні сили різної орієнтації часто 

боролися між собою, стаючи вразливими перед зовнішнім ворогом і 

втрачаючи підтримку власного народу. УНР і ЗУНР програли боротьбу за 

незалежність, завершивши поразкою Українську революцію. Здобуті уроки і 

досвід стали надбанням наступних поколінь борців за неї та знадобилися 

наприкінці ХХ століття. Про них варто згадати й сьогодні, коли багатьом 

може здатися, що історія повторюється… Як і сторіччя тому, лише єдність 

народу та національних демократичних сил, помножена на виваженість 

політичних кроків, здатна захистити суверенітет держави. 

На виставці представлені офіційні нормативні акти та листування 

органів влади, службові документи, листи діячів Центральної Ради, 

фотодокументи з фондів Державного архіву Київської області, ЦДКФФА 

ім. Г.С. Пшеничного, ЦДАВО та ЦДІАК України. Вони дають можливість 

дізнатися про ключові етапи Української революції, погляди та настрої її 

безпосередніх творців і очевидців. Цьому сприяє і загальна структура 

експозиції з чотирьох тематичних блоків: «Українська Центральна Рада. 

Втрачені ілюзії», «Гетьманат. На німецьких багнетах», «Директорія. Між 

молотом і ковадлом», «Селянський повстанський рух. Своя правда». 
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У березні 1917 р., після краху монархії в Росії, українці отримали шанс 

вибороти власну державність. Розпочинається Українська революція…! 

 

ЛІТОПИС ПОДІЙ 

 

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА. ВТРАЧЕНІ ІЛЮЗІЇ 

 

4 (17) березня 1917 р. – у Києві створено УЦР. 

Головою заочно обрано М.С. Грушевського (на фото). 

6-8 (19-21) квітня 1917 р. – Всеукраїнський 

національний конгрес за участі 1500 делегатів від 

політичних партій і громадських організацій. УЦР 

перетворилася у загальноукраїнський представницький та 

законодавчий орган.  

16 (29) травня 1917 р. – делегація УЦР вручила 

Тимчасовому уряду декларацію з вимогою визнання автономії України. 

10 (23) червня 1917 р. – проголошення 

Універсалу УЦР до українського народу на 

Україні й поза Україною сущого, що 

декларував автономію України. 

15 (28) червня 1917 р. – створення 

виконавчого органу УЦР Генерального 

Секретаріату. Голова – В.К. Винниченко. 

3 (16) липня 1917 р. – проголошено 

ІІ Універсал УЦР, що став компромісом у відносинах з Тимчасовим урядом. 

Центральну Раду і Генеральний Секретаріат визнано крайовими органами 

влади в Україні. 

26 жовтня (8 листопада) 1917 р. – УЦР засудила Жовтневий 

переворот і прихід до влади більшовиків. 

7 (20) листопада 1917 р. – прийнято ІІІ Універсал УЦР. Проголошено 

створення Української Народної Республіки (УНР) у складі 9 губерній, яка 

зберігає федеративний зв`язок з Росією. Вся влада в УНР передавалася УЦР і 

Генеральному Секретаріату, населенню гарантувалися громадянські права і 

демократичні свободи. 

4 (17) грудня 1917 р. – Ультиматум Раднаркому РСФРР до УЦР з 

вимогою припинити перешкоджання діям більшовиків. Початок Першої 

радянсько-української війни. 

13 (26) грудня 1917 р.– держави Четверного союзу дали згоду на 

участь делегації УНР в мирних переговорах у Бересті-Литовському.  
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Проголошення І Універсалу Центральної 

Ради. 1917 р. 

 

 

Квиток члена 

Центральної Ради 

С.Ф. Веселовського 

 

Телефонограма Генерального 

Секретаря Центральної Ради 

УНР щодо ставлення до подій у 

Петрограді. 28 жовтня 1917 р. 

 

Циркуляр Генерального 

Секретаріату  Центральної Ради 

щодо земельного питання 

в Україні. Листопад 1917 р. 

Перші гроші Центральної Ради. 

Художник Г. Нарбут. 
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УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА. ВТРАЧЕНІ ІЛЮЗІЇ 

   

9 (22) січня 1918 р. – згідно 

ІV Універсалу Центральної Ради УНР 

проголошено «самостійною, ні від кого 

незалежною, вільною, суверенною 

державою українського народу». 

16 (29) січня 1918 р. – Бій поблизу 

залізничної станції Крути. Близько 400 

курсантів і студентів протистояли наступу 

майже 4000-ної армії більшовиків. 

26 січня (8 лютого) 1918 р. – Київ взято радянськими 

військами М. Муравйова. УЦР переїздить до 

Житомира. 

27 січня (9 лютого) 1918 р. – підписано Берестейський мирний договір 

між УНР і державами Четверного союзу, що означав міжнародно-правове 

визнання незалежності України. Німеччина та Австро-Угорщина 

зобов’язалася допомогти звільнити територію УНР від більшовиків, а УНР – 

постачати цим державам продовольство для населення. 

21-24 лютого 1918 р. – німецькі війська вступили до Новоград-

Волинського, Житомира, а 1 березня зайняли Київ і Гомель. 7 березня – до 

Києва прибула УЦР. 

23 березня 1918 р. – наказом Центральної Ради у діловодство 

запроваджено українську мову, російський герб замінено українським. 

5 квітня 1918 р. – до Києва прибув головнокомандувач німецьких 

військ в Україні генерал-фельдмаршал Г. фон Ейхгорн, який згодом видав 

власні накази щодо земельних питань, не узгоджуючи дій з УЦР. 

18 квітня 1918 р. – німецький посол в Україні та генерал-фельдмаршал 

Г. фон Ейхгорн уклали угоду  з генералом П. Скоропадським про можливість 

державного перевороту.  

25-28 квітня 1918 р. – за наказом Г. фон Ейхорна в Україні 

запроваджено німецькі військово-польові суди, роззброєно українську 

дивізію синьожупанників, зірвано засідання УЦР. В УНР наростає 

невдоволення населення політикою і Центральної Ради, і німців. Частина 

суспільства прагне створення дієздатного уряду та апарату управління, 

відбудови армії, забезпечення правопорядку.  

29 квітня 1918 р. – останнє засідання Центральної Ради. Прийнято 

Конституцію УНР. Державний переворот, прихід до влади гетьмана 

П. Скоропадського. 



5 

Закон про поділ України на 

землі. 6 березня 1918 р. 

 

 

Циркуляр Київського 

губерніального комісара  

Генеральному Секретаріату УНР  

щодо ведення діловодства  

українською мовою. 27 березня 1917 р. 

 

 

 

 

Урочисте перепоховання 

студентів-героїв Крут 

у Києві. 

19 березня 1917 р. 
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Згорілий остов будинку 

Грушевських.  

Кінець січня 1918 р.  

Фото Ф. Ернста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист М.С. Грушевського до 

Генерального Комісара УНР 

щодо збитків, завданих його 

помешканню під час 

обстрілу Києва 

більшовиками.  

30 березня 1918 р. 
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ГЕТЬМАНАТ. НА НІМЕЦЬКИХ БАГНЕТАХ 
 

29-30 квітня 1918 р. Всеукраїнський 

Хліборобський конгрес проголосив «гетьманом 

всея України» генерала П. Скоропадського. 

Гетьман обнародував «Грамоту до Всього 

Українського Народу» та Закон «Про 

тимчасовий устрій України». Було затверджено 

право приватної власності, розпущено УЦР, 

замість УНР проголошено Українську Державу.  

2 травня 1918 р. створено гетьманський 

уряд – Раду Міністрів на чолі з Ф. Лизогубом. 

27 травня – прийнято закон про земельні комісії.  

30 травня – ухвалено «Закон про урочисту 

обітницю урядовців і суддів та присягу 

військових на вірність Українській Державі», 

яким фактично запроваджено українську державну службу. За короткий час 

сформовано дієвий апарат управління виключно на професійній основі.  

У травні-червні 1918 р. налагоджується робота Міністерства 

закордонних справ. Ведуться переговори з урядом Румунії щодо повернення 

Україні території Беcсарабії. Укладено попередній мирний договір з РСФРР 

про припинення війни, за яким визнавалася незалежність Української 

Держави. Вручено ноту німецькому послу в Україні з вимогою приєднання 

до Української Держави Криму. Розпочато переговори з урядом останнього. 

В складних політичних умовах гетьманський уряд працює на створення 

міжнародного іміджу держави. У містах України відкрито 64 консульських 

представництва 19 держав.   

2 червня 1918 р. прийнято аграрний закон, яким обмежено приватне 

землеволодіння, передумовою чого стало розгортання селянського руху. 

У липні 1918 р. набув чинності закон про громадянство. Статус 

громадянина отримували усі «російські піддані», які на час ухвалення 

документу проживали в Українській Державі. 

Протягом липня-серпня 1918 р. Болгарія, Німеччина, Османська 

імперія ратифікували Берестейський договір.  

Водночас, в Українській Державі активно формується опозиція проти 

влади П. Скоропадського, наростає невдоволення свавіллям німецьких військ, 

відбуваються страйки робітників, посилюється селянський рух у Київській 

та Чернігівській губерніях. 
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Прапор і державна печатка 

Української Держави 

 

Присяга на вірність Українській 

Державі та пану Гетьману. Жовтень 

1918 р. 

 

 

Наказ про вживання в слові і письмі  

держаної української мови  

по поштово-телеграфному відомству.  

26 липня 1918 р. 

 

Відозва Революційного штабу.  

15 червня 1918 р. 
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ГЕТЬМАНАТ. НА НІМЕЦЬКИХ БАГНЕТАХ 

 

Великороси кажуть: «Ніякої України не буде»,  

а я кажу: «Як би не склалось,  

Україна у тій чи іншій формі буде»  

П. Скоропадський 

4-17 вересня 1918 р. – візит П. Скоропадського 

до Берліна. Зустріч з кайзером Вільгельмом ІІ (на 

фото). 4 жовтня 1918 р. розпочалися переговори 

Української Держави з Румунією про повернення 

українських територій. 5 жовтня – у Києві велися 

переговори з Кримом про його включення до складу 

України. 

2 жовтня 1918 р. розпочато формування 

національної гвардії, а 16 жовтня гетьман затвердив закон про відновлення 

українського козацтва. 6 і 22 жовтня – відкрито Державні українські 

університети в Києві та Кам’янці-Подільському. 

1 листопада 1918 р. – повстання у Львові («Листопадовий зрив»), 

влада перейшла до Української Національної Ради. 8 листопада зібралося 

40-тисячне Буковинське віче в Чернівцях із закликами об’єднання з 

Україною. 

11 листопада Комп’єнське перемир`я між Антантою та Четверним 

союзом офіційно підтвердило поразку Німеччини у Першій світовій війні.  

13 листопада 1918 р. проголошено створення Західноукраїнської 

Народної Республіки (ЗУНР). Раднарком РСФРР офіційно заявив про розрив 

Берестейського миру. 14 листопада Гетьман оприлюднив грамоту про 

федеративний зв’язок з небільшовицькою Росією та підписав закон про 

заснування Української Академії Наук. Порозумітися з Антантою не вдалося. 

На той час її не цікавила самостійність України, а було вигідно відновлення 

«єдиної і неділимої Росії». 

13 листопада 1918 р. утворено Директорію на чолі з В. Винниченком, 

яка очолила збройне повстання проти П. Скоропадського. 18 листопада 

повстанці розбили гетьманські загони під Мотовилівкою. 26 листопада 

1918 р. почалася збройна інтервенція військ Антанти на півдні України. 

14 грудня 1918 р. – П. Скоропадський зрікся влади і виїхав до Берліна. 

У Київ вступило військо Директорії, очолене С. Петлюрою. 

 



10 

Проект розташування німецьких військ у Таращанському, Звенигородському і 

Уманському повітах. 3 серпня 1918 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпорядження виконувача обов’язки 

голови Бородянської волосної управи 

щодо забезпечення німецьких військ 

продовольством 
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Лист управляючого Міністерства освіти і 

мистецтва до Міністра внутрішніх справ 

щодо  звільнення приміщень шкіл від 

військових частин. 20 вересня 1918 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефонограма щодо розповсюдження 

прокламацій із закликами скинути владу 

Гетьмана. 19 листопада 1918 р.  

 

 

 

 

Лист отамана Київського 

Освідомого відділу про 

проведення обшуку і 

затримання В. Винниченка. 

Листопад 1918 р. 
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ДИРЕКТОРІЯ. МІЖ МОЛОТОМ І КОВАДЛОМ 

 

14 грудня 1918 р. Рада Міністрів Української 

Держави склала повноваження і передала владу 

Директорії. 24-26 грудня було сформовано уряд – 

Раду народних міністрів, проголошено відновлення 

УНР. У січні 1919 р., після Трудового конгресу, 

Директорія з лідера повстання перетворилася у 

вищий державний орган УНР. 

Її політика була спрямована на консолідацію 

українського суспільства. Лідери Директорії намагалися врахувати вимоги 

політичних партій і очікування народу. Важливий здобуток – проголошення 

Акта Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року. За короткий час було розширено 

міжнародні зв’язки УНР. Але налагодити необхідний рівень контактів з 

країнами Антанти, Польщею та Радянською Росією, від яких значною мірою 

залежала доля України не вдалося. 

У листопаді 1918 р. Раднарком РСФРР скасував умови Брест-

Литовського договору і відновив військову агресію. 3 січня 1919 р. Червона 

армія зайняла Харків, де за три дні було проголошено створення УСРР. 

Згодом поширила свій вплив на значну частину Лівобережжя. 16 січня 

1919 р. Директорія офіційно оголосила війну РСФРР, але війська для захисту 

самостійності УНР не було. На півдні здійснювалася інтервенція військ 

Антанти, щоб контролювати територію, яку залишали німецькі війська. 

Французькі дивізії зайняли прибережну смугу від Тирасполя до Миколаєва і 

Херсона. Продовжувалася блокада Чорноморського узбережжя. 

5 лютого 1919 р. військо більшовиків вступило до Києва. Директорія 

виїхала до Вінниці і розпочала переговори з Антантою. Ультиматум Антанти 

фактично призводив до втрати самостійності УНР. 10 лютого В. Винниченко 

подав у відставку. Але Антанта, яка підтримувала в Україні Білий рух, не 

поспішала допомагати УНР. У березні 1919 р. розпочалася війна з Польщею.  

Під натиском більшовиків Директорія переїхала до Проскурова, де 

відбулося її останнє засідання в повному складі. У квітні-травні 1919 р. 

новому лідеру С. Петлюрі довелося протистояти більшовикам, які перейшли 

на Правобережжя, польській армії, яка захопила Львів і наступала у Східній 

Галичині та Добровольчій армії А. Денікіна у Донецькому басейні, на 

Лівобережжі і Півдні. В Україні процвітає «отаманщина». Проти радянської 

влади піднімають повстання Н. Григор’єв і Н. Махно. У липні 1919 р. 

об’єднана Українська Галицька Армія (УГА) та армія УНР відчайдушно 

намагалися стабілізувати ситуацію та відвоювати Київ. 
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«В українську державність ми 

віруємо,українську державність ми 

сповідуємо, - 

в її неминучості ми переконані». 

С. Петлюра 

 

Голова 

Директорії 

В. Винниченко 

і Головний 

отаман 

С. Петлюра під 

час мітингу на 

Софійській 

площі.  

19 грудня  

1918 р.  

 

Розпорядження Директорії про вживання 

державної мови. 23 грудня 1918 р. 

 

 

 

Універсал Директорії про Злуку УНР і 

ЗУНР. 9(22) січня 1919 р. 

Закон про державну грошову 

одиницю. 6 січня 1919 р. 
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ДИРЕКТОРІЯ. МІЖ МОЛОТОМ І КОВАДЛОМ 

 

Серпень 1919 р. розпочався успішним наступом 

армій УНР і УГА на Поділлі і Київщині. Але спільний 

похід на Київ завершився 30 серпня «Київською 

катастрофою»: здобувши місто, українські війська 

відступили під натиском денікінців. А далі – жорстокі 

бої з більшовиками за Житомир, спроби уряду УНР 

порозумітися з А. Денікіним. А він не визнавав права УНР на самостійність і 

готував наступ. 24 вересня Директорія оголосила війну білогвардійським 

силам півдня Росії. Результат – місяці важких боїв, «трикутник смерті» на 

Поділлі, припинення боротьби УГА, відступ армії УНР на Волинь. 

15 листопада одноосібна влада передана Головному отаману С. Петлюрі. 

4 грудня 1919 р. на державній нараді УНР прийнято рішення про 

перехід до партизанської боротьби. С. Петлюра виїхав до Варшави, щоб 

порозумітися з Польщею. 6 грудня залишки армії УНР, очолені 

М. Омеляновичем-Павленко і Ю. Тютюнником, рушили у «Перший Зимовий 

похід» на захоплені «білими» і «червоними» українські землі (тривав до 

травня 1920 р.). У грудні 1919 – лютому 1920 рр. значну територію 

Лівобережжя і Півдня України зайняла більшовицька армія, завдавши 

поразок А. Денікіну. Частини Добровольчої армії закріпилися в Криму. 

21-24 квітня 1920 р. УНР і Польща уклали Варшавську угоду – акт 

відчаю для С. Петлюри. Ціною допомоги у війні з більшовиками та визнання 

існування УНР була українська соборність. До Польщі відходили Західна 

Волинь, вся Галичина, частина Полісся. 25 квітня польські і українські 

війська почали наступ проти РСФРР і УСРР. Ефект несподіванки, перевага у 

живій силі та техніці дозволили полякам захопити Бердичів, Житомир, 

Козятин, а 6 травня – Київ. Та успіх був короткочасним. В червні 

співвідношення сил змінилося на користь Червоної армії. Протистояння 

завершило перемир’я 12 жовтня 1920 р. між Польщею і РСФРР. У листопаді 

вояки УНР були змушені відійти за Збруч, де їх було інтерновано у 

польських таборах. Згодом в Криму розбито армію П. Врангеля. Спроба 

С. Петлюри домогтися прийняття УНР до Ліги Націй не мала успіху.  

18 березня 1921 р. укладено Ризький мирний договір Польщі, РСФРР і 

УСРР. Україна була знову розділена між сусідами: Румунією, 

Чехословаччиною, Польщею, Радянською Росією. Останньою спробою 

збройним шляхом здобути незалежність став «Другий Зимовий похід» військ 

УНР (жовтень-листопад 1921 р.), але він був приречений на невдачу від 

самого початку. 
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Звернення денікінської адміністрації 

Києва до галичан. Вересень 1919 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Більшовицька листівка «Маніфест 

барона Врангеля». 1920 р. 
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Копія відозви 

ЮріяТютюнника до селян 

 

 

 

 

 

 

Кінна атака у Зимовому поході. 

Малюнок Л. Перфецького 

 

 

 

 

 

 

С. Петлюра і польський 

генерал А. Лісовський. 

Квітень 1920 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шлях звільнення кожної нації густо кропиться кров’ю.  

Нашої – так само. Кров’ю своєю і чужою. Ворожою і рідною» 

С. Петлюра 
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СЕЛЯНСЬКИЙ ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ. СВОЯ ПРАВДА 

 

З квітня 1919 р. на зайнятих більшовиками територіях України 

розгортається селянський повстансько-партизанський рух (отаманщина), 

найчастіше під гаслами «За радянську владу без комуністів».  

Одним з перших підняв повстання на Київщині отаман Зелений 

(Д. Терпило). 10 квітня його загони разом із загонами отаманів І. Струка, 

Соколовського та Бурлаки на короткий час оволоділи Києвом, підтримавши 

Куренівське повстання проти більшовиків. 

7 травня почався масштабний виступ отамана Н. Григор’єва в 

Єлисаветграді (зараз – Кропивницький). 8 травня він видав універсал «До 

народу України і бійців Червоної армії», закликавши до загального повстання 

проти більшовицької диктатури. За тиждень повстанці здобули Черкаси, 

Кременчук, Золотоношу, Чигирин, Умань, Таращу, Яготин, Липовець, 

Катеринослав. Проти них кинуто військові частини К. Ворошилова і 

О. Пархоменка (30 тис.), які лише 30 травня змогли розбити загони 

Н. Григор’єва. 

У червні 1919 р. в Катеринославській губернії повстання проти 

радянської влади підняв Н. Махно, але його армія була розбита. Отамана 

оголошено «поза законом». З 17 липня згідно постанови Ради робітничо-

селянської оборони УСРР «Про придушення куркульської та 

білогвардійської контрреволюції на селі», впроваджувалися кругова порука, 

взяття заручників, блокада сіл тощо. 

Улітку війська Н. Григор’єва і загони Н. Махна об’єднались, але два 

амбітні лідери не ужилися разом. Першого було звинувачено в єврейських 

погромах, зв’язках з денікінцями і застрелено. На початку вересня створено 

Революційну повстанську армію України (махновці). Н. Махно уклав угоду з 

УНР. До жовтня він зайняв ключові міста півдня України. 

У жовтні загони отамана Зеленого знову зайняли Київ. У листопаді 

революційний повстанський комітет у Радомислі заснував Ю. Мордалевич. 

Отамани створювали значні проблеми, і більшовикам, і білогвардійцям, 

і Директорії, адже влада у населених пунктах України змінювалася з 

блискавичною швидкістю. До кінця листопада 1919 р. війська денікінців 

змогли витіснити махновців з лівого берега Дніпра, у боях з ними зазнав 

поранень і загинув отаман Зелений. Але селянський повстанський рух не 

вщухав. 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Отаман 

Н. Григор’єв. 

1919 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Отаман 

Зелений 

(вцентрі)  

та 

повстанці 

Д. Любименко 

і В. Дюжанов 

 

 

 

 

Декрет Раднаркому УСРР про введення 

продрозкладки. 10 квітня 1919 р. 
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Постанова ради робітничо-селянської  

оборони від 10 травня 1919 р. 

 

Розпорядження отамана повстання 

4 повітів полковника Лиха. Липень 

1919 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Телефонна розмова 

голови Переяславського 

повітвиконкому Журбенка. 

11 червня 1921 р. 
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СЕЛЯНСЬКИЙ ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ. СВОЯ ПРАВДА 

 

Лютий-березень 1920 р. позначений активними діями загонів 

І. Струка, які прагнули досягти Поділля. Вони витіснили більшовиків з 

Вапнярки, підійшли до Радомисля.  

14 червня 1920 р. на нараді отаманів у Корестишеві прийнято рішення 

створити єдиний фронт проти більшовиків. Активізували свою діяльність 

махновці. 25 червня опубліковано звернення голови РНК УСРР 

Х.Г.Раковського та начальника тилу Південно-Західного фронту наркома 

внутрішніх справ РСФРР Ф.Е. Дзержинського до селян Катеринославської 

губернії з закликом допомогти Червоній армії ліквідувати загони отамана 

Махна. У відповідь, протягом червня-липня 1920 р., махновці здійснюють 

рейд по Бахмутському, Ізюмському, Костянтиноградському, 

Новомосковському, Павлоградському повітах, знищуючи окремі 

червоноармійські підрозділи та ліквідовуючи комнезами і місцеві органи 

радянської влади. У цей час загони Ю. Мордалевича паралізували роботу 

радянських органів у Радомисльському повіті. У серпні загони І. Струка 

вступили на територію Чорнобильського повіту. На підтримку Головного 

отамана С. Петлюри селяни Чорнобильського, Київського, Радомисльського, 

Овруцького, Мозирського і Козелецького повітів підняли повстання проти 

більшовиків. 

Восени 1920 р. Н. Махно, висунувши вимогу автономії 

Гуляйпільського району, уклав угоду з урядом УСРР про спільні дії проти 

військ П. Врангеля в Криму. За допомогою нового союзника Червона армія 

до 16 листопада завдала поразки денікінцям, а 20 листопада розпочала 

знищення махновського руху. Легку перемогу здобути не вдалося. До серпня 

1921 р. загони Н. Махна здійснювали рейди по Азовському узбережжю, на 

Дон, в Поволжя, до Харкова, Полтави, на Правобережжя.  

Для придушення повстанського руху залучено майже 1 млн. солдат, 

створено летючі загони, озброєні броньовиками. У січні – лютому 1921 р. 

видавалися постійні накази щодо боротьби з бандитизмом. У березні на 

зміну «воєнному комунізму» запроваджено «нову економічну політику».  

Протягом квітня-серпня 1921 р. І. Струк, Ю. Мордалевич, Н. Махно 

продовжували боротьбу на Київщині, Поділлі, блокуючи шляхи, підриваючи 

залізниці. Наприкінці літа, в умовах репресій, виснажливої боротьби, 

голоду, повстанський рух почав згасати. 12 червня в полон червоноармійцям 

здався Ю. Мордолевич, 28 серпня Н. Махно з 77 бійцями перейшов кордон з 

Румунією. 17 грудня 1921 р. біля м. Базар зазнали поразки останні учасники 

«Другого зимового походу». Восени 1922 р. склали зброю загони І. Струка. 
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Виписки з газети  

«Киевская жизнь» 

за 12 (25) вересня 1919 р.  

про діяльність І. Струка 

Отаман І. Струк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виписка з газети  

«Українська трибуна»  

про з’їзд повстанських 

отаманів під Києвом.  

14 травня 1921 р. 
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Відозва до махновців. 

1921 р. 

 

Н. Махно в таборі  

для переміщених 

 осіб (Румунія). 1921 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листівка 

Політуправління 

Київського 

військового округу 

про перехід 

Ю. Мордалевича на 

бік радянської 

влади. 1921 р.  



23 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВМІЩЕНІ У ВИДАННІ ДОКУМЕНТИ,  

ФОТОГРАФІЇ, ІЛЮСТРАЦІЇ 

Фото М. Грушевського (с. 2) 

ЦДКФФА 

ім. Г.С. Пшеничного,  

од. зб. 2-68475 

Будинок Педагогічного музею в Києві, де у 1917-1918 рр. засідала Українська 

Центральна Рада (с. 2) 

ЦДКФФА 

ім. Г.С. Пшеничного,  

од. зб. 2-93996 

Проголошення І Універсалу Центральної Ради. 1917 р. (с. 3) 

ЦДКФФА 

ім. Г.С. Пшеничного,  

од. зб. 2-31003 

Квиток члена Центральної Ради С.Ф. Веселовського (с. 3) 

 

ДАКО, Р-4383, оп. 1,  

спр. 3, арк. 2 

Телефонограма Генерального Секретаря Центральної Ради УНР щодо ставлення 

до подій у Петрограді. 28 жовтня 1917 р. (с. 3) 

 

ДАКО, Ф-1716, оп. 1, 

спр. 14, арк. 379 

Циркуляр Генерального Секретаріату Центральної Ради щодо земельного 

питання в Україні. Листопад 1917 р. (с. 3) 

 

ДАКО, ф. Р-2796, 

оп. 2, спр. 1, арк. 67 

Циркуляр Київського губерніального комісара Генерального Секретаріату УНР 

щодо ведення діловодства українською мовою. 27 березня 1917 р. (с. 5) 

 

ДАКО, Р-818, оп. 1, 

спр. 15, арк. 60 

Закон про поділ України на землі. 6 березня 1918 р. (с. 5) 
ДАКО, Р-2796, оп. 1,  

спр. 15, арк. 56 

Лист М.С. Грушевського до Губернського комісара УНР щодо збитків, завданих 

його помешканню під час обстрілу Києва більшовиками. 30 березня 1918 р. (с. 6) 

 

ДАКО, Р-2796, оп. 1, 

спр. 34, арк.2-2 зв. 

Згорілий остов будинку Грушевських. Кінець січня 1918 р. Фото Ф. Ернста (с. 6) 

ЦДКФФА 

ім. Г.С. Пшеничного,  

од. зб. 0-154270 

П. Скоропадський – Гетьман Української Держави (с. 7) 

ЦДКФФА 

ім. Г.С. Пшеничного,  

од. зб. 0-1830691 

Присяга на вірність Українській Державі та пану Гетьману. Жовтень 1918 р. (с. 8) 

 

ДАКО, Р-2797, оп. 1,  

спр. 130, арк. 24-24 зв. 

Наказ про вживання в слові і письмі державної української мови по поштово-

телеграфному відомству. 26 липня 1918 р. (с. 8) 

 

ЦДІАК України, 

ф. 696, оп. 1, спр. 727, 

арк. 114 

Відозва Революційного штабу. 15 червня 1918 р. (с. 8) 
ДАКО, Р-2797, оп. 2,  

спр. 61, арк. 8 

Проект розташування німецьких військ у Таращанському, Звенигородському і 

Уманському повітах. 3 серпня 1918 р. (с. 10) 

 

ДАКО, Р-2797, оп. 2,  

спр. 61, арк. 1 

Розпорядження виконувача обов’язки голови Бородянської волосної управи щодо 

забезпечення німецьких військ продовольством (с. 10) 

 

ДАКО, Р-2794, оп. 1,  

спр. 33, арк. 337 

Лист управляючого Міністерства освіти і мистецтва до Міністра внутрішніх 

справ щодо звільнення приміщень шкіл від військових частин. 20 вересня 1918 р. 

(с. 11) 

 

ДАКО, Р-2797, оп. 1,  

спр. 87, арк. 40-40 зв. 

Телефонограма щодо розповсюдження прокламацій із закликами скинути владу 

Гетьмана. 19 листопада 1918 р. (с. 11) 

 

ДАКО, Р-2793, оп.56,  

спр. 19, арк. 19 

Лист отамана Київського Освідомого відділу про проведення обшуку і 

затримання В. Винниченка. Листопад 1918 р. (с. 11) 

 

ДАКО, Р-2793, оп. 2,  

спр. 315, арк. 3 
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Голова Директорії В. Винниченко і Головний отаман С. Петлюра під час мітингу 

на Софійській площі. 19 грудня 1918 р. (с. 13) 

ЦДКФФА 

ім. Г.С. Пшеничного, 

од. зб. 0-145782 

Закон про державну грошову одиницю. 6 січня 1919 р. (с. 13) 
ДАКО, ф. Р-2798, 

оп. 1, спр. 1, арк. 84 

Розпорядження Директорії про вживання державної мови. 

23 грудня 1918 р. (с. 13) 

 

ДАКО. Р-2798, оп. 1,  

спр. 1, арк. 31 

Універсал Директорії про Злуку УНР і ЗУНР. 9(22) січня 1919 р. (с. 13) 

ЦДАВО України, 

ф. 1429, оп. 1, спр. 5, 

арк. 5 

Звернення денікінської адміністрації Києва до галичан. Вересень 1919 р. (с. 15) 

ДАКО,  

Бібліотечний фонд 

«Листівки і плакати»,  

спр. 3, арк. 134-134 зв. 

Більшовицька листівка «Маніфест барона Врангеля». 1920 р. (с. 15) 

ДАКО,  

Бібліотечний фонд 

«Листівки і плакати»,  

спр. 5, арк. 50 

Копія відозви Ю. Тютюнника до селян (с. 16) 
ДАКО, Р-3050, оп. 1,  

спр. 37, арк. 72 

Декрет Раднаркому УСРР про введення продрозкладки. 10 квітня 1919 р. (с. 18) 

ДАКО,  

Бібліотечний фонд 

«Листівки і плакати»,  

спр. 2, арк. 23 

Постанова ради робітничо-селянської оборони від 10 травня 1919 р. (с. 19) 

ДАКО,  

Бібліотечний фонд 

«Листівки і плакати»,  

спр. 5, арк. 20 

Розпорядження отамана повстання 4 повітів полковника Лиха. 

Липень 1919 р. (с. 19) 

 

ДАКО, Р- 3050, оп. 1, 

спр. 37, арк. 156 

Телефонна розмова голови Переяславського повітвиконкому Журбенка. 

11 червня 1921 р. (с. 19) 

 

ДАКО, Р-1, оп. 1, 

спр. 148, арк. 1 

Виписки з газети «Киевская жизнь» за 12(25) вересня 1919 р про діяльність 

І. Струка (с. 21) 

ДАКО, Р-3050, оп. 1, 

спр. 162, арк. 22,  

29-29 зв. 

Виписка з газети «Українська трибуна» про з’їзд повстанських отаманів під 

Києвом. 14 травня 1921 р. (с. 21) 

 

ДАКО, Р-3050, оп. 1, 

спр. 37, арк. 187 

Відозва до махновців. 1921 р. (с. 22) 

ДАКО,  

Бібліотечний фонд 

«Листівки і плакати»,  

спр. 5, арк. 37-37 зв. 

Листівка Політуправління Київського військового округу про перехід 

Ю. Мордалевича на бік радянської влади. 1921 р. (с. 22) 

ДАКО, 

Бібліотечний фонд 

«Листівки і плакати»,  

спр. 5, арк. 135 

Автопортрет Ю. Мордолевича. 23 листопада 1907 р. (с. 22) 
ДАКО, Р-4800, оп. 1,  

спр. 1, арк. 23 

Прапор і малий герб УНР доби Центральної ради (с. 4); 

Прапор і державна печатка Української Держави (с. 8); 

Прапор УНР і кокарда українських вояків доби Директорії (с. 14) 

Клейноди України 

(з історії державної 

національної 

символіки) – К., 1991 

 



 




