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ПЕРЕДМОВА

Похід Армії Української Народної Республіки тилами Червоної та Добровольчої армій

під проводом Михайла Омеляновича-Павленка (06.12.1919-06.05.2020).

У листопаді 1919 року знекровлена попередніми боями та пошестю тифу Армія УНР

виявилася затиснутою у «трикутнику смерті» в районі Старокостянтинова. На півдні та сході

України діяла Добровольча армія генерала Денікіна, на заході – польська армія, на півночі –

Червона армія. Під тиском переважаючих сил противника Армія УНР змушена була відійти на

північ, під її контролем залишалася невелика територія в районі м. Любар Волинської губернії.

У таких умовах подовжувати боротьбу регулярними військами було неможливо. 04–06

грудня 1919 року в Новій Чорториї відбулася нарада представників уряду та вищого

командування армії за участю С. Петлюри, В. Тютюнника, Ю. Тютюнника,

М. Омеляновича-Павленка, Є. Коновальця та інших, на якій було вирішено ліквідувати

регулярний фронт, вийти у ворожий тил і розпочати партизанську війну.



ЗАВДАННЯ ПОХОДУ

Головним завданням Зимового походу було збереження армії на українській території та

перевірка її боєздатності шляхом партизанських дій.

Учасники Першого
зимового походу з
конвою
М.Омеляновича-
Павленка на
інтернуванні.
20 грудня 1920 року



БОЙОВИЙ СКЛАД
Перед походом армію поділили на чотири збірні групи:

•Запорізька збірна група або Запорізький корпус з усіма частинами, що до нього раніше
входили, за винятком Гайдамацької бригади;
•Київська збірна група, що складалася з 5-ї та 12-ї Селянських дивізій, полку Морської піхоти,
частин Залізної дивізії та Корпусу Січових Стрільців;
•Волинська Збірна група, що складалася: з 1-го збірного полку, 2-го збірного пішого полку з

4-го полку сірожупанників, 2-го
кінного ім. Залізняка полку,
кінного полку ім. Гетьмана
Мазепи та Волинської
гарматної бригади, що
утворилась з решток гарматних
частин вищезгаданих 3-х
дивізій.
•3-тя Стрілецька дивізія або
група, до складу якої входили
частини тієї ж 3-ї стрілецької
дивізії, Спільна Юнацька
школа.

Дієва Армія УНР 
у Першому
зимовому поході. 
1919–1920 роки



Командуючий армією – генерал-
хорунжий М.Омелянович-Павленко,
Загальна чисельність армії становила близько 10
тис. вояків (з них боєздатних 3–3,5 тис.) при 2 тис.
шабель та 12 гарматах.

Українська армія Першого зимового походу
складалась із:
Запорізької дивізії отамана Гулого-Гуленка;
Волинської дивізії отамана Никоніва;
Київської дивізії отамана Ю. Тютюнника;
Галицької кінної бригади отамана Шепаровича;
Окремого кінного полку полковника Чижевського;
Кінної сотні Штабу Армії;
Бойовий склад Дієвої армії УНР зимового походу
на 06 травня 1920 року налічував 4319 осіб, 2100
багнетів і 580 шабель, 81 кулемет, 12 гармат.

Командарм Михайло Омелянович-
Павленко на листівці в честь 5-ї річниці

початку Першого зимового походу



МАПА РЕЙДУ

Мапа, на якій
пунктирними
стрілками
позначено
маршрут
Першого
зимового
походу Дієвої
Армії УНР
(Атлас з історії
України 1900–
1938 рр. – К.,
2012)



БОЇ 

Під час рейду в тилу ворога пройдено 2500 кілометрів,
проведено понад 50 успішних боїв.

Маршрут Першого зимового походу пролягав
територіями нинішніх Житомирської, Київської (Тетіївський р-
н), Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської,
Вінницької областей

Основні битви були під Липовцем, Жашковом, Уманню,
Каневом, Черкасами, Смілою, Золотоношею, Ольвіополем,
Голованівськом, Гайсином, Вознесенськом, Ананьївом і Балтою.

У грудні 1919 – березні 1920 рр. українські війська у
тяжких боях знищуючи ворожі гарнізони й окремі військові
формування білогвардійців та червоних, пройшли по
Єлизаветградщині, форсували Дніпро, зайняли Умань, Черкаси,
Канів, Смілу та інші населені пункти. У квітні 1920 року за
наказом Головного отамана Армії УНР С. Петлюри війська
почали пробиватися на захід до частин армії УНР на польсько-
радянському фронті, а вже 06 травня 1920 року в районі Ямполя
відбулося з'єднання частин Армії УНР .

Кінна атака в Зимовому поході. 
Малюнок Леоніда Перфецького



БІЙ ЗА ВОЗНЕСЕНСЬК 

Штурм 15 квітня 1920 року, який провели частини
Української армії за вузлову станцію Вознесенськ, захоплену
більшовиками.

Напередодні бою частини Української армії потерпали
від нестачі боєприпасів. Два більшовицькі бронепотяги постійно
обстрілювали їх з гармат, а на позиції «чорних запорожців» вели
наступ курсанти школи червоних командирів.

Хворий на тиф полковник Дяченко з останніх сил повів
«чорних запорожців» у бій. Гармаш «чорних запорожців»
останніми двома снарядами підбив ворожий бронепотяг. Другий
бронепотяг більшовиків поспішив за закрут залізниці.
Запорожці-чорношличники з чорними прапорцями на списах та
знаменем «Україна або смерть» влетіли всередину та з боків
бойових порядків більшовиків, знищуючи всіх ворогів.

Цією атакою Чорні запорожці відкрили дорогу до
Вознесенська та його арсеналів. Генерал Михайло Крат свідчив,
що тоді захоплено 2 мільйони набоїв для рушниць, 32000
гарматних снарядів, 28 гармат, 5000 рушниць, 4 кулемети тощо.Схема бою. Реконструкція.



ВІДЗНАКИ 

Наказом Головної команди Війська і Флоту УНР від

19 жовтня 1920 року за підписом Симона Петлюри було засновано

нагороду «Залізний хрест за зимовий похід і бої», що був єдиним

бойовим орденом Армії УНР. Цим хрестом були нагороджені всі

учасники Першого зимового походу, які іменувались «Лицарями

Ордена Залізного Хреста». Знак ордену №1 одержав командарм

Михайло Омелянович-Павленко (на листівці вище у командарма

на грудях саме цей орден), №2 – заступник командарма в Зимовому

поході генерал Юрко Тютюнник, №3 – командир 2-ї Волинської

дивізії генерал Олександр Загродський. Загалом було нагороджено

до 4 тисяч козаків і старшин. Лицарі ордену прийняли рішення

відзначати 6-го грудня свято відзнаки Залізного Хреста.



РЕЗУЛЬТАТИ  ТА СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОХОДУ.
За оцінками воєнних істориків Перший зимовий похід Армії УНР є найгероїчнішою сторінкою

військового мистецтва періоду національно-визвольних змагань в Україні в 1917 — 1921 років, під час якого
українська армія вперше вдало застосувала партизанські методи боротьби з численними ворогами.
Керівництвом Української держави досягнута головна найважливіша мета — збережена армія УНР.
Зимовий похід дав зразки справжньої партизанської війни.

За 5 місяців зимового походу армія пройшла 2500 км, захопила значні трофеї та полонених.
Перший зимовий похід сприяв поширенню селянських повстань в Україні, показав силу духу і жертовність
вояків Армії УНР в боротьбі за державність.

Зимовий похід спричинився до значного піднесення національної свідомості серед широких мас
українського населення. Завдяки зимовому походу «білий рух» був остаточно скомпроментований, а
українське населення остаточно пізнало весь обман тих гасел, що їх несла армія Денікіна. Населення
зустрічало з радістю своє українське військо.

Піднесення національної свідомості було настільки сильне, що більшовикам прийшлось змінити
тактику в своїх діях на території України на більш м’яку національну політику по відношенню до українців.

Зимовий Похід створив і залишив назавжди
традиції української збройної боротьби в запіллі ворога,
традиції, що чверть віку пізніше воскресли в ділах і
чинах різних повстанських груп в Україні.



Телефонограма коменданта Гайсинського повіту Рабоконя про призначення його на посаду головним

комендантом тилу Дієвої армії УНР. 29.12.1919
ДАВіО, Д-286, оп.3, спр.10, арк.45-45 зв.



Наказ №1 полковника Трутенка про призначення його 07 січня 1920 р. М. Омеляновичем-Павленком
командуючим усіма озброєними силами Гайсинського, Брацлавського і Липовецького повітів. 13.01.1920.

ДАВіО, Д-286, оп.3, спр.10, арк.160.



Звернення заступника командувача Дієвою Армією УНР Ю. Тютюнника до українського селянства.

Квітень 1920 року. ДАВіО, Р-2625, оп.2, спр.113, арк.50



В презентації використано матеріали:

1. Вебсайту Інституту історії України (http://www.history.org.ua/?termin=Pershyj_Zymovyj).
2. Інтернет-видання «Народна Правда» (http://narodna.pravda.com.ua/nation/4f5cb3a31cccb/).
3. Української Вікіпедії.
4. Інтернет-видання «Вознесенський форум» (http://vozfor.net/threads/bitva-za-
voznesensk.821/).
5. Інтернет-видання «Лікбез» (http://likbez.org.ua/ua/ukrayinska-6-grudnya-u-nashij-vijskovij-
istoriyi.html)
6. Інтернет-видання «Аргумент» (http://argumentua.com/stati/mikhailo-omelyanovich-
pavlenko-general-legenda).
7. Державного архіву Вінницької області.


