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СЕЛЯНСТВО КРИВОРІЖЖЯ 
І РАДЯНСЬКА ВЛАДА 
У 1919–1923 РОКАХ 

Сьогодні, в непростий час становлення незалежної України, 

дуже важливо не забувати сотень і тисяч борців за нашу 

державність, які протягом багатьох років в умовах репресій 

більшовицької влади вели виснажливу боротьбу. 

Великі жертви були принесені на вівтар майбутньої само-

стійності нашої Батьківщини. Тисячі загиблих у 1919–1923 

і наступних роках. Тих, хто не поліг на полях повстанської зви-

тяги, згодом тоталітарний режим запроторив до тюрем 

і концтаборів, з яких багато патріотів не повернулися в Україну, 

за яку щедро проливали свою й чужу кров. 

Патріоти, які стали на шлях повстанства, дуже добре ро-

зуміли, що їм не виграти цю битву. Багато разів у бюлетенях 

Комісії по боротьбі з бандитизмом при РНК УСРР неодноразово 

повідомлялося про загибель отаманів Іванова, Лютого, Чорного 

Ворона (Павла Черненка), Свища та інших. Проте чисельність 

їхніх загонів через короткий час знову відновлювалась. Функ-

ціонери радянської влади так і не зрозуміли цього феномена, 

цієї великої для них загадки. 

Та все було просто — для учасників визвольного руху, які 

свідомо йшли на смерть, важливо було показати світу, що 

Україна не схиляє голови перед московським більшовизмом. 
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*** 

Питання висвітлення визвольних змагань на Криворіжжі 

ще потребує глибокого дослідження. Бібліографія з цієї теми 

є обмеженою й у більшості випадків інформативною. Спеці-

альних робіт, присвячених селянському повстанському рухові 

нам не відомо. 

Радянська історіографія висвітлювала «петлюрівський» рух 

тенденційно. Головним завданням марксистських істориків 

була всебічна дискредитація повстанства. Розуміння селянсь-

кого опору майже повністю співпадало з директивними доку-

ментами керівництва КП(б)У. Воно сформувалось на початку 

20-х років і практично не змінювалось до кінця 80-х. Термін 

«повстанство», який вживався в 1919 році, замінився ідеологіч-

ним штампом «бандитизм». Тепер будь-які прояви боротьби 

за самостійну українську державність стали називати банди-

тизмом, в кращому випадку «петлюрівська» або «куркульська» 

контрреволюція. 

Ми вважаємо, що публікації часів радянської влади далекі 

від відображення тієї ідейної атмосфери, в якій перебували 

учасники визвольних змагань. Агресивно реагуючи на тенденції 

в боротьбі за національне визволення, історики-марксисти 

почали активний ідеологічний наступ на петлюрівщину. Так, 

у книзі Б. В. Козельського «Шляхом зради й авантур. Петлюрів-

ське підпілля» (Х., 1927) більшість повстанських ватажків Кри-

воріжжя: К. Пестушко, Ковальов (отаман Лютий), Ілля Тишанін 

(отаман Іванов), Григорій Тишанін (отаман Іванов), Микола 

Скляр (отаман Чорний Ворон), д-р Гелєв та інші висвітлені як 

авантюристи та кримінальні злочинці. З офіційних бюлетенів 

Комісії по боротьбі з бандитизмом при РНК УССР Козельський 

відібрав місця, де на перший план виходили прояви жорстоко-

сті з боку повстанців. 

Висновки Б. Козельського та цілі фрази співпадають з тек-

стом «Звіту Катеринославської губернської надзвичайної комісії 

з 1 січня 1920 по 1 листопада 1921 р.», який підписав начальник 
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ГубНК А. М. Трепалов. (Репринтне видання звіту здійснене 

в 1994 році В. Ченцовим, Дніпропетровськ). У цьому звіті значне 

місце приділене Криворізькому повітовому повстанкому на чолі 

з Г. Р. Гусаком і Ганнівському, де керівником був К. Пестушко. 

Також подані цікаві факти про інших отаманів: Гладченка, Фе-

дорченка, Мелашка, Іванова, Лютого, Клепача. Стисло описані 

операції по їх захопленню або ліквідації. 

Певний внесок у дослідження проблеми зробили ветерани 

руху в діаспорі. Значну увагу подіям на Криворіжжі приділив 

Юрко Степовий (брат К. Пестушка — Федір Пестушко). У 1947 р. 

в Мюнхенському видавництві «Культура» вийшла його повість 

«В Херсонських степах», в якій він показав бойовий шлях загону 

К. Пестушка. Наступного року там же в Мюнхені у видавництві 

ім. Миколи Хвильового побачила світ його книга «Зв’язкова Віра» 

про уродженців Веселих Тернів Віру і Параску Бабенків, які 

були розвідницями в загоні К. Пестушка. Цінність його свідчень 

у тому, що він був безпосереднім учасником боїв і служив 

у Степовій (1-й Олександрійській) дивізії. Ще один учасник 

боротьби в лавах Степової дивізії — Юрій Горліс-Горський 

відобразив події 1920 року на Криворіжжі в своїй книзі «Холод-

ний Яр» (репринт: Львів : Червона калина, 1992). 

Напрацювання емігрантської мемуаристики знайшли відобра-

ження в «Енциклопедії Українознавства» проф. В. Кубійовича, 

проте через брак документальних даних є досить обмеженими. 

У повоєнних виданнях про діяльність Криворізького повс-

танкому в 1920 році згадується в монографії Б. М. Бабія «Місцеві 

органи державної влади Української РСР в 1917–1920 роках» 

(К. : Наукова думка, 1967. – С. 226–254). У збірнику документів 

і матеріалів «Гражданская война на Екатеринославщине» (Дні-

пропетровськ, 1968) наводиться ряд документів (№№ 89, 210, 

235, 266, 277) з повідомленнями про дії повстанців у Криворі-

зькому повіті. Однобічно висвітлює тему повстанського руху 

в краї В. Верстюк у монографії «Боротьба трудового селянства 

України за зміцнення влади Рад» (К., 1984, с. 113). 
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З часів здобуття Україною незалежності розпочався новий 

етап більш ґрунтовного і об’єктивного висвітлення історії 

Української революції. Тепер антибільшовицький селянський 

рух почав характеризуватись як визвольні змагання українців. 

Значно активізувалось вивчення питань селянського опору 

радянській владі. Значну увагу розвитку повстанства на Кри-

воріжжі приділив президент історичного клубу «Холодний Яр» 

Роман Коваль. У його доробку чимало статей і книг. Зокрема 

це «Кость Блакитний, отаман Степової дивізії» (К. : Незборима 

нація, 1997); «Отамани Гайдамацького краю» (К. : Правда Яро-

славичів, 1998), де є нариси про Степового-Блакитного, отама-

нів Григор’єва, Чорного Ворона, Іванова, Мелашка, Хмару. 

Про загін отамана Лютого (Григорія Коваля) дав коротку 

довідку Д. Соловей у своїй книзі «Голгота України», ч. І (Дрого-

бич : Відродження, 1993, с. 134). Аналізу ролі К. Пестушка 

у визвольних змаганнях присвячена стаття В. П. Шкварця 

і В. Т. Друмова «Кость Блакитний-Степовий — отаман Степо-

вої дивізії, головний отаман Холодного Яру» (Придніпров’я. 

Історико-краєзнавчий збірник. – Дніпропетровськ, 1998. – 

С. 20–235). 

Побіжно питання антибільшовицького руху опору на Кри-

воріжжі торкались В. В. Ченцов у монографії «Політичні репре-

сії в радянській Україні в 20-ті роки» (Тернопіль : Збруч, 1999); 

в статтях: Д. Архірейський, В. Ченцов «Влада і селянство в Укра-

їні в 20-ті рр.» (З архівів ВЧК-ГПУ-НКВС-КГБ. – № 1–2. – 1999. – 

С. 98–100, 109); Віктор Дніпровець. «Катеринослав. ГубЧК» 

(З архівів ВЧК-ГПУ-НКВС-КГБ. – № 1. – 1994. – С. 46). 

Місцевий журналіст і краєзнавець Володимир Бухтіяров, 

упорядник і один з авторів «Енциклопедії Криворіжжя» в двох 

томах (Кривий Ріг : ЯВВА, 2005) дає короткі характеристики на 

деяких ватажків повстанських загонів. На жаль, автор обмежи-

вся типовими кліше радянської історіографії. Так, у замітці 

«Федорченка збройне формування» говориться, що вони вели 

боротьбу «з представниками радянської влади», «знищували 
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міліціонерів». У замітці про отамана Клепача говориться, що 

той знищував сільських активістів і організаторів КНС. При 

цьому обходяться мовчанкою гасла, під якими виступали пов-

станці, й що напади на активістів були відповіддю на розстріли 

заручників, конфіскацію майна селян за нездану продрозвер-

стку тощо. Відчувається поверхове знайомство автора з дже-

рельною базою з історії повстанського руху. 

Спробу більш об’єктивного висвітлення антибільшовицького 

опору на Криворіжжі зробив співробітник Криворізького істо-

рико-краєзнавчого О. Мельник в «Історичній Енциклопедії 

Криворіжжя», Т. І (Кривий Ріг : Видавничий дім, 2007); Т. ІІ 

(Кривий Ріг : СТПРЕС, 2009), де дано огляд визвольних змагань у 

хронологічній послідовності, причин селянської боротьби, 

ідейних підвалин руху (т. І, с. 187–189). Дано історичну довідку 

про Степову дивізію (т. ІІ, с. 154). Розглянута діяльність репре-

сивних органів влади: військових нарад, «особливих трійок», 

ревтрибуналів, НК ДПУ тощо. Вказаний автор також опубліку-

вав ряд невеликих нарисів у місцевому альманасі «Саксагань» 

про видних ватажків повстанських загонів, які діяли в межах 

тогочасного Криворізького повіту: про отаманів Мелашка (2000, 

№ 4, с. 44–45); Пестушка (2000, № 1, с. 62–63); Гнибіду (2000, 

№ 2, с. 60–62), Гладченка, Гниненка (2001, № 1, с. 61–62); Іллю 

та Сергія Клепачів (2001, № 2, с. 61–62); Іванова (2004, № 1, 

с. 63–66). 

Незважаючи на низку позитивних зрушень тема анти-

більшовицького повстанства 1919 — початку 1923 рр. потребує 

більш ґрунтовного дослідження з розширенням до максимуму 

джерельної бази. 
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 
ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ 

Напередодні Першої світової війни Криворіжжя було одним 

з найбільш розвинутих у промисловому відношенні регіонів 

Російської імперії. Завдяки наявності великих покладів залізної 

руди басейн, починаючи з 1904 і до 1918 року, давав 64–71 % 

залізної руди і був у державі одним з найбільших її експортерів. 

Для сільського господарства була характерною наявність висо-

копродуктивних поміщицьких економій і значного прошарку 

заможних селянських господарств (майбутніх куркульських). 

Так, за переписом 1916 р. за величиною засівів господарства 

ділились (у %): без посіву — 21; з засівом до 3 десятин — 20; 

від 3,1 до 9,1 дес. — 28,2; понад 9,1 дес. — 30,8 [1]. Значні зе-

мельні ділянки належали німецьким колоністам. 

Вступ Росії у війну ліг важким тягарем на місцеве населення 

у справі забезпечення потреб війни металом, озброєнням (завод 

«Пневматик» був переобладнаний на випуск снарядів) і продо-

вольством. Війна розладнала товарообіг, погіршила роботу 

залізниці, загострила проблему постачання з Донбасу вугілля 

для рудників і населення. Мобілізація обумовила велику нестачу 

робочих рук у всіх галузях господарства краю. Протягом 1914–

1917 років лише гірників було мобілізовано 14,2 тис., що склало 

60 відсотків [2]. 

Значно збільшилось використання праці жінок і підлітків. 

Так, в 1915 р. на рудниках працювало 525 жінок, 688 хлопців-

підлітків і 69 дівчат, 156 неповнолітніх (до 14 років). Виникли 

продовольчі труднощі, які з часом переросли в гостру кризу, 

породили спекуляцію в її найрізноманітніших формах. Ціни 

на продукти харчування підвищились в середньому в 2,5–6 ра-

зів — при зростанні реальної зарплати лише на 50 % [3]. 

Вказані зміни негативно вплинули на умови праці й життя 

всіх верств населення. 
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Скориставшись війною, російський уряд посилив конт-

роль над суспільно-політичним життям українців. Породжене 

війною невдоволення сприяло зростанню революційних настроїв 

серед широких верств населення, а в середовищі українців — 

посиленню прагнення до державної самостійності. Падіння 

самодержавства пробудило до політичної активності великі 

маси українського народу, зокрема в справі забезпечення своїх 

національно-політичних інтересів. 

У 1920 р., після семи років практично безперервних бойових 

дій, народне господарство Криворіжжя перебувало в глибокій 

кризі. 

Загальні збитки (в межах Криворізького повіту) на кінець 

1920 р. склали 400290002 руб. золотом [4]. Відомо, що збитки 

по всій Україні досягли 10 млрд руб. — тобто на Криворіжжя 

припала 1/25 частина. 

У першій половині 1919 р. радянська влада вже мала чітко 

виражені риси диктатури пролетаріату. Здійснено націоналі-

зацію землі, великих, середніх і дрібних підприємств, обмежено 

товарно-грошові відносини, відмінено приватну власність тощо. 

Створено органи для примусового вилучення продрозкладки — 

повітові і волосні продовольчі комітети і ревкоми. Вони повніс-

тю копіювали свої російські аналоги і стали складовою системи 

«воєнного комунізму». Насильство над селянством призвело 

до його конфлікту з радянською владою, а згодом і до загост-

рення громадянської війни в Україні. 

Найбільш ранні документи про повстанський рух в межах 

сучасного Криворіжжя датуються квітнем 1919 року. Це, зокре-

ма, повідомлення місцевої газети про відправлення до містечка 

Широкого карального загону для боротьби з повстанцями [5]. 

Проте основною причиною виступів, як з’ясувалося, була 

не продрозкладка — селяни вважали себе ошуканими внаслі-

док рішень більшовиків про створення радгоспів і передачу їм 

землі й реманенту колишніх поміщицьких економій. Селяни, 

особливо бідняки, чекали наділення їх землею та інвентарем. 
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Реалізація цього волюнтаристського проекту якраз і наштовх-

нулась на масовий активний і пасивний опір місцевих селян, 

які крім індивідуального господарювання не хотіли визнавати 

жодних інших форм. Необхідність забезпечення російських міст 

хлібом примусила нову владу вдатися до відкритих репресивних 

форм для його вилучення, що посилило активізацію опору. 

Жителі краю швидко переконалися, що демократичні де-

кларації більшовизму в 1917 і наступних роках виявилися фік-

цією. Реально забирався хліб, а взамін держава не давала ніяких 

промислових товарів. Від цього потерпали всі верстви селян-

ства, і це об’єднало їх у спільній протидії владі. 

Збройна боротьба з режимом прискорила його падіння 

в серпні 1919 року. 

Серед причин, які підживлювали повстанський рух, слід 

вказати на ще одну. В той час на селі найбільш активно попов-

нювали ряди повстанців люди, які постраждали від дій влади 

за невиконання продрозкладки, зокрема, у них конфіскували 

майно, або відправили до концтабору. 

Опір селянства призвів до зміни в лютому 1920 р. земель-

ного закону: значна частина угідь передавалась у використання 

селянству. Проте стратегія залишалась попередньою — прод-

розкладка і надалі залишилась важким тягарем для землеробів. 

Це викликало масове невдоволення й новий підйом збройної 

боротьби. Наприкінці 1920 р. вся сільська територія Криво-

різького повіту, в більшій або меншій мірі, контролювалась 

повстанськими загонами. 

Більшовицька влада протягом всього часу визвольних 

змагань так і не спромоглася зрозуміти як причин системної 

кризи взагалі, так і селянського руху зокрема — саме несприй-

няття більшістю населення її політики. Так, у квітні 1921 р. 

повітова нарада визнала, що самогоноваріння є основним 

джерелом повстанського руху [6]. Одночасно владні структури 

шляхом широкої пропаганди намагалися перекласти вину 

за продовження збройного опору на самих селян, вважаючи, 
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що вони мало обізнані або неправильно сприймають декрети 

і дії влади. 

Закінчення громадянської війни дозволило владі під різ-

ними приводами порушувати нещодавно укладені угоди з ко-

мандирами повстанських загонів (див. довідку про отамана 

Мелашка) і кинути всі сили на боротьбу з повстанцями. Так, 

в Криворізькому повіті переведено на постійну дислокацію 

шосту Чонгарську дивізію Першої кінної армії, війська внутріш-

ньої охорони (ВОХР), різні частини особливого призначення, 

які спеціалізувались на боротьбі з партизанами. 

Використання проти селян регулярної армії, де абсолютною 

більшістю були ті ж селяни, призвело до падіння морального 

духу і посилення дезертирства. Останні також стали джерелом 

поповнення лав повстанців. 

Якщо спочатку (в 1919 р.) повстанські загони виникали 

стихійно, то згодом це стало результатом цілеспрямованих дій 

Повстансько-Партизанського Штабу та мережі підпільних 

(т. зв. «петлюрівських») організацій, де переважали боротьбис-

ти і незалежники — члени партій з виразною національною 

орієнтацією. Поступово селянський рух на Криворіжжі від ана-

рхістського набирав все більше національного забарвлення і 

оформився у політичну збройну боротьбу. 

Ідеологія й мета повстанського руху не була чітко вираже-

ною. Багато загонів в 1921–1922 роках діяли за власною ініці-

ативою. Якщо визначити їхні основні гасла, то це були: 

за незалежну Україну; за радянську владу, але без комуністів; 

проти московських комісарів та їх терору. Останні часто ото-

тожнювались з євреями. 

Слід назвати отаманів, які в зведеннях НК-ДПУ протягом 

тривалого часу характеризувалися як «петлюрівські». Це Іва-

нов, Лютий, Свищ, Чорний Ворон (Черненко Платон). Проте 

слід наголосити, що багато загонів, діючих протягом 1919–

1922 років, не мали чітко визначеної мети та ідеології. Їхня 
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боротьба зводилась до захисту свого села або волості від гра-

бунків з боку більшовицької влади. 

Треба також зупинитись ще на одному аспекті боротьби — 

її висвітленні з боку влади. З 1921 р. стало широко вживатись 

словосполучення «політичний бандитизм». Під ним більшо-

визм розумів всі збройні виступи і діяльність підпільних орга-

нізацій, незалежно від їхнього політичного спрямування та 

соціальної бази. Тобто під «політичний бандитизм» підпадало 

все, що визначалося узагальнюючим терміном «антирадян-

щина». Хоча більш адекватним цьому явищу можна вважати 

термін «політична опозиція». Отже, під повстанським рухом 

ми будемо розуміти збройну боротьбу, де головною силою бу-

ло селянство, яке могло виступати як з політичними, так 

і з економічними гаслами. 

Причиною тривалого існування «політичного бандитизму» 

на Криворіжжі була політика радянської влади стосовно селян-

ства — так званий «воєнний комунізм». Його головною особ-

ливістю стали нерегульовані продрозкладки — позаекономічні 

способи втручання держави в селянське господарство. Важли-

вою складовою упокорення стала політика розшарування села, 

коли конфісковане майно і худобу віддавали біднякам як ви-

нагороду за підтримку нової влади [7]. 

ПІДПІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТА СТАВЛЕННЯ СЕЛЯНСТВА ДО ЗБРОЙНОГО ОПОРУ 

Вагому роль у діяльності повстанських загонів на Криво-

ріжжі відігравали підпільні антибільшовицькі організації, які 

підтримували зв’язок з Повстансько-Партизанським штабом 

у м. Тарнові (Польща). Під впливом організаторів і інструкторів 

деякі з отаманів стали на шлях політичної боротьби за неза-

лежність України. У 1920-23 роках при підготовці до повалення 
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радянської влади Криворіжжя входило до різних повстанських 

районів. Найбільш активно підпільні осередки розвинули свою 

діяльність в 1920 році. 

Навесні цього ж року в Криворізькому повіті було засно-

вано дві підпільні організації. В першій, на чолі з Іваном Кле-

пачем і Миколою Скляром, більшість складали боротьбисти. 

Вона займалась підготовкою до масштабного повстання в серпні 

1920 року і не проявляла зовнішньої активності. Центр другого 

повстанського комітету знаходився у волосному центрі Ганнівка 

(нині в складі Кіровоградської області). Її очолив воєнком Ган-

нівської волості Кость Пестушко (Степовий). Під час чергової 

мобілізації Ганнівський повітком 15 травня (згідно з Романом 

Ковалем) підняв бунт і перейшов до активних дій, сформувавши 

Степову (Першу Олександрійську) дивізію. 

В липні 1920 р. було розкрито підпільну організацію Кле-

пача-Скляра. В звіті ГубНК за липень говорилось, що більшість 

волостей повіту було охоплено великою контрреволюційною 

змовою. Змовники мали спільників навіть у повітвиконкомі. 

Після захоплення й арешту частини активних учасників Клепач 

і Скляр нашвидкуруч зібрали загін в 600 осіб і розпочали активні 

дії. Виконком було зрештою розпущено і створено ревком 

з трьох осіб [7]. 

Зі спогадів голови Криворізького політбюро С. Тинка ми 

дізнаємося, що підпілля в повіті організовував заступник голови 

виконкому Голобородько, в Широківському районі організатором 

був директор школи, який отримував інструкції від Голоборо-

дька по телефону. Зокрема, останній попереджував про виїзди 

каральних загонів [8]. У зведенні Катеринославського ГубНК за 

11–18 серпня повідомлялося, що вони виявили на Криворіжжі 

й інші підпільні організації. В бюлетені НК за липень 1920 р. 

констатувалось, що основним організаційним ядром повстань 

були «установки агентів політичних груп або куркуля» [9]. 

У звіті секретаря Криворізького повітового партійного комі-

тету за 1 вересня — 10 жовтня 1920 р. вказувалось на посилене 
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розповсюдження прокламацій повстанського комітету — тобто 

замість розгромлених осередків виникли нові, які продовжили 

боротьбу [10]. 

В серпні 1920 р. отаман Брова зібрав у Саксаганському лісі 

повстанський з’їзд. На ньому був присутній голова повстанко-

му Родіон Федорченко, який зайняв цю посаду після загибелі 

Карпенка. На з’їзді Федорченка висунули на посаду командира 

повстанських загонів Катеринославщини. Останній планував 

сформувати полк і виступити спільно з Червоною армією проти 

Врангеля, але в жовтні 1920 Федорченко загинув під час бою 

з червоними на переправі через Дніпро [11]. 

Талановитим керівником повстанського загону виявився 

ще один член Ганнівського повстанкому — Гниненко («Вовгу-

ра»), який до травня 1920 р. обіймав посаду голови і воєнкома 

Жовтянської волості. Згодом він обійняв посаду начальника 

штабу Першої Олександрійської дивізії [12]. 

В серпні 1920 р. з Повстансько-Партизанського Штабу в за-

гін отамана Іванова (Тишаніна) був направлений «політичний 

комісар» Гнибіда, який зумів «перетягнути» повстанців на свій 

бік. Згодом, у наступному 1921 році, Гнибіді та іншим повстан-

цям вдалося створити ефективне запілля, яке сприяло діяльності 

ряду повстанських загонів. 

Для вербування поповнення в загони були залучені видні 

та авторитетні повстанці М. Скляр і М. Бондаренко. Скляр за-

ймався агітаційною роботою серед молоді. Робота велась ефек-

тивно, з дотриманням правил конспірації. В різні села були 

розіслані організатори. Так, у Лозоватці ним був Ілля Каюн, 

який згодом змінив Гниненка. Центром підпілля стало с. Варва-

рівка Братолюбівської волості. Тут діяла типографія, де друку-

вались відозви, які потім поширювались по селах. Про потенціал 

організації говорить факт посилки загону в 30 бійців отаману 

Іванову під час бою біля с. Верблюжки. По селах і хуторах були 

створені опорні пункти, де повстанці могли сховатись або пе-

репочити. За зізнанням секретаря повітового комітету КП(б)У 
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(грудень 1921р.), в 1921 р. в повіті призупинилось радянське 

будівництво, постійно затримувався збір продподатку і затихло 

економічне життя [13]. 

У першій половині листопада 1921 р. Криворізька НК все ж 

розкрила підпільну організацію, і розпочались масові арешти [14]. 

На час ліквідації підпілля діяли дві організації, які постав-

ляли загону Іванова людей і коней. Для підготування повстання 

повіт був розбитий на дві дільниці, в кожній з яких був органі-

затор молоді, на якого покладався обов’язок взяти на себе керів-

ництво у випадку повстання, знищити органи місцевої влади 

і приєднатися до Іванова. Остання організація охоплювала пів-

денно-західну частину Криворіжжя: села Городоватку, Лозуватку, 

Петрівку, Варварівку, Водяне, Красне, Кам’янське, Верблюжку. 

Загальна чисельність підпільників досягала 200 осіб [15]. 

Згідно з планами ППШ Криворіжжя входило до третього 

району Першої повстанської групи. Кадровою базою були за-

лишки Степової дивізії, а організаційним ядром — загін отамана 

Іванова [16]. 

Не дивлячись на великі втрати 1921 року (розстріляли 

49 осіб), у другій половині 1922 р. мережа підпільних осередків 

була відновлена. Так, у закритому листі Катеринославського 

губкому КП(б)У за жовтень 1922 р. вказувалось, що наприкінці 

вересня було розкрито існування «петлюрівської організації», 

яка займалась постачанням існуючих повстанських загонів 

і спрямовувала їхню діяльність. Тоді ж було помічено, що «бан-

дитизм почав набувати політичного характеру»: вбивства ра-

дянських організаторів, співробітників НК, червоноармійців, 

напади на поїзди, залізничні станції тощо [17]. Резидентури 

повстанців знаходились у Братолюбівській, Гурівській, Бузулу-

цькій, Грушевській, Ганнівській волостях. Тільки у с. Варварів-

ці було заарештовано 80 осіб [18]. 

В листопаді ДПУ закінчило операцію з ліквідації виявле-

ного підпілля. Слідство показало, що весною 1922 р. на Криво-

ріжжя з Польщі прибув відомий діяч повстанського руху Василь 
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Іванович Сірко (Скляр), який розпочав організацію осередків 

по селах і волостях, налагоджуючи зв’язок між загонами, які 

діяли на території Криворіжжя. Осередки стали базою матері-

ального постачання повстанців. Одночасно встановили зв’язок 

з Чорноморською повстанською групою, якій були підпоряд-

ковані загони Криворіжжя. За планом Чорноморського пов-

станкому командиром четвертої Олександрійської дивізії було 

призначено отамана Лютого (Черевика). Останній повністю 

укомплектував дивізію командним складом аж до командирів 

взводів. Командиром першого полку став Бондаренко, заступник 

Лютого. Бондаренко призначив командирів батальйонів: 1 — 

Іван Філоненко; 2 — Йосип Стулій; 3 — Андрій Таран. Останні 

призначили командирів рот і взводів, а ті вже набирали козаків 

у свої підрозділи. Командиром п’ятої дивізії (Миколаївської) 

був призначений отаман Платон Черненко — колишній сотник 

у загоні Іванова. 

Осередки з їхніми очільниками також були розбиті на ра-

йони і на час повстання повинні стати бойовими одиницями. 

До завдання районних організацій входило: 1) постачання 

повстанських загонів зброєю, патронами, продуктами; 2) ін-

формування про рух червоних військових частин; 3) агітація 

серед селянства на користь УНР. Така система дала можливість 

загонам, тісно пов’язаних з осередками, виконувати доручення 

начальників полків і дивізій, знаючи про дислокацію частин 

Червоної армії, і завжди мати притулок. Кожен осередок на свої 

гроші купував зброю та набої; повстанці приходили в обумов-

лене місце і отримували все необхідне. Командування п’ятої 

дивізії через свою людину — співробітника шостого корпусу 

Воскресенського, отримало обмундирування і вже збиралось 

отримати кулемети, але не встигло в зв’язку з арештом Воскре-

сенського. Всього за цією справою було заарештовано 75 осіб і ви-

явлено низку інших, яких планувалось терміново «вилучити» [19]. 

Економічна стабілізація 1923 року сприяла швидкому згор-

танню антибільшовицького руху опору. З іншого боку чекісти 
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нанесли ряд важких ударів по підпіллю, зокрема через зраду 

багатьох ватажків. Активні діячі були ув’язнені, розстріляні, 

пішли в глибоке підпілля або виїхали за кордон. 

Проте вогнища опору ще існували. Так, у закритому листі 

секретаря Катеринославського губкому КП(б)У вказувалось, що 

ще існують «приховані контрреволюціонери», по яких ведуться 

розробки ДПУ [20]. На існування прихованої загрози вказує 

протокол засідання Криворізького окружкому КП(б)У від 

30 квітня. В постанові наказано ДПУ бути в повній бойовій 

готовності, встановити пильний нагляд в місті та в селах, 

а Листопаду спостерігати за частинами всеобучу [21]. 

В травні знову з’являються повідомлення про «політичний 

бандитизм». Так, у Комісарівській волості ДПУ ліквідувало пі-

дпільну організацію, яка вже сформувала загін і збиралася йти в 

ліси. На неї випадково натрапила трійка з вилучення зброї 

й повідомила про це чекістів. Говорилось також про 10 тисяч 

колишніх повстанців, які проживали в селах разом зі своїми 

отаманами, які «постарались проникнути» на командні посади 

у всеобучі, і вже багатьох викрито. На думку чекістів, все це 

вказувало на існування глибокого «петлюрівського» підпілля. 

Рекомендувалось привести у бойову готовність частини ЧОЧ, 

посилити охорону складів, скласти план оборони тощо. Було 

також відмінено постанову про розпуск трійки з вилучення 

зброї [22]. 

В другій половині 1923 р. повстанський рух в цілому завми-

рає. Матеріальні й людські ресурси його були підірвані числен-

ними репресіями з боку влади. Населення втомилось від боротьби 

і постійної напруги і перейшло до конформізму або тихого 

саботажу. 

Відомо, що будь-який соціально-політичний рух може іс-

нувати за умови достатньо широкої моральної і матеріальної 

підтримки населення. Соціальною опорою повстанства було се-

лянство, яке власне й складало основу повстанських загонів. Не 

дивлячись на ряд популістських заходів для бідного і середнього 
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селянства (останнє наприкінці 1920 року складало вже 50 % 

господарств), радянській владі так не вдалося перетягти їх на 

свій бік. Більшість населення зберігала політичну пасивність. 

На це опосередковано вказує участь селянства у виборах до рад. 

Точні дані за 1920 і 1921 роки не відомі, але за оцінкою В. Ф. Вер-

стюка цей показник (по Україні) складав 22 % і 16 % відповідно. 

Ще в 1924 р. вони не перевищували в середньому 35 % [23]. 

Стосовно Криворіжжя слід вказати на деякі специфічні 

моменти. Архівні джерела, які є в розпорядженні автора, від-

бивають точку зору й оцінку подій правлячої партії й ворожої 

до повстанства сторони. Про це треба пам’ятати, коли читаємо 

різні повідомлення про широку підтримку всіх дій влади. 

Наведемо приклад викривлення інформації в потрібний 

для влади бік. 

Так, 5 березня 1920 р. Кривий Ріг був захоплений об’єдна-

ними загонами Федорченка, Мелашка та Іванова. Випустивши 

ув’язнених і пограбувавши казначейство, повстанці відійшли. 

Отамани добре розуміли, що довго утримувати такий великий 

населений пункт неможливо. 

Тепер подивимось, як цю подію висвітлила провладна га-

зета «Борьба»: 

«…На время налета бандитов на Кривой Рог, крестьяне со 

всех ближайших волостей прислали свои отряды на помощь Кри-

ворожскому ревкому. Некоторые крестьянские отряды оставались 

в городе до тех пор, пока выловили почти всех бандитов» [24]. 

Зовсім по-іншому про це говориться в секретному інфор-

маційному зведенні ЦК КП(б)У за 24 квітня 1920 р.: 

«Прибули на допомогу комосередок колонії Інгулець в 15 осіб, 

комосередок с. Софіївка — 8 осіб піших, а також руднична міліція. 

За допомогою цих сил вдалося ліквідувати бандитський наліт 

і виловити багатьох бандитів» [25]. 

В останньому випадку ми бачимо, що на допомогу при-

були структури, які це були зобов’язані робити в подібних 

випадках. 
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Більш об’єктивно поведінку селян подають зведення 

НК-ДПУ — влада бажала знати реальний стан речей для адек-

ватної протидії. Наведемо деякі характерні на наш погляд 

приклади. 

Під час бою загону Клепача біля станції Рядової 27 липня 

1920 р. до нього прибула делегація жителів села Казанка, які 

пообіцяли надати, при необхідності, для боротьби 1200 бійців [26]. 

Після очищення с. Петрове від повстанців, 31 липня 1920 р. до 

радянського командування прибула делегація від жителів, яка 

заявила, що «проти радянської влади не виступатимуть, а ко-

муну не пустять» [27]. 

Велику надію правлячий режим покладав на комітети не-

заможних селян (КНС), які створювалися для розшарування 

сільських громад і боротьби з повстанством. Підгодовуючи КНС 

пільгами та роздачею конфіскованого майна, влада в цілому 

домагалася свого. Проте були й цікаві винятки. З протоколу 

засідання губернської ревтрійки від 19 листопада 1920 р. ми 

дізнаємось, що в Катеринославський губком КП(б)У звернулись 

6 (з восьми) районних організацій КНС Криворізького повіту 

з приводу арешту 12 «петлюрівців» (членів повстанкому. — 

авт.), наполягаючи на їхній повній невинуватості. Зі свого боку 

губернська НК навела цілу низку даних попереднього слідства 

про причетність арештованих до антирадянського виступу. 

Чекісти вказали на особливу обережність при розгляді справ, 

що стосуються КНС [28]. На жаль, це єдиний приклад, коли 

КНСи більшості районів повіту стали на захист підпільників. 

Більшовицьке керівництво і в наступні роки вказувало, що 

труднощі з ліквідацією «політичного бандитизму» на Криво-

ріжжі виникали через тісний зв’язок повстанців з місцевим 

населенням [29]. 

Проявляється ще один важливий чинник, що характеризує 

ставлення бійців Червоної армії до повстанців. Так, у рапорті 

начальника Криворізької повітової міліції від 19 листопада 

1921 р. говорилося, що військові загони лише роблять видимість 
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війни проти банди Іванова [30]. Це ми можемо зрозуміти — 

в шинелі з червоними емблемами також були вдягнені селяни. 

Після загибелі отамана Іванова (23 грудня 1921 р.) залишки 

загону очолив Платон Черненко (Яшка Чорний, Чорний Ворон). 

Коли не було можливості вести відкриту боротьбу, його бійці 

переховувались на хуторах. [31] Раніше так само робив і ота-

ман Іванов, загін якого завжди міг знайти притулок у селах ве-

ликого Криворізького повіту. Наприкінці 1922 р. повстанські 

загони вже підтримувала лише заможна частина селянства [32]. 

Офіційні документи кінця 1922 р. підкреслювали, що біль-

шість населення вже підтримує радянську владу і виконує всі її 

розпорядження. Тільки незначна частина селян проявляє во-

рожість до системи, ховаючи «політичних бандитів». Так, 

у листопаді 1922 р. селяни с. Варварівка зустріли каральний 

загін КНС стрільбою з гвинтівок і рушниць, змусивши його 

відступити [33]. 

Підсумовуючи сказане, ми можемо зробити висновок, що 

повстанський рух на Криворіжжі, порівняно з іншими регіо-

нами, протримався так довго, крім іншого, і завдяки активній 

підтримці спочатку широких мас населення, а згодом (з 1922 р.) 

малої, але добре організованої її частини. 

БОРОТЬБА ПОВСТАНСЬКИХ ЗАГОНІВ 

Хід бойових дій буде нами розглянуто нижче, в хронологі-

чному порядку. Тут же ми зупинимось на питаннях тактики 

боротьби, виборі об’єктів нападу та напрямку терору проти 

представників владних структур. Розглянемо найбільш виразні 

моменти боротьби, її недоліки та причини спаду. 

На час максимального підйому повстанського руху в 

1921 р. фахівці ППШ намагалися дати типологічну класифікацію 

діючих формувань. Вирізнялися два типи повстанських загонів: 
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1) партизанські загони, що постійно проводили активну 

збройну боротьбу з радянською владою; 

2) повстанські організації, що на поточний момент не вели 

активних дій, перебували в законспірованому стані й збирали 

сили для відкритого виступу. 

Джерелами формувань повстанських загонів були такі ка-

тегорії громадян: 

— особи, що боролися з радянською владою на ідейному 

ґрунті; 

— громадяни, що постраждали від тих чи інших проявів 

свавілля владних структур; 

— люди, скомпрометовані перед більшовицької владою, 

які не мали змоги спокійно проживати в одному місці під за-

грозою арешту; 

— дезертири з Червоної армії, що потрапили туди за мобі-

лізацією; 

— «люди, що люблять сильні почуття» [34]. 

Усі вище перелічені ознаки тією чи іншою мірою прояви-

лися в повстанському русі на Криворіжжі в 1919–1923 роках. 

Аналіз доступних джерел з означеної теми дозволив нам 

виділити ознаки, які давали перевагу загонам, що вели полі-

тичну боротьбу протягом тривалого часу (рік і більше): 

1. Швидкість і маневреність, яка досягалася за рахунок до-

статньої кількості коней (часом і по два на бійця) і тачанок. 

Широко практикувався обмін стомлених коней на свіжих у селян. 

Це давало можливість переміщуватися зі швидкістю 100–150 км 

на добу. Червоні частини рідко могли розвивати такі темпи 

при переслідуванні, часто заганяючи своїх коней. 

2. Повстанці як сільські жителі були добре обізнані з міс-

цевістю; результативно діяла широка мережа добровільних 

інформаторів, які повідомляли про дислокацію і рух військових 

підрозділів. 

3. Добра озброєність загонів, включаючи кулемети, відбиті 

у військових частин, загонів НК і міліції. Поширеними були 
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і 25-зарядні англійські гвинтівки. Останніми повністю був 

озброєний загін Іванова. Кулемети дозволяли результативно 

стримувати більш численні червоні загони. 

4. Постачання зброї, одягу і продовольства через опорні 

бази, створені підпільниками. Купівля їжі у селян, рідше — шля-

хом реквізиції (в другій половині 1922 — на початку 1923 р.). 

5. З другої половини 1921 року отамани загонів почали роз-

діляти їх на 2–3 невеликі (по 10–15 бійців) підрозділи, які діяли 

окремо, часом у протилежних напрямках. Після виконання 

бойової задачі всі знову з’єднувались у наперед визначеному 

місці. Це давало можливість збивати з пантелику червоне 

командування, змушувало його розпилювати свої сили, а пар-

тизанам — швидко відриватися від переслідування. 

Діапазон дій повстанців був достатньо широкий: бойові 

операції проти частин регулярної армії (Степова дивізія, ота-

мани Клепач, Мелашко, Федорченко), загонів ВУНК, окремих 

ескадронів і залог РСЧА, диверсії на залізниці, нищення засобів 

зв’язку, напади на продзагони і склади з метою зриву «прод-

кампанії», агітація і пропаганда проти заходів радянської влади, 

терористичні акти проти функціонерів владних структур, сіль-

ських активістів, комуністів і комсомольців (вибірково). 

До характерних прийомів боротьби слід віднести напади 

на відділки міліції та НК. Це робилося з подвійною метою — 

визволення ув’язнених, які поповнювали ряди повстанців, і ово-

лодіння зброєю та військовим майном. Так, при нападі на Кри-

вий Ріг загони Гладченка — Мелашка — Іванова (500 бійців) 

5 березня 1920 р. звільнили в’язнів, вбили начальника слідчого 

відділу Матвія (Мойшу) Янова, забрали в казначействі 13 млн 

руб. [35]. Вирішальну роль у захоплені міста відіграв загін ота-

мана Шаповала (штабс-капітан), підпільний штаб якого містився 

на Карнаватці [36]. 

Напад на волосне відділення міліції відбувся 18 липня 1920 р. 

в с. Cофіє-Гейківка. При цьому розорили волвиконком, забрали 

телефон і 14 гвинтівок. Того ж дня було обеззброєно міліцію 
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с. Чайковське [37]. 22 липня загін з 60 бійців на чолі з Клепачем, 

Чирвою, Івановим увірвався в Ганнівку, де повстанці обеззбро-

їли волосну міліцію і вбили одного міліціонера. 23 липня загін 

з 60 осіб напав на станцію Рядова, обеззброїв міліцію; забрали 

телеграфний і телефонний апарати. 24 липня Клепач обеззбро-

їв Карнаухівську волосну міліцію. На зібраному мітингу заклика-

ли жителів приєднуватися до повстанців. 26 липня було обез-

зброєно Софіївську волосну міліцію, розігнано раду, знищено 

всю документацію, телефони, обірвано лінію зв’язку [38]. Мілі-

ція часто ставала об’єктом нападу повстанців, але попутно руйну-

вались органи влади, нищилась документація і засоби зв’язку. 

Залізниця також була в центрі уваги. 28 липня 1920 р. загін 

Федорченка та Чирви розібрав колію між станціями Кудашівка 

й Милорадівка [39]. Другого жовтня 1921 р. отаман Іванов 

повністю розгромив станцію Рядова [40]. Через три дні було ви-

тягнуто 3 рейки на перегоні Куцівка — Долинська, зрубані 

телеграфні стовпи й обірвані дроти. В жовтні 1921 р. в Катери-

нославській губернії здійснено 9 нападів на залізничний тран-

спорт, причому більшість з них (7) скоєно Івановим. 

Під час двадцяти нападів, скоєних у вересні, органи влади 

були зруйновані в чотирьох випадках. В жовтні було 35 нальотів, 

половина з яких припадала на Іванова. Численність його загону 

на цей час коливалась від 40 до 75 шабель. У жовтні Іванов на-

правив свої зусилля на зрив збору продподатку шляхом пропа-

ганди і вбивства продпрацівників, тероризування місцевих ра-

дянських функціонерів, руйнації волвиконкомів, вбивства мілі-

ціонерів, роззброєння військових частин, руйнування засобів 

зв’язку [41]. За нашими підрахунками в 1920–1922 роках повс-

танці здійснили не менш як 70 нальотів на волосні центри 

і великі села повіту. 

Активні напади на залізницю робив загін отамана Свища. 

Так, 13 вересня 1922 р. він захопив станцію Казанка і забрав з каси 

100 млн рублів. 23 жовтня на перегоні Казанка — Долинське 

Свищ розібрав рейки, що призвело до сходу поїзда № 3 Харків — 



28 

Херсон. Розбилося 2 пасажирських вагони і 2 поштових. Загинув 

один пасажир і восьмеро поранено. Пограбувань не було [42]. 

23 вересня 1922 р. пустив під укіс поїзд і загін Чорного 

Ворона (Черненка) на перегоні Апостолове — Радушна. В резуль-

таті розбились 12 вагонів з вугіллям і кавунами і 9 пошкоджено. 

Також пограбована автівка з членом ВУЦВК Ермощенком, 

у якого відібрано 7 млн рублів [43]. 

Значну увагу повстанці приділяли агітації. Під час захоп-

лення великих населених пунктів проводили мітинги, де закли-

кали жителів до повстання. Часом це мало успіх. В селах Сакса-

гань і Петрове повстання вибухнуло 3 липня 1920 р. Саксаган-

ський загін нараховував до 200 бійців. П’ятого липня 1920 р. 

у с. Софіївці підняли повстання мобілізовані. Організаторами 

були голови Лозуватської та Христофорівської сільрад [44]. 

Отаман Палій 27 липня 1920 р. провів мітинг в с. Казанці, 

де закликав дезертирів Червоної армії приєднатися до повстан-

ців [45]. 

На початку липня 1921 р. отаман Іванов пробував підняти 

жителів с. Олександрівка Казанської волості на повстання шля-

хом розповсюдження відповідних прокламацій [46]. Отаман 

Іванов (Ілля Тишанін) був вбитий в бою біля с. Христофорівки. 

Замість нього загін очолив його брат Григорій. 

В інформаційному огляді Комісії по боротьбі з бандитиз-

мом при РНК РСРР за 28 жовтня 1921 р. підкреслювалось, 

що отаман Іванов «розвинув систематичну і широку антибіль-

шовицьку агітацію — селянство всебічно підтримує бандитів» [47]. 

В 1922 р. питання антирадянської пропаганди ще залишалось 

актуальним для повстанців. Так, в огляді за 13 березня 1922 р. 

повідомлялось, що загін Чорного Ворона зайнятий виключно 

агітацією та організацією повстання в районі Ротмістровки [48]. 

В квітні 1922 р. червоні частини в районі с. Троїцьке відбили 

в отамана Свища кілька тачанок з агітаційною літературою [49]. 

Ці факти вказують на те, що ідейні повстанці вважали агітацію 
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за державну самостійність України важливою складовою своєї 

боротьби. 

В деяких випадках повстанці вдавалися до тактичних ім-

провізацій. Так, 4 липня 1920 р. четверо бійців зробили наліт 

на ст. Зелене, показавши охороні посвідчення Знам’янської ТНК. 

В результаті поранено четверо червоноармійців [50]. В березні 

1920 р. на теренах Криворіжжя діяв загін, який був одягнений у 

червоноармійську форму (17 шабель і 2 кулемети) [51]. В травні 

1921 р. до повітового воєнкома прибули шестеро червоноармій-

ців з двома гарматами і кулеметом, маючи при собі необхідні 

документи. Червоне командування просило терміново зробити 

ремонт зброї. Це було виконано протягом п’яти днів. При 

від’їзді військові знову прибули до воєнкома і залишили листа, 

в якому батько Махно дякував за терміновий ремонт [52]. 

За підрахунками краєзнавця Андрія Пахомова, в 1920 році 

на території повіту діяли загони отаманів Хмари, Клепача, 

Іванова, Чирви, Федорченка, Пестушка чисельністю від 50 до 

400 бійців — всього їх було понад дві тисячі [53]. 

Широкий розмах повстанства на Криворіжжі в 1920–1921 ро-

ках частково пояснюється в секретно-інформаційному зведенні 

Катеринославської ГубНК за 24 березня 1920 р.: «Всі колишні 

начальники партизанських загонів, що оперували в минулому 

у Криворізькому повіті, на своїх місцях і мають свої підпільні 

штаби» [54]. Тобто всі ті учасники руху опору проти гетьманської 

влади та під час денікінської окупації нікуди не поділись — 

вони придивлялися до дій радянської влади і чекали слушної 

нагоди. Інші польові командири вже на той час розпочали боро-

тьбу. В інформаційному зведенні Катеринославського губкому 

КП(б)У за 16 березня 1920 р. говориться, що в Криворізькому 

повіті міліція на місцях не в силах боротися з повстанством, 

яке отримало грізні розміри, міліціонери бояться, щоб їх не 

повбивали [55]. 

В другій половині 1921 року, коли радянська влада зуміла 

зосередити проти опозиції великі сили, місцеві отамани, 
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рятуючись від переслідувань ворога, почали переходити в сусідні 

Олександрійський, Єлисаветградський і Херсонський повіти 

Миколаївської губернії. 

У таких випадках їх переслідування припинялося — вва-

жалося, що це справа каральних органів іншої губернії. Правда, 

цю тактичну помилку влада виправила на початку 1922 року. 

На відміну від інших регіонів криворізькі повстанці, що 

виступали за незалежність України, намагалися не грабувати 

селян. За постій і харчі Івановці завжди платили, за взятих ко-

ней давали своїх. Налітаючи на продсклади чи станції з продо-

вольством, їх громили, даючи можливість жителям, особливо 

в голодні 1921–22 роки, хоч ненадовго запастись продоволь-

ством [56]. В цілому грабунки селян широкого розмаху не мали. 

За зведенням Губкому КП(б)У в жовтні 1921 р. повстанці забрали 

у селян 194 пуди зерна і 6 коней [57]. В травні 1922 р. в Брато-

любівській волості невідомий загін забрав 16 мішків зерна, 

давши селянам розписку з печаткою Міністерства внутрішніх 

справ УНР третього району Південно-Західного фронту [58]. 

Перехід до непу, наділення селян землею, введення ринкових 

відносин обумовили зміни суті селянського руху. Погіршення 

ситуації змушувало командирів повстанських загонів робити 

примусові мобілізації, вилучати у селян продовольство. В першу 

чергу це стосувалося заможних господарств, проти яких також 

спрямовувались репресії радянської влади. Така ситуація, поряд 

із прагненням до розвитку свого господарства, в цілому сприяла 

відходу від повстанського руху з другої половини 1921 року [59]. 

Певна активізація повстанського руху відбулася з кінця літа 

1922 р. в зв’язку з початком збору продподатку. Так, у закритому 

листі Катеринославського губкому КП(б)У за жовтень 1922 р. 

сказано: 

«Покращення економічного стану створило можливість 

активізації діючих і організації нових банд, за рахунок окремих 

осіб, які оперували раніше. У вересні виступи бандитів починають 

набувати політичного характеру: вбивства співробітників ДПУ, 
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радянських працівників, червоноармійців, напади на поїзди, заліз-

ничні станції. Встановлено петлюрівське забарвлення деяких 

банд» [60]. 

Важкий удар по рухові опору було нанесено в результаті 

розгрому загону Іванова 23 грудня 1921 року. В тому бою непо-

далік від сучасного райцентру Широке загинув Григорій Іванов 

[61]. Правда, отаман Лютий (Коваль) зумів відновити загін 

і продовжив боротьбу в 1922 р. Повстанці називали себе «Іва-

новцями», або «Сини обіжених батьків». 

В грудні 1922 р. офіційно повідомили про загибель отамана 

Платона Черненка (Чорного Ворона). За вироком надзвичайної 

трійки було розстріляно 14 його бійців. Всього за справою 

ув’язнено понад 140 осіб [62]. 

Серед причин, що сприяли затуханню повстанського руху 

слід назвати голод 1921-1923 років. Під час цього лихоліття всі 

помисли селян були направлені на виживання. Політична ак-

тивність практично падала до нуля. Голод став фактором, який 

ефективніше ніж репресивно-каральні акції влади втихоми-

рював повстанців. Влада це відразу збагнула і почала ще інте-

нсивніше викачувати всі продовольчі запаси на селі [63]. 

Подолання кризи голоду, стабілізація економічної ситуації, 

зокрема введення єдиного сільськогосподарського податку, який 

можна було виплачувати грошима, став фактором подальшого 

послаблення повстанського руху. Архівні джерела свідчать про 

його практичне завмирання. Так, в огляді за січень 1923 р. ми 

читаємо, що надзвичайна трійка вилучила у населення повіту 

багато зброї та «бандитського елементу», проведена політична 

обробка населення волостей, яка дала добрі результати [64]. 

В лютому 1923 р. було остаточно розбито загін отамана 

Сови, що діяв понад три роки, здійснив велику кількість нальо-

тів, включаючи на поїзд, яким їхав Г. Петровський [65]. В березні 

1923 р. секретар губкому КП(б)У Симонов у своєму листі-огляді 

стану повідомляв про існування «прихованої контрреволюції», 

проти якої ведеться розробка справ у ДПУ [66]. 
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В квітні 1923 р. у Криворізькому повіті відібрано в насе-

лення: гвинтівок — 145, обрізів — 1127, револьверів — 607, 

патронів — 30635, бомб — 207 [67]. 

Після розгрому загону отамана Свища на початку 1923 року, 

фактично зникають повідомлення про збройний опір. Останній 

факт появи загону повстанців у Нікопольському районі повіту 

датується березнем 1923 року [68]. 

На початку 1923 р. повстанство як форма боротьби була 

остаточно ліквідована. Незважаючи на його розгром і на великі 

жертви з обох сторін, ми повинні сказати і про деякі здобутки 

в цій боротьбі. В кінцевому результаті радянська влада пішла 

на поступки: більша частина землі перейшла в індивідуальне 

користування селян, продрозкладку замінили податком, були 

легалізовані товарно-грошові відносини [69]. 

Найяскравіші сторінки повстанського руху в краї пов’я-

зані з іменами отаманів Никифора Григор’єва, Костянтина Пес-

тушка, Григорія Тишаніна та інших. Про них нижче буде розка-

зано більш детально. 

СИСТЕМА ПРИДУШЕННЯ 
ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ 

Спроби втілення більшовиками своїх поглядів на будівни-

цтво соціалізму весною 1919 р. не знайшли підтримки у насе-

лення краю. Зокрема державна система розподілу продуктів 

замість торгівлі. Скоро ця практика перетворилась на звичайні 

реквізиції, причому «надлишки» вираховувались із норм спо-

живання, які також придумували більшовики. Масове невдо-

волення швидко перейшло у відкриті збройні сутички. Селяни, 

багато з яких мали за плечима досвід Першої світової війни, 

участь у боротьбі з більшовиками та австро-угорськими окупан-

тами, швидко знову зорганізувались у партизанські загони. 
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Повстанський рух на Криворіжжі, як і в усій Україні, почав 

набирати сили вже з квітня 1919 р. Новий уряд реагував швидко. 

Вже на квітневому пленумі ЦК КП(б)У головним було питання 

«про куркульську контрреволюцію». Влада вирішила, що най-

більш підходящим варіантом боротьби буде придушення ви-

ступів одних селян іншими. 12 травня 1919 р. ЦВК Рад України 

затвердив «Положення про сільські комітети бідноти», яке су-

проводжувала спеціальна інструкція НКВС по «розшаруванню» 

села. Правда, надії влади не збулись — комбіди виявилися 

небоєздатними. Паралельно йшла організація нового фронту — 

внутрішнього, утвореного з військових частин і спеціальних 

відділів Всеукраїнської Надзвичайної Комісії 

В Кривому Розі, відразу після відновлення радянської влади, 

для підтримання порядку почав створюватися загін з комуністів 

і комсомольців. У лютому розпочато формування Першого Криво-

різького радянського полку — воєнної опори нового режиму [70]. 

Перше велике повстання селян вибухнуло в квітні в Широ-

кому і західній частині сучасного Широківського району. Спе-

ціально створений для цього «Перший Криворізький каральний 

загін» (на основі Криворізького радянського полку) 9 квітня 

разом з ротою агентів НК вирушив на знищення повстанців [71]. 

Більшість з них розійшлися по домівках, прихопивши з собою 

зброю. В червні знову вибухнуло повстання. Загін селян досяг 

чисельності до 400 осіб. Висланий на його приборкання Одесь-

кий піхотний полк, після великих втрат, відійшов. Тоді місцева 

влада двинула Криворізький комуністичний полк, який вже 

мав досвід боротьби з отаманом Григор’євим [72]. 

Ще одну новацію в боротьбі з повстанством спробували 

місцеві більшовики весною 1919 р. — це використання жінок 

з метою розвідки. Так, у травні, під час повстання отамана 

Григор’єва, «жінки-активістки» Л. В. Чистякова та О. Ковальчук 

були направлені в Миколокозельськ, де найнявшиись на сіль-

госпроботи, збирали дані про рух загонів григор’євців і пере-

давали її у повітове політбюро (попередник НК. — авт.) [73]. 
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Нерозуміння владою економічних причин масових повстань 

(все списувалось на куркульську агітацію), призвело до чисто 

воєнних способів боротьби. 

17 липня Рада робітничо-селянської оборони УСРР при-

йняла постанову про придушення повстань на селі. Вона цікава 

тим, що там, фактично визначена стратегія боротьби влади 

із селянством на весь час протистояння. Мова йшла про ого-

лошення місцевостей, охоплених повстанням, в стані облоги; 

створення в повітах і районах воєнно-польових революційних 

трибуналів; оголошення поза законом керівників і організато-

рів повстань. 

Повітовим виконкомам наказувалось ввести кругову по-

руку — населення повинно відповідати за будь-які виступи, 

і доповідати владі про все і всіх, хто викликає підозру. В селах, 

де були факти співчуття, або приховування повстанців, нака-

зувалось брати заручників, а у випадку виступу — їх страчувати. 

За приховування зброї поселення підлягали воєнній блокаді на 

визначений командуванням термін здачі зброї, після чого мали 

проводитись суцільні обшуки з розстрілом тих, в кого вона буде 

виявлена. Куркулів і заможних селян рекомендувалося притя-

гати в тилове ополчення. Також накладалася контрибуція на по-

всталі села. Виселялися сім’ї керівників і зачинщиків повстань 

за межі повіту. При цьому конфіскувалося все їхнє майно і пере-

давалося бідноті. Йшлося про необхідність збільшення кількості 

міліціонерів. 

Повітові воєнкоми повинні були розбити кожен повіт на 

4–5 районів, призначивши в них начальників, і зосередити там 

певні військові частини, надавши всю повноту влади (тимча-

сово) начальникам районів, які губкомітетом оголошувались 

на облоговому положенні з усіма витікаючими наслідками. 

Повітвиконкоми і повітвоєнкоми повинні були переглянути 

склад волосних воєнних комісаріатів і волосних виконкомів 

за належністю. Цей захід мали провести в широкому масштабі. 

Також проводилися з’їзди виконкомів з метою з’ясування 
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необхідності боротьби з сільським куркульством і різними 

авантюристами. В місцях, де були повстанські райони, мали 

організувати тимчасові ревкоми. У військових частинах, які від-

правлялися на боротьбу з повстанцями, організовувалися воєнно-

революційні трибунали в складі трьох осіб. Повітвоєнкому на-

давалося право оголошувати загальну мобілізацію чоловічого 

населення в місцевостях, звільнених від повстанців [74]. 

В наступні роки цей документ лише уточнювався й деталі-

зувався в залежності від поточних тактичних завдань. 

Коли після розгрому військ А. Денікіна радянська влада 

знову повернулася, постало питання про впровадження декрету 

ВЦВК і РНК про відміну «червоного терору». Газета «Борьба» 

від 29 січня 1921 р. повідомила, що Катеринославський губком 

КП(б)У і губревком вирішили, що цей декрет неможливо виконати 

через «сильно розвинений бандитизм». Крім того вважалось, 

що право на смертні вироки потрібно залишити за губернським 

воєнним трибуналом. 

В лютому 1920 р. в Криворізькому повіті проти повстанців 

діяли два загони: перший в кількості 500 бійців при трьох ку-

леметах; другий — кавалерійський ескадрон в 40 шабель і при 

двох кулеметах на тачанках. При політбюро існував загін із 

сорока осіб [75]. 

Крім названих загонів їм допомагали підрозділи Латиської 

дивізії. Про її дії з «укріплення радянської влади» свідчить 

протокол повітового з’їзду рад від 24 березня 1920 р.: 

«Необхідно відмітити, що широке незадоволення викликала 

своїми діями Латдивізія, яка тероризувала населення на шляху 

свого слідування. На повітовому з’їзді Ревкомів з приводу дій Лат-

дивізії сильно обурювались, так як остання займається реквізи-

цією коней у селян, і бандитизм проявлявся у вимаганні в селян 

самогону і підвід, за невиконання селян побивали…» [76]. 

В березні в Кривому Розі створено загін ЧОПу чисельністю 

в 60 бійців (згідно з даними А. Пахомова). 
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Після нальоту на Верхньодніпровськ загонів Федорченка 

і Мелашка на боротьбу з ними кинули 5-й полк Латиської дивізії 

та загін Долгінцевської транспортної НК. В результаті розгром-

лено загін отамана Хмари в 120 шабель [77]. 

Про тероризування місцевого населення загоном в 17 шабель 

60-ї кавалерійської дивізії згадується в бюлетені РНК УССР за 

24 березня 1920 р. [78]. 

В травні 1920 р. всі комсомольці міста і бійці загону ЧОП 

на два тижні були переведені на казармений стан у зв’язку із 

загрозою захоплення Кривого Рогу загоном Іванова [79]. 

Одночасно в повіті створена комендатура начальника тилу 

Південно-Західного фронту. На неї покладалась задача боротьби 

з повстанцями. Повітові чекісти отримали право на створен-

ня надзвичайних трійок і проведення спеціальних каральних 

експедицій [80]. 

Видання доби радянської влади всіляко вихваляли заслуги 

місцевих чекістів у справі придушення антирадянської опози-

ції в 1920–1921 роках. Проте архівні документи дають іншу 

оцінку. В бюлетені за 10 липня 1920 р. сказано наступне: 

«Боротьба з бандитизмом в повіті ведеться через Політбюро, 

яке не на висоті положення» [81]. 

За наказом командира червоного підрозділу 29 липня в селі 

Петрове спалили дві хати, з яких повстанці вели стрільбу під 

час бою [82]. 

В липні полум’ям селянського повстання було охоплено 19 

з 36 волостей повіту. Так, на знищення загону отамана Іллі 

Клепача (до 500 бійців) в серпні було знято полк Червоної армії 

(1,5 тисячі бійців), що направлявся на Врангелівський фронт 

[83]. Того ж місяця для ліквідації в повіті повстанства організу-

вали трійку в складі голови виконкому, голови повітпродкому 

і повітового начальника тилу. Їй було надано широкі повнова-

ження і права. Робота проводилася у тісному контакті з пар-

тійними органами і в неї було втягнуто незаможне селянство. 

Завдання були визначені наступні: «ущемити і усмирити куркулів, 
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обеззброїти бандитів і їхніх «батьків», провести продрозверстку, 

мобілізацію і прискорити процес розшарування села» [84]. 

Про нерозуміння місцевим керівництвом справжніх при-

чин незадоволення селянства діями влади свідчить постанова 

ІІ Криворізької повітової партійної конференції від 17 січня 

1921 р. В першому пункті говорилось про боротьбу із самого-

новарінням, як «головний корінь зла в розвитку бандитизму». 

Далі йшли пункти про вилучення зброї в куркулів, озброєння 

нею КНС і активізацію останнього для збройної боротьби [85]. 

Подальше придушення селянства регламентувалось поста-

новою РНК УСРР від 29 січня 1921 р. В ній, зокрема, вказува-

лось, що знищення бандитизму прирівнювався до війни з білими 

генералами. Всі владні структури і військове командування 

повинні були всебічно сприяти розшаруванню села і збіль-

шенню КНС. Всі загони КНС передавалися міліції і зводилися 

в полки, батальйони, ескадрони. Також мова йшла про «поси-

лення» залучення до роботи української інтелігенції. Міліція 

переводилася на положення Червоної армії, спеціальні комісії 

повинні були провести ретельну перевірку особового складу 

для викорінення «порченого і випадкового елементу». Поси-

лювалося покарання для командирів військових підрозділів 

у випадку їхньої недостатньої активності в боротьбі з повстан-

ством [86]. 

Збільшення впливу на армію мало ряд причин. Одна з них — 

використання ситуації для мародерства та грабунків. Так, осо-

бливий пост Першої кінної армії, що розташувався в Кривому 

Розі, за кілька місяців вчинив ряд великих пограбувань, що 

супроводжувались вбивствами жертв. Було заарештовано всіх 

сімох чекістів, яких згодом прирекли до розстрілу [87]. 

Почали практикуватись показові покарання за зберігання 

зброї з широким оповіщенням населення для остраху. Так, 

газета «КривРАТАУ» від 6 липня 1921 р. повідомила, що за по-

становою Польового штабу №1 у Гурівській волості за таємне 

збереження зброї розстріляні Іван, Макар і Андрій Рєзникови. 
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11 серпня 1921 р. оголошено про початок роботи Криво-

різької повітової надзвичайної комісії. Політбюро було роз-

формоване. Причини — широкий розвиток «політичного бан-

дитизму». Головою призначили Петрова — начальника штабу 

губернської НК [88]. Слід сказати, що чекісти в наступних 

випусках вказаної газети закликали населення подавати 

до НК будь-який компрометуючий матеріал на всіх незалежно 

від посади і партійності. 

Про достатньо низький рівень підготовки місцевих війсь-

кових формувань говорить факт їхньої великої чисельної пе-

реваги при виходах на операції проти повстанців. Так, 13 серпня 

1921 р. проти загону Іванова з 25 шабель було вислано підрозділ 

у складі 121 бійця при двох кулеметах [89]. 

Збільшення розмаху збройної боротьби селянства змушу-

вало місцеву владу розширювати спектр репресивних заходів 

на нові й нові соціальні прошарки населення. Втратили довіру 

в очах партійного керівництва і сільські органи влади. 

На це прямо вказує резолюція повітового з’їзду рад, що 

була опублікована в газеті «За работу» 19 серпня 1921 р.: 

«1б) Вигнати куркульські елементи із Рад, відібрати негайно 

лишки землі, залишивши їм трудову норму, вилучити сільського-

сподарський інвентар, передавши його незаможним селянам; 

1в). Оголосити хрестовий похід проти куркуля і бандитизму 

шляхом вербовки добровольців із надійних незаможників, напра-

вивши їх в районні органи; 2. Не давати бандитам коней, фуражу 

і продовольства, зробити неможливою їхню появу на селі… 

2д). Надавати всіма силами сприяння органам НК, міліції шля-

хом надання негайних даних про місцеперебування бандитів. 

Арештовувати всіх підозрілих осіб на селі, а також окремих бан-

дитів, проводячи їхню доставку в міліцію і НК…» 

Затяжна війна з повстанством примусила правлячу партію 

та військове командування шукати більш ефективну тактику 

в цій кривавій боротьбі. В другій половині 1921 р. почалась 

реорганізація підрозділів, які воювали за типом повстанських: 
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створювались мобільні кавалерійські загони, до складу яких 

входили тачанки з кулеметами. 

Продумувалась схема заміни стомлених коней при пере-

слідуванні. Особовий склад загонів, що створювались, добирався 

з урахуванням особистих інтересів — це мали бути люди, які 

постраждали від повстанців, і які йшли на службу доброволь-

цями. Це мало підняти бойовий дух бійців. До загонів залучалися 

люди, що добре знали місцевість, де велись бойові дії, та вер-

бувати там агентуру із своїх дружин, дітей і родичів. В підрозді-

лах обов’язково мали бути кулемети. Постачання цих формувань 

ставало справою держави, яка конфісковувала продовольство 

в куркулів і всіх, хто підтримував збройну опозицію. 

Всі ці заходи значно погіршили соціальну та економічну 

базу повстанців і при збільшенні кількості частин регулярної 

армії нанесли важкі удари по багатьох загонах. 

З осені 1921 р. за активною підтримкою влади почалося 

відродження загонів самооборони. До них приймалися лояльні 

до режиму особи, які отримували за це півні пільги і винаго-

роду [90]. 

Трійки часто арештовували родичів повсталих, потім ши-

роко розголошували серед жителів (щоб слух дійшов до бійців), 

що у випадку нанесення найменшої шкоди кому-небудь з пра-

цівників радапарату родичі будуть безжально розстріляні [91]. 

На недоліки в організації боротьби з «політичним банди-

тизмом» у Криворізькому повіті вказував і головний чекіст 

України В. Балицький у своїй телеграмі від 17 серпня 1921 р. 

У ній зокрема наказувалось: 1) Тримати тісний зв’язок з НК, 

взаємно обмінюватись інформацію, ширше використовувати 

агентурно-інформаторську мережу. 2) Слідкувати за діями ви-

сланих частин і надсилати свіжі сили, стараючись оточити банду 

і не дати їй вийти, тримати тісний зв’язок зі своїми безпосеред-

німи начальниками і сусідами. 3) Адміністративні кордони не 

повинні бути причиною для припинення переслідування — тільки 

повне знищення чи передача переслідування іншим частинам [92]. 
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В доповіді про роботу Катеринославської губернської во-

єнної наради про роботу з 1 по 31 жовтня 1921 р. повідомляло-

ся, що остання пропонувала боротьбу з отаманом Івановим 

покласти на командування Харківського воєнного округу. 

З цією метою рекомендувалось перекинути додаткові кавале-

рійські частини і змінити дислокацію діючих. Для боротьби 

з дезертирством з військ в Криворізькому повіті була створена 

особлива комісія [93]. 

В двадцятих числах листопада воєнна нарада України по-

радила Катеринославській губНК встановити тісний контакт 

з командуванням і в найкоротший термін ліквідувати загін Іва-

нова. Труднощі зі знищенням член військової ради Ейдеман 

пов’язував з активною підтримкою повстанців з боку населення. 

З цією метою до Криворізького повіту перекидався кавалерій-

ський полк, спеціальна група агентів губНК. Криворізькому 

повітпарткому було дано вказівку виділити пропагандистів 

і агітаторів для політкампанії в період ліквідації [94]. Запрова-

джувалися заходи для нейтралізації таких тактичних переваг 

Іванова, як маневреність, короткотермінові зупинки в селах, 

відсутність обозів, виділення невеликих загонів, які діють са-

мостійно в різних напрямках, розпилюючи сили червоних [95]. 

Завдяки агентурній роботі, допитам поранених повстанців 

і свідченням зрадників, які перейшли на роботу до НК, були 

виявлені опорні бази загону і здійснена їхня блокада. Знаючи 

біль-менш регулярні маршрути переміщення повстанців, 

прив’язаних до своїх баз, частина кавалерії була кинута на 

безперервне переслідування, коли на маршруті свіжі ескадрони 

замінювали попередні (т. зв. вовчі гони). 

В грудні всі військові частини і різні інші формування пе-

редали під єдине командування помічника командувача ХВО 

Германовича. Криворізькій повітовій воєнній нараді була дана 

директива активізувати роботу волосних воєнних нарад з вияв-

лення повстанських загонів [96]. 16 грудня до операції підклю-

чилась Кременчуцька ГубНК, якій вдалося влити в загін Іванова 
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своїх агентів. Для об’єднання агентурної роботи двох губернських 

НК була створена особлива трійка [97]. Загін Григорія Іванова 

був в такій ситуації приреченим. Отаман загинув 23 грудня. 

Проте вцілілі козаки загону, на чолі з отаманами Черненком 

і Медведєвим продовжили боротьбу і в 1922 році. 

В січні 1922 р. повітова воєнна нарада дала наказ райупов-

новаженим скласти списки на куркулів, яких мали «перевести 

в інститут відповідачів» [98]. В процесі протистояння стали час-

тішати випадки безпідставної жорстокості з обох сторін. Так, на 

початку лютого у с. Казанка особком 30-ї дивізії (командир Дуд-

ніченко) самочинно розстріляв двох мешканців, що викликало 

велике невдоволення і хвилювання серед всіх жителів. Черво-

ноармійці загону Воробйова в с. Ганнівці Боківської волості гра-

бували і конфіскували продовольство, наносили побої, принижу-

вали, погрожували розстрілом на місці [99]. 10 лютого 1922 року 

загін Ганнівського райпродкому (командир Яковлєв), проходячи 

Михайлівською волостю наносив побої жителям і знущався над 

ними за поганий стан коней, яких забирали в обмін [100]. 

Подібні дії підривали у людей віру в усяку справедливість 

владних структур і сприяли зростанню невдоволення. 

В селі Кудашівка чекісти заарештували 28 осіб за підозрою 

в сприянні повстанцям. При цьому вбили отамана Медведєва 

і його дружину [101]. В серпні 1922 р. місцеві чекісти на чолі 

з Летовським розстріляли 21 повстанця, між якими, за доповіддю 

секретаря повітпарткому, була і «інтелігентна публіка». Цікаво, 

що між суддями не виникло «активних» суперечок [102]. 

Ще слід вказати на один із способів боротьби з опозиціоне-

ром — це арешт близьких людей, які під тиском давали важливі 

свідчення. Так, в липні 1922 р. в селі Висунське була заарештована 

громадянська дружина отамана Свища — Тетяна Марченко, 

яка видала 30 осіб [103]. 

Не виправдали надії радянської влади «куркульські відпо-

відачі» — вони перестали повідомляти про появу повстанців, 

або робили це після того, як ті вже пішли з села [104]. 
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9 жовтня в Кривому Розі відбулась нарада з питань боротьби 

проти «бандитизму», де з доповіддю виступив відомий керівник 

НК Леплєвський. Він піддав критиці методи протидії рухові 

опору, вказавши, що повстанці добре інформовані про перемі-

щення загонів, які їх переслідують, опорні пункти продовжують 

існувати тощо. Вирішили передати загони Верхньодніпровської 

і Нижньодніпровської міліції в розпорядження повітової во-

єнної наради, залишити в Кривому Розі 93-й дивізіон військ 

ДПУ. Повітове ДПУ всі зусилля повинно було направити на 

ліквідацію опорних баз повстанців. Для «внушения населению 

значення ответственности» просити Губком про термінову 

висилку виїзної сесії ревтрибуналу для проведення публічних 

судів. Повітовий виконком повинен був знайти матеріальні 

засоби для заохочення міліціонерів, що активно боролися 

з повстанцями [105]. 

Про зростання розмаху репресій свідчить також факт арешту 

в жовтні-листопаді 1922 р в с. Варварівка 80 осіб за сприяння 

«бандитизму». Були виявлені резидентури повстанців в Брато-

любівській, Гурівській, Бузулуцькій, Грушевській та інших во-

лостях. За агентурними даними були здійснені арешти і роз-

почато слідство. До 26 листопада заарештували 140 осіб [106]. 

Наприкінці року влада вже зрозуміла, що збільшенням 

військової сили і загонів ДПУ проблему не вирішити. Розпоча-

лась масова кампанія «політичної та партійної обробки населен-

ня з метою пропаганди і пояснення заходів радянської влади 

та руйнівного характеру бандитизму». Одночасно проводилася 

робота з «укріплення» (тобто чистки. — авт.) партійних орга-

нізацій, сільрад, волвиконкомів, КНС та інших організацій від 

усіх ненадійних елементів [107]. 

Щодо взаємовідносин радянської держави і селянства Кри-

воріжжя в 1919–1923 роках слід зазначити, що перша об’єднала 

сили Червоної армії (6-та Чонгарська дивізія й окремі кава-

лерійські полки інших), внутрішньої охорони, міліції, органів 

НК, воєнних нарад, державного та партійного апарату в єдину 
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систему. Широко застосовувалось заручництво, інститути відпо-

відачів, п’ятихатників і десятихатників, введення стану облоги, 

масові обшуки, арешти, ув’язнення в концтаборах і тюрмах, 

розстріли. 

З того часу терор, як система управління, з різними його 

векторами, залежно від ситуації, став використовуватись влад-

ними структурами протягом тривалого часу. 

ДІЯЛЬНІСТЬ РЕПРЕСИВНИХ УСТАНОВ 

Не встигла радянська влада в середині січня 1920 року 

в черговий раз повернутися на Криворіжжя, як вже почала 

створюватись мережа підпільних «петлюрівських» осередків. 

В середині лютого чекісти напали на їхній слід, повітвиконком 

було розпущено й створено повітревком з трьох осіб. На пери-

ферії діяли виконкоми тільки в «окремих місцях» [108]. 

Навесні 1920 р. на Криворіжжі знову утворилися дві великі 

підпільні організації з центром у Кривому Розі, та в селі Ганнівці, 

яку очолив Кость Пестушко. Їхньою метою була ліквідація 

більшовицької влади шляхом масштабного збройного виступу 

в контексті загальноукраїнського повстання, яке готувалось 

на травень 1920 року. Перерва в бойових діях дала можливість 

владі зосередити сили на русі опору. В результаті агентурно-

розвідувальної роботи НК Криворізьку організацію було ви-

крито в липні; почались масові арешти. 21 липня нарада 

по боротьбі з бандитизмом при штабі тилу Південно-Західного 

фронту знову створила ревком у складі голови Криворізького 

повітового виконкому, секретаря повітової партійної органі-

зації та начальника тилу. Таке рішення, на погляд владних 

структур, було викликане значним розвитком бандитизму 

в повіті та викриттям контрреволюційної змови, в якій були 

замішані члени виконкому [109]. 
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Керівниками Криворізького повстанкому були: секретар 

Криворізького повітового виконкому Григорій Гусак, члени 

партії УНР Сава Михайленко та Василь Столітній, офіцер армії 

УНР Сіденко. За вироком Катеринославської ГубНК всі вони 

були розстріляні 22 вересня 1920 року в Катеринославі. 

Розміри і жорстокість репресій з боку влади залежали від 

небезпеки, яку, на її погляд, створювали підпільні повстанкоми. 

Тому реальна втрата контролю спонукала посадових осіб і пар-

тійне керівництво не зупинятися ні перед чим. Для зменшення 

загального невдоволення населення погіршенням умов життя, 

особливо робітництва, яке хотіли перетягти на свій бік, місцева 

влада придумала захід, який отримав назву «ночі бідноти». 

Суть його полягала в насильницькій конфіскації грошей, кош-

товностей і домашніх речей у заможних верств населення міста. 

Здійснювалась акція силами чекістів, міліціонерів і деяких 

«свідомих» робітників під загальним керівництвом повітового 

партійного комітету. Крім грошей забиралася постільна білизна, 

одяг, пухові речі, взуття, білизна тощо. Залишали лише те, що було 

на тілі й один змінний комплект. Ужиткові речі роздавалися 

люмпенізованому прошарку, а золото, гроші, коштовності зда-

валися до губернського фінансового відділу. Як свідчать доку-

менти, при вилученнях багато цінностей розкрадалося [110]. 

Не дивлячись на формальну зміну політики на селі, коли 

влада погодилась більшу частину землі передати селянам, 

стратегічна мета — її майбутня націоналізація — залишалася. 

Пограбування села шляхом продрозверстки і примусові мобі-

лізації, зловживання на місцях владою, викликали масове 

невдоволення селянства. 

Поширення повстанства активувало пошуки більш ефек-

тивних методів боротьби. 

В квітні було створено Криворізьку повітову бойову діль-

ницю, яка підлягала начальнику тилу Південного фронту. Ста-

вилось питання про об’єднання військових сил і громадянських 

органів влади. РНК і політбюро ЦК КП(б)У прийняли низку 
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рішень, декретів, положень і інструкцій щодо практичного 

ведення боротьби. В середині 1920 р. начальник тилу фронту 

через начальників тилу дивізій фактично об’єднав під своєю 

владою всі тилові частини. У грудні 1920 р. до боротьби з пов-

станством почали залучати звільнені з фронтів військові час-

тини. З початку 1921 р. військові наради стали відігравати 

головну роль у викоріненні повстанства [111]. 

На повітову воєнну нараду покладалися наступні завдання: 

а) об’єднання й керівництво військовими і громадськими 

органами радянської влади по боротьбі з повстанством на те-

риторії повіту; 

б) розробка і проведення «ударних кампаній» проти пов-

станства; 

в) встановлення причин, які породжують та підтримують 

повстанський рух; 

г) встановлення на території повіту «твердого революцій-

ного порядку»; 

ґ) всебічне сприяння встановленню й закріпленню роботи 

органів радянської влади в місті і селах. 

д) загальний нагляд за правильною організацією охорони 

й оборони складів, баз і підприємств, що мають державне зна-

чення; 

ж) організація загонів самооборони і загонів незаможного 

селянства, контроль над їхньою діяльністю та керівництво ними; 

з) надання всебічної підтримки продроботі, заготівлі лісу 

та дров, проведення трудових мобілізацій, виконання населен-

ням гужової та інших повинностей [112]. 
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ВІЙСЬКОВІ НАРАДИ 
КРИВОРІЗЬКОГО ПОВІТУ 

Військові наради Криворізького повіту — система збройних 

формувань, створених для придушення селянського повстан-

ського руху і зміцнення нової влади через встановлення конт-

ролю над селом та його ресурсами. Повітову Військову нараду 

було створено 25 лютого 1921 року в складі представників: від 

повітпарткому — Монахов, воєнний комісар — Далінкевич, 

начальник політбюро — Тинок, голова повітпосівкому — Олек-

сієнко, голова повітової продовольчої комісії — Розанов, началь-

ник 6-ї кавалерійської дивізії 1 К.А. — Гордованов, військовий 

комісар дивізії — Іванов, голова ревтрибуналу — Смірнов, голова 

особливого відділу — Костюченко, заступник начальника ди-

візії — Сташенко. Головою В.н. було обрано О.К. Фесенка. 

До системи наради також входили низові надзвичайні 

і виконавчі органи влади. Це два польові штаби, які базувалися 

у селах Ганнівка і Гурівка. ПШ № 1 10 березня 1921 очолив 

Островський, потім Б. Рейніш (квіт.) і С. Тинок (трав.). Головою 

ПШ № 2 став О. Фесенко, який керував також і районною 

«трійкою» по боротьбі з повстанцями. Місце базування ПШ № 

2 часто змінювалося. Бойові дільниці — Криворізька і Миколо-

козельська, різні «трійки» у складі голів повітвиконкому, повіт-

продкому і повітпосівкому, інститут уповноважених осіб, 

з якими взаємодіяли комітети незаможних селян (КНС), місцеві 

ради і виконкоми (або ревкоми), повітова надзвичайна комісія, 

органи міліції, інші організації. 

В.н. були наділені широкими повноваженнями і мали бага-

тофункціональне спрямування. Головним їхнім завданням 

вважалося встановлення і зміцнення рад, режиму у волостях 

і ройонах повіту, охоплених повстанським рухом. Це досягалося 

заміною старої адміністрації, більшовизацією вже існуючих ор-

ганів влади, підривом традиційного селянського самоврядування. 
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Продовольчі завдання наради були спрямовані на вилучення 

хлібних запасів селян за допомогою збройної сили (т.зв. ви-

конання продрозкладки), боротьбу за успішне проведення 

посівних кампаній. 

Окремою функцією В.н. стала боротьба зі збройними ви-

ступами, каральні заходи проти цивільного населення, які 

здійснювалися суто військовими методами: розвідка, бойові 

дії, блокада повстанських районів, затримання і арешт підо-

зрілих, роззброєння населення, створення бойових загонів КНС, 

сил сільської самооборони тощо, а також боротьба з дезертир-

ством. До обов’язків В.н. входила охорона військово-стратегіч-

них об’єктів, комунікацій, залізниць, продовольчих складів. 

Окремим завданням був збір інформації, охорона лісів і транс-

портів з дровами, здійснення трудових і військово-терито-

ріальних мобілізацій. 

За своєю формою та особливостями впливу на населення 

методи В.н. розділялися на політико-ідеологічні та карально-

репресивні. До перших належали засоби: агітація і пропаганда, 

оголошення амністії повстанцям, розгляд скарг селян, позбав-

лення виборчих прав. Перелічені заходи повинні були впливати 

на свідомість населення, примушуючи його підтримувати радян-

ську владу. Найширше застосовувалися репресивно-каральні дії. 

Серед них оголошення військового стану в деяких районах 

повіту, проведення облав і обшуків, арешти та ув’язнення, 

конфіскації та реквізиції, штрафні санкції, створення інститутів 

заручників та відповідачів, а також п’яти- та демятихатників, 

примусові мобілізації населення. 

Вказані методи можна поділити на такі, що обмежували 

права громадян (ліміт пересування, позбавлення волі або певних 

станових прав, особистого житла тощо), і такі, що загрожували 

майну (продовольчі та речові реквізиції та конфіскації, грошові 

штрафи, примусове утримання військ на постої, нищення не-

рухомості) та людському здоров’ю і життю (голод, розстріли 

тощо). Репресії інтенсивно руйнували сталі селянські традиції 
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та зв’язки, нищили споконвічну культуру українського села. 

Випробувані в ті роки карально-репресивні методи в подаль-

шому продовжувала використовувати більшовицька партія. 

Одним із ефективних засобів боротьби проти повсталого 

народу стала організація репресивного органу, що отримав на-

зву «надзвичайна трійка». Трійки створювались при військових 

частинах, які брали участь у ліквідації повстань. Обов’язковою 

умовою їхнього створення була наявність у даному районі 

збройного опору діям влади. Постановою РНК УСРР від 19 травня 

1921 р. їм було надано право розстрілу на місці. Трійки здійс-

нювали безпосередній розгляд справ повстанців, захоплених 

із зброєю в руках, або належність яких до повстанських фор-

мувань вважалася очевидною. 

У кожному окремому випадку персональний склад трійок 

затверджувався губернською особливою нарадою по боротьбі 

з бандитизмом. До трійок входив командир загону, або його 

комісар, голова місцевого виконкому і представник НК. Осіб, 

до яких розстріл не застосовувався, передавали до судових орга-

нів. Надзвичайна трійка про свою діяльність звітувала губернсь-

кій нараді по боротьбі з бандитизмом (повстанством. — авт.). 

Остання також здійснювала контроль над роботою трійок [113]. 

Згідно з рішенням Криворізької повітової воєнної наради 

у жовтні 1921 р. трійки було створено при трьох загонах КНС, 

що боролися з повстанцями [114]. В 1922 р. створювались трійки 

для збору зброї та райпродтрійка по збору продподатку, якими 

керували уповноважені. В 1923 р. трійки займалися ліквідацією 

наслідків голоду 1921–1922 рр. і проводили чистки серед уста-

нов радянського апарату [115]. 

Найактивнішу боротьбу з антирадянською діяльністю 

протягом багатьох років проводили Надзвичайні комісії (НК;  

рос. ЧК). Цей ударний загін, «караючий меч» партії нічим не 

обмежувався в своїй діяльності стосовно способів боротьби, 

включаючи провокації — тобто створення фальшивих повстан-

ських осередків. 
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Спочатку на Криворіжжі діяв її попередник — політбюро, 

організоване на початку 1920 р. при повітовій міліції. Його за 

сумісництвом спочатку очолював начальник міліції С. С. Тинок. 

Спочатку політбюро не вело ніякої агентурно-розвідувальної 

роботи. Його діяльність зводилась до боротьби «зовнішніми» 

способами з опозицією та злочинами на посаді. Ця робота фак-

тично тісно перепліталася з діяльністю міліції. Кадри набирали 

з комуністів, які показали себе «непримиренними до класового 

ворога». Відповідного досвіду суто чекістської роботи ніхто не мав. 

Наприкінці 1920 р. політбюро отримало право на винесення 

смертних вироків. Потім, коли місцеві виконавці почали цим 

правом зловживати, його відібрали. Згодом головним напрям-

ком роботи стала боротьба з повстанством і селянами, які їх 

підтримували [116]. 

На початку серпня 1921 р. замість політбюро створили по-

вітовий відділ НК. Серед причин, через які його ліквідували, 

називалися такі: повна відсутність дисципліни і «мало-

мальського» поняття і знайомства з роботою НК, незнання 

своїх прав і обов’язків, відсутність системності в роботі, ігно-

рування інструкцій і директив центру [117]. 

НАДЗВИЧАЙНА КОМІСІЯ 

Надзвичайна комісія (рос. ЧК) — репресивний орган ра-

дянської влади для боротьби з економічними злочинами і 

придушення будь-якого виду опору. 

Попередником НК було політбюро, організоване в березні 

1920 р. На початку серпня 1921 політбюро було реорганізоване 

в Криворізьку повітову НК. Згідно з архівними документами, 

організація НК була викликана такими факторами: господарча 

розруха у басейні, поширення повстанського руху, безгосподар-

ність, масове розкрадання матеріалів і обладнання, економічний 
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саботаж і шкідництво, близькість центру повстанства (Холод-

ний Яр), який впливав на політичні настрої населення повіту, 

активні дії повстанського загону Іванова (Тишаніна). До роботи 

НК приступила 19 серпня 1921 року. Очолив її О. П. Петров, 

якого прислали з Катеринославської губернської НК. Структурно 

Криворізька НК включала відділи: загальний, секретно-опера-

тивний і економічний. Загальний очолював Леонов, помічник — 

Шабельський. Він включав фінансово-господарську частину (зав. 

Устименко) і транспортно-господарську, їдальню для співробіт-

ників, казначейський відділ, який відав всіма питаннями фінан-

сового постачання, канцелярію, комендатуру (зав. Маголін). 

Комендатура мала підвідділи: а) передаточний; б) бюро 

пропусків; в) бюро довідок і прийому; г) чергову частину ко-

мендатури. Загін при НК мав спочатку 35 чол., а згодом був 

збільшений до 100 чол. 

Секретно-оперативний відділ (СОВ) розділявся на підвід-

діли: інформаційний (Орлов), що включав 8 уповноважених 

і 100 завербованих інформаторів; політична група (Захарьєв), 

що займалася складанням карток обліку на антирадянськи 

налаштованих громадян, партії та групи. Підвідділ по боротьбі 

з бандитизмом (повстанством) (Маложон) займався також ви-

явленням дезертирів. Розвідувальну частину з 9 співробітників 

очолював уповноважений Ілляшев, згодом їх число збільшилося 

до 25. Оперативна частина (Лошак): 13 співробітників забезпе-

чували технічне обслуговування діяльності основних підвідділів 

секретно-оперативного відділу. Останнім підвідділом СОВ була 

канцелярія. 

До складу економічного відділу входили: промислова група 

(Нікітін), що займалася Криворізькими залізорудним і бурову-

гільним районами та Марганцево-Нікопольськими рудниками; 

продовольча група (Колєсов і 2 помічники), якій підлягали упов-

новажені райпродкомів, з ким співпрацювали при проведенні 

кампаній по збору продподатку; контрольно-ревізійна група 

(крім уповноваженого включала двох бухгалтерів-ревізорів 
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і двох помічників по залізорудній і місцевій промисловості); 

санітарно-постачальна група (Іванов) займалась обстеженням 

дитячих будинків, лікарень, готелів і слідкувала за дотриманням 

норм санітарії та постачанням продовольства. 

Робочим органом НК був секретаріат колегії з п’яти осіб, на 

чолі з секретарем НК, який виконував технічно всі постанови 

колегії (9 чол.). 

Першого начальника Криворізької НК — О. Петрова — було 

відкликано до Катеринослава і з 19 вересня 1921 відділ очолив 

Я. Баскаков, а з грудня 1921 — М. М. Йодко. Начальником Дол-

гінцевського відділення районної транспортної НК у травні 

1921 був Беляєв, з липня 1921-го — І. Я. Лісницький, з 23 січня 

1922-го — Маголін. З січня 1922-го до колегії НК стали вводити 

голів Криворізького повітвиконкому з правом дорадчого голосу. 

В Долгінцевому розташовувався 46-й батальйон військ ВНК. 

Для обслуговування рудничного району було створено спеціаль-

ний економічний відділ зі штатом 80 чол., який було розбито 

на північну, центральну і південну групи. 

Структура НК постійно удосконалювалася, змінювалися, 

доповнювалися і її суспільно-політичні функції. Як випливає 

з доповідної записки ГубНК адміноргуправлінню ВУНК, у серпні 

1921-го вона: 

— посилювала внутрішній і зовнішній нагляд в антира-

дянських, антибільшовицьких партіях і групах, у середовищі 

духовенства, колишнього офіцерства, молодіжних спілках, у тих 

класах суспільства, які були потенційним живильним середо-

вищем для таких партій і груп; 

— домагалася збільшення і розширення джерел інформації 

в усіх господарських та економічних структурах з метою без-

перервного спостереження за настроями і процесами, що там 

відбувалися; 

— вивчала настрої української сільської інтелігенції, яка 

в основній своїй масі співчувала «петлюрівщині»; 
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— вели спостереження за виключеними з ВКП(б) після 

чисток колишніми членами партії з метою з’ясування справж-

ніх мотивів, що спонукали їх вступити в партію; 

— дбала про недопущення всякого роду зловживань у гос-

подарчих органах, здійснювала контроль над виконанням ди-

ректив, постанов і матеріалів ревізій, вела боротьбу з безгос-

подарністю, безсистемністю; 

— вживала заходи для припинення крадіжок, посадових 

злочинів, особливо на селі, де неправильні дії породжували 

бандитизм; 

— боролася з пожежами і крадіжками в будинках; 

— воювала з повстанцями. 

Однією з найважливіших функцій НК була інформативна. 

Партійні та радянські органи мали потребу в такому апараті НК, 

який міг би накопичувати найновіші дані про ті процеси, що відбу-

валися в районі, тобто створювати банк оперативної інформації. 

У той час, не зважаючи на існування організаційного політич-

ного відділу повітового парткому, який не міг створити мережі 

агітаторів-інформаторів, усю роботу зі збору, аналізу та опрацю-

вання інформації проводили співробітники НК. Інформаційні 

групи свого часу були започатковані ще в місцевому політбюро. 

На обліку в повітовій НК стояли всі державні установи по-

вітової ваги та підприємства ПРТ. Звідти надходили дані двох 

категорій: одноразові статистичні і періодичні, в яких харак-

теризувався настрій мас. На кожному підприємстві, в установі 

відповідальні за це комуністи заповнювали 2 форми зведень 

і відправляли за призначенням. Уповноважений з інформації 

регулярно викликався до Катеринославської губНК на об’єд-

нані наради начальників служб інформації, де ґрунтовно ана-

лізувався стан справ і давалися рекомендації. 

У березні 1922 Криворізький відділ НК було реорганізовано 

у відділ ДПУ. Головною найближчою метою визначалася лікві-

дація загону Іванова чисельністю 80 шабель (отаман Іванов за-

гинув 23 грудня 1921 року). 
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Для характеристики роботи повітової НК наведемо кілька 

прикладів. В липні 1921 р. місцеві чекісти разом зі своїми гу-

бернськими колегами взяли участь у ліквідації «Повстанського 

комітету Катеринославщини і Херсонщини». В результаті опе-

рації до рук НК потрапили керівники осередків, різноманітні 

документи, які дозволили виявити зв’язки і структуру підпілля. 

Основні гасла «Всеукраїнського повстанського комітету» зво-

дились до наступних декларацій: «1) завзята боротьба за Укра-

їнську самостійну державу; 2) геть партії — свій національний 

фронт; 3) самодіяльність найширших кіл громадськості. Хай 

сам народ, а не партійні крикуни, будує власну державу». Один 

із закликів до боротьби з більшовизмом формулювався так: 

«Мусимо пам’ятати, хто не стане до боротьби проти гноби-

телів разом з нами, тому не повинно бути місця на українській 

землі» [118]. 

Серед розстріляних за постановою Катеринославської Губ-

чека від 25 серпня 1921 р. 114 заарештованих були і жителі 

Кривого Рогу: Ільченко Юхим Артемович, Литвиненко Олексій 

Андрійович, сестри Віра і Параска Бабенко. [119]. 

У серпні 1921 р. підвідділ повітової НК на чолі з Маложо-

ном затримав 75 дезертирів, добровільно здалося 88, заареш-

товано 14. Підвідділ вів ретельне спостереження за появою 

нових і рухом повстанських загонів, що вже діяли, за їхнім 

кількісним складом, озброєнням, транспортом тощо, для чого 

на кожен загін було заведено спеціальні справи для збору всіх 

даних і матеріалів. Одному із секретних співробітників вдало-

ся потрапити в загін Іванова [120]. Місцева НК менш ніж за 

місяць (з 11 по 31 серпня) чисельно виросла з 20 до 115 осіб 

[121]. 

За період з 1 по 15 жовтня 1921 р. підвідділ по боротьбі з 

повстанцями отримав 3 персональні справи, за якими було 

заарештовано 10 осіб; закінчив 16 справ, за якими заарешто-

вано 15 чоловік. Слідчих справ без особистостей — 45, в аген-

турній розробці було 30 справ [122]. 
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У листопаді 1922 р. Криворізьке відділення ДПУ взяло 

участь у ліквідації Чорноморської повстанської групи, до 

складу якої входила велика кількість осередків, створених ви-

датними діячами повстанського руху Скляром і Бондаренком. 

За справою було заарештовано 102 особи. За вироком Катери-

нославської ГубНК і Криворізької повітової НК 21 січня 1923 р. 

було розстріляно 49 повстанців і підпільників, інших запрото-

рили до тюрем і концтаборів, деяких відпустили за браком 

доказів [123]. Відповідно з планами Чорноморського повстан-

кому командиром 4-ї Олександрійської дивізії був призначений 

отаман Лютий, а 5-ї Миколаївської — Чорний Ворон (Платон 

Черненко) [124]. 

Під час чергового «походу на куркуля» в 1921 р. кампанії 

передувала агентурна робота чекістів, які провели попередню 

розвідку, і на час приходу каральних загонів уже був виявле-

ний весь «контрреволюційний елемент» на селі [125]. 

Результативним заходом по підриву повстанського руху 

стали амністії, які неодноразово проголошувала радянська 

влада. Такими акціями більшовики хотіли підкреслити гуман-

ність радянської системи. Але одночасно ми бачимо приклади 

невиправданої жорстокості, коли за грати, або до розстрілу 

могли притягти за ухиляння від мобілізації до Червоної армії, 

невиконання продрозкладки або перебування в родинних 

зв’язках з повстанцем. Особливо важкого удару нанесла повс-

танству оголошена V Всеукраїнським з’їздом рад (березень 

1921 р.) широка амністія учасникам повстанського руху, якщо 

вони з’являться до 15 квітня і щиро покаються, взявши зобов’я-

зання в подальшому не боротися з радянською владою. 

За нашими підрахунками, на милість влади здалося не менше 

сотні повстанців. Проте за зовнішньо-декларативними гаслами 

нового прощення, якщо селянин повернеться до плуга, на нього 

чекали всілякі обмеження в правах, постійний нагляд, який 

здійснювали КНС, мобілізація до Червоної армії. До всього цього 

ще завдавались приниження у вигляді письмового зобов’язання 
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про співробітництво з місцевою владою та НК [126]. Зрозуміло, 

що не всі погоджувались на такі умови «співпраці» і знову бра-

лися за рушниці, повертаючись у повстанські загони. 

В «Известиях Всеукраинского ВЦК» за 21 квітня 1920 р. 

є цікава фраза Х. Раковського: «Наша справа — це організація 

бідноти, яка допоможе нам скрутити куркуля і силою взяти 

у нього хліб, який вже багато років зберігається в коморах». 

У цій фразі відбито головну думку, для чого владі були потрібні 

подібні організації. 1 травня 1920 р. вже ВУЦВК і РНК УСРР 

прийняли закон про створення комітетів незаможних селян 

(КНС). В спеціальному листі ЦК КП(б)У (травень 1920 р.), зо-

крема підкреслювались такі завдання новоутвореної органі-

зації, як боротьба з куркульством за інвентар, обеззброєння 

куркуля, боротьба із спекуляцією й ліквідація бандитизму. 

Створення КНС загострило класову боротьбу на селі, під-

нявши її на більш високий рівень своєю жорстокістю. Боротьба 

КНС за перерозподіл продовольчих ресурсів всередині села при-

звела до зміни соціальної природи повстанства. Якщо раніше 

це було повстання всіх мешканців села, то тепер це стало бо-

ротьбою його багатої частини. Тепер кругова порука всього 

села почала замінюватись на заможні прошарки. 

На V конференції КП(б)У і І Всеукраїнському з’їзді КНС 

(листопад 1920 р.) отримала подальший розвиток ідея органі-

зації «масового походу незаможного селянства проти банди-

тизму». З цією метою було вирішено приступити до форму-

вання незаможницьких кавалерійських загонів. Щоправда, на 

Криворіжжі цей процес ішов мляво, через брак зброї та відпо-

відного спорядження, а також відсутності нормативної бази. 

Все змінилося 21 квітня 1921 р., коли ВУЦВК прийняв постанову, 

згідно з якою КНС було визнано організацією державного зна-

чення. Комнезами отримали широкі повноваження в каральних 

функціях, яких раніше не мали: конфіскація у повстанців, кур-

кулів і дезертирів майна, яке розподілялося між членами КНС, 

виселяти ворогів радянської влади з їхніх жител, які також 
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передавалися бідноті чи для громадських потреб, право ареш-

ту і направлення в місце позбавлення волі. За це влада вима-

гала створювати бойові загони для боротьби з повстанцями. 

Все необхідне — коні, транспорт і зброю дозволялося брати 

у куркулів. 

У червні 1921 р. вийшла спеціальна постанова, яка регла-

ментувала військову діяльність КНС. Різними подачками влада 

відривала бідноту від участі в повстанському русі, що привело 

до його суттєвого послаблення. 19 серпня місцева газета 

«За работу» опублікувала положення про порядок формування 

і постачання загонів КНС: 

1. Люди в загони набиралися за добровільним записом 

терміном на 6 місяців, але перевага надавалася членам КНС 

і демобілізованим червоноармійцям віком від 18 до 40 років. 

Дезертирів і тих, хто був у тимчасовій відпустці, негайно ви-

ключати. 

2. Все постачання зброєю, військовим і артилерійським 

майном покладалося на повітового воєнного комісара. 

3. Коні для ескадронів бралися у «куркульської частини 

населення». 

4. Сформовані загони за всіма видами постачання прирів-

нювались до міліції, а в оперативному відношенні в період 

боротьби з повстанцями — підпорядковуються начальнику 

повітової НК. 

Повідомлення про перші збройні загони на Криворіжжі 

датуються серединою вересня 1921 р. Так, 14 вересня повітовий 

загін КНС мав 173 бійця, був повністю озброєним і майже всі 

мали коней [127]. Через місяць цей загін нараховував 236 бійців, 

які мали 189 гвинтівок і 31 коня [128]. З вересня 1921 р. і в 1922 р. 

загони КНС залучалися до боротьби з повстанством. Даних, що 

вони себе проявили як серйозна військова сила, нами поки не 

знайдено. Хоча в одному з повідомлень про діяльність Кате-

ринославської воєнної наради за жовтень 1921 р. говориться, 

що загін КНС Криворізького повіту був розпущений і знову 
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організований в кількості 100 осіб, так як попередній «не від-

повідав своєму призначенню» [129]. 

В цілому повітовий загін КНС зробив свій внесок у закла-

дення підвалин майбутньої тоталітарної системи. Після розгрому 

повстанства владні структури використовували незаможників 

для придушення політичної активності селян і надмірного 

розвитку самоврядування. Партосередки пильно слідкували 

за складом КНС і, в разі проявів якихось відхилень від «гене-

ральної лінії», організовували періодичні ревізії складу. 

Так, восени 1921 р. в результаті перевірки кількість членів ско-

ротилася майже вдвічі. Повторна чистка в квітні 1923 р. знову 

видалила всіх, хто на думку влади недостатньо активно впро-

ваджував на селі принципи класової боротьби [130]. 

ВИСНОВКИ 

У цій, по суті, братовбивчій війні, яка заганяла учасників 

конфлікту фактично в глухий кут, сторони не знали жалю один 

до одного. Взаємна жорстокість і знецінення людського життя 

стали нормою. 

На жаль, на сьогодні ще не зроблено більш-менш точного 

підрахунку жертв воєнних дій з обох сторін. Більш точною є ста-

тистика втрат з боку радянської влади. Про кількість загиблих 

повстанців, підпільників та тих, хто їх підтримав, є лише фраг-

ментарні дані. 

За повідомленням «Сільського керівника» в Криворізькому 

повіті протягом 1919–1921 років було вбито 5 уповноважених 

губернських органів влади, 23 уповноважені повітового викон-

кому і повітового партійного комітету, 82 члени КСМУ, 

9 начальників райвідділів міліції, 80 міліціонерів, 300 членів КНС 

та сільських активістів [131]. «Рудничный рабочий» в 1922 р. 

повідомляв, що за 1919–1922 рр. загинуло 134 міліціонери. 
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Тобто на 1922 рік припадає 54 особи [132]. Підрахунки втрат 

службовців радапарату та військових за період з 4 жовтня 

1921 р. по 23 грудня 1921 р. склали 30 осіб [133]. 

Стосовно жертв з боку повстанців під час боїв відомо, що 

з 5 березня по 1 квітня 1920 р. в місті та на околицях взято 

в полон 100 повстанців, з яких потім розстріляли 70 [134]. 

У бюлетені РНК за період з 1 серпня по 10 вересня 1921 р. ска-

зано, що в Криворізькому повіті вбито 171 повстанця [135], 

а за період з 1 по 31 жовтня 1921 р. втрати склали 28 осіб; 

у грудні 1921 — 45 осіб [136]. Більш точні дані отримати немож-

ливо — у багатьох рапортах про бої червоні командири втрати 

повстанців описували в загальних фразах типу: «незначні втра-

ти», «великі втрати» тощо. Слід також не забувати, що крім 

прямих втрат у боях, багато захоплених у полон повстанців 

згодом були розстріляні — як ми вище говорили, таких загиблих 

були сотні, а з ув’язненими — кілька тисяч. Підрахунки жертв 

протистояння, зроблені В. Ченцовим, Д. Архірейським, О. Ган-

жою показують, що тільки вбитих з боку влади у першій поло-

вині 1921 р. було понад 1,5 тисячі осіб. За час з 1 червня по 

1 грудня 1921 р. — 1281 чоловік [137]. 

Якщо взяти тенденції втрат повстанців Криворіжжя і екстра-

полювати їх на весь період боротьби, то можемо сказати, що їх 

кількість була більшою майже втричі, ніж втрати з боку влади. 

Залишається відкритим питання про кількість повстансь-

ких загонів і підпільників, які діяли протягом 1919–1923 рр. 

З цього приводу цифри також мають гіпотетичний характер. 

За зведеннями окружного відділу ДПУ в 1923 р. на Криворіжжі 

проживали понад 10 тисяч колишніх повстанців і частина тих, 

хто не побажав зареєструватись [138]. 

Якщо в 1919–1921 р. втрати влади склали близько 500 осіб, 

то на рік припадає 167 осіб. Додамо до 500 ще 167 (1922 р.) і 50 

(1923 р.) і в результаті отримаємо 717 осіб за 1919 — поч. 1923 р. 

Втрати владних структур і повстанців складали в середньому 

1:3, що дасть нам цифру в 2,1 тисячі учасників руху опору. 
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Сумарна кількість учасників, включаючи тих, що офіційно 

стояли на обліку (10 тисяч), і не зареєстрованих до трьох тисяч, 

загиблих 2,1 тис., арештованих і розстріляних — до 300, ув’яз-

нених і відправлених у концтабори і тюрми — до 700 дадуть 

загальну кількість осіб, які взяли участь у русі опору проти біль-

шовицької влади, можемо вважати не менш як 16–17 тис. осіб. 

Слід також зауважити, що значна кількість селян часто брала 

участь у повстанні одноразово. Так, у липні 1920 р. у Веселих 

Тернах виступили проти радянської влади близько 2 тис. 

осіб [139]. Не всі вони потім пішли в Степову дивізію Костя 

Пестушка — більшість знову повернулася до хліборобства. Тобто 

реально у вир боротьби було втягнуто набагато більше людей. 

У контексті теми необхідно також навести приклади взаєм-

ної жорстокості у війні, яка часто не визнавала компромісів. 

У с. Казанка 25 травня 1921 р. загоном Іванова було захоп-

лено Прокопа Аненка — продкомісара Криворізького повіту, 

голову повітового революційного трибуналу, який конфіскував 

«лишки» хліба у жителів. Йому розрізали живіт, насипали туди 

хліба, прив’язали до коня і тягали по землі до смерті. Потім 

на тілі знайшли записку: «Така доля чекає всіх комуністів 

і радянських службовців» [140]. 23 липня 1920 р. загін Клепача 

захопив уповноваженого Катеринославського губкому КП(б)У 

Г. Д. Усачова, якому викололи очі і, розрізавши живота, наси-

пали зерна [141]. 

Для підтримання порядку в січні 1921 р. в Кривому Розі 

був створений особливий пост Першої кінної армії на чолі 

з Телушкіним — всього 8 осіб. В його завдання входив конт-

роль за діями міської влади, підтримання безпеки і порядку та 

боротьба зі злочинністю. Проте чекісти вирішили використати 

ситуацію в своїх інтересах — почали заарештовувати замож-

них громадян, шляхом тортур домагалися свідчень про сховані 

гроші, коштовності, продовольство. Після того, як все забира-

лося, нещасних вбивали і кидали в криницю, розташовану 

у дворі посту. За два місяці було вбито і пограбовано десятки 
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людей. 7 березня 1921 р. газета «За работу» повідомила про 

їхній арешт. Всіх чекістів згодом розстріляли [142]. 

У селі Ганнівка, яке на той час було волосним центром, 

16 листопада 1921 р. зібрали сход жителів з приводу організа-

ції КНС. Перед селянами виступив начальник кавалерійського 

резерву Криворізького повіту А. К. Листопад. Він сказав, 

що має на руках списки з 90 осіб, а інших до 250 він добере 

сам, і всі вони стануть відповідачами. І якщо в Ганнівці буде 

вбито хоча б одного члена КНС чи співробітника радянської 

влади, то всі ці 250 осіб будуть виставлені під кулемет і роз-

стріляні. Іншого разу, якщо вбивства повторяться, він накаже 

підпалити все село Ганнівку з чотирьох кутів [143]. 

На нараді у начальника Криворізького відділення ДПУ 

останній сказав буквально наступне: «Хто звинувачує загони 

по боротьбі з бандитами в незавидних діях, як постачання 

загонів продовольством за рахунок селян, які зовсім не були 

замішані в бандитизмі — подібні шерохуватості неминучі при 

всяких операціях і є спадщиною громадянської війни, коли 

потрібно було отримувати необхідне, не рахуючись з іншими 

умовами. Це було неминуче…» [144]. 

На завершення прикладів скажемо про ще одне — не ма-

сове, але, на нашу думку, цікаве явище з точки зору моралі. 

У фондах Криворізького історико-краєзнавчого музею зберіга-

ється важливий документ — довідка, видана громадянці села 

Бокового Лукерії Вамчавій про те, що вона видала свого сина 

Михайла Гавриленка, бійця загону Іванова, для «розправи з ним 

владою». Михайло, який втік з-під арешту, шукав прихисток 

у матері [145]. 

Підсумовуючи викладене, ми приходимо до наступних 

висновків. 

У повстанському русі 1919 — поч. 1923 року поєднувались 

два фактори: стихійна боротьба селян проти радянської влади та 

організований рух, створений установами, що входили в систе-

му центрів, керованих УНР. Селяни, розчаровані внутрішньою 
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політикою більшовиків, почали боротьбу за покращення свого 

економічного становища. Частина повстанців йшла під гаслами 

самостійності й незалежності України. 

Рушійною силою опору стали селяни. Представники інте-

лігенції здійснювали роль ідейних провідників національного 

відродження. Головний напрямок боротьби — проти встанов-

лення тоталітарного режиму. 

Очолити рух опору намагалися повстанські організації 

УНР, зокрема Повстансько-Партизанський Штаб. 

У повстанському русі «петлюрівського забарвлення» мали 

місце підпільні організації, які поповнювали загони добро-

вольцями і створювали матеріальні умови для проведення 

збройної боротьби. Проте брак конспірації та зрадництво при-

зводили до нетривалого часу їх існування. 

Зволікання з вини очільників у визначенні часу початку 

загального повстання призвело до ліквідації у 1921 році бага-

тьох загонів. Все це потягнуло за собою поступове згасання 

боротьби. 

В 1922 р. повстанський рух знову досяг значного рівня, 

на що вказує ряд документів про діяльність нового повстан-

кому, але без широкої підтримки селянства він уже не мав 

перспектив. 

Відчайдушна боротьба повстанців примусила радянську 

владу піти на певну лібералізацію внутрішньої політики, 

зокрема проголосити «українізацію», визнати формально неза-

лежність України, ввести продподаток і неп. 

В повстанстві Криворіжжя чітко виявились тенденції зро-

стання національної свідомості. Учасники визвольних змагань, 

що вижили, стали каталізаторами майбутнього руху опору 

в наступні десятиліття. 
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ХРОНІКА АНТИКОМУНІСТИЧНОГО РУХУ 
НА КРИВОРІЖЖІ 
В 1919–1923 РОКАХ 

1919 

31 березня 1919 р. 

На вул. Поштова біля пам’ятника Т. Шевченку відбувся стихійний 

антирадянський мітинг селян. 
«Известия Криворогского Совета». – 1919. - № 9. – Апрель. 

9 квітня 1919 р. 

Для боротьби з повсталими селянами в Широке відправлено Перший 

Криворізький радянський каральний загін з ротою агентів НК. 
«Известия Криворогскго Совета». – 1919. – 10 апреля. 

15 квітня 1919 р. 

В бригаду отамана Н. Григор’єва, що перебувала на переформуванні 

в м. Олександрії, мобілізовано кілька сотень криворіжців. 
Пахомов А. Г. Очерк из истории пролетарской революции и гражданской войны на 

Криворожье (1917–1922). – КІКМ. – КН-27749. – Арк. 185. 

21 квітня 1919 р. 

У Кривому Розі відбулось повстання сьомої роти 2-го Херсонського 

полку під гаслом «Геть жидів і надзвичайки», організоване лівими 

есерами; ліквідоване 25 квітня. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 35. – Арк. 45. 

10 травня 1919 р. 

Війська отамана Григор’єва захопили частину Криворізького повіту. Ра-

дянські та парторганізації евакуювалися зі станції Долгінцеве. 
Пахомов А. Борьба трудящихся Криворожья за власть Советов. – Днепропет-

ровск, 1958. – С. 160. 
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11 травня 1919 р. 
Серед населення Кривого Рогу поширено відозви Катеринославської 

ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів «Розча-
вимо гадину контрреволюції» з закликом боротись проти отамана 

Григор’єва. 
Гражданская война на Екатеринославщине (февраль 1918–1920): Сб. док. и ма-

тер. – Днепропетровск, 1968. – Документ № 121. – С. 122. 

12 травня 1919 р. 

Григор’євці зайняли Кривий Ріг, розпустили раду, роззброїли НК, де 
захопили 60 коней, 2 кулемети, гвинтівки. Повстанці призначили 

«керівну трійку» (Ківенко, Музиченко, Демиденко) для управління 
господарчим життям міста. 
Пахомов А. Г. Очерк из истории пролетарской революции и гражданской войны 
на Криворожье (1917–1922). – КІКМ. – КН-27749. – Арк. 187. 

13 травня 1919 р. 
Командир воєнізованої охорони вузла Долгінцеве Єфимов разом зі 
своїми бійцями перейшов на сторону Григор’єва. Комендантами 

станції призначені Козубовський і Рябець. 
Краткий очерк истории революционной борьбы Долгинцевских железнодорож-

ников. Машинопис. – КІКМ. – КН-30560. – Арк. 121. 

15 травня 1919 р. 
Вийшов наказ №2 по частинах Катеринославського і Херсонського 
напрямків про мобілізацію сил на боротьбу з отаманом Григор’євим. 
Гражданская война на Екатеринославщине (февраль 1918–1920) / Сб. док. и ма-
тер. – Днепропетровск, 1968. – Документ № 128. – С. 129. 

23 травня 1919 р. 
Станція Долгінцеве очищена від підрозділів отамана Григор’єва. 
Гражданская война на Екатеринославщине (февраль 1918–1920) / Сб. док. и ма-
тер. – Днепропетровск, 1968. – Документ № 134. – С. 133. 

23 травня 1919 р. 
Частини Червоної армії захопили Кривий Ріг і перейшли в наступ в 
напрямку станції Апостолове. 
Гражданская война на Украине. – Т. ІІ. – К., 1967. – С. 73. 

24 травня 1919 р. 
Підрозділи радянських військ разом з робітничим загоном Кривого 
Рогу перейшли в наступ на станцію Долинська. Бійці частин отамана 

Григор’єва розпорошилися по навколишніх селах. 
Гражданская война на Украине. – Т. ІІ. – К., 1967. – С. 79. 
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24 травня 1919 р. 

Перший Криворізький комуністичний полк прийняв бойове хре-

щення в сутичці з григор’євцями біля Базавлуцького мосту в районі 

станції Долинська. 
«Красный горняк». – 1925. – 26 мая. 

25 травня 1919 р. 

Криворізький полк у складі бригади О.Пархоменка взяв участь у ви-

гнанні військ отамана Григор’єва зі станції Апостолове. 
Гражданская война на Украине. – Т. ІІ. – К., 1967. – Документ № 134. 

5 липня 1919 р. 

Рада робітничо-селянської оборони ухвалила постанову «Про приду-

шення куркульських і білогвардійських заколотів на селі», на підставі 

якої в Криворізькому повіті розпочато терор проти селянства. 
Верстюк В.Ф. Внутренний фронт: стратегии и тактика борьбы // Украина 

в 1917–1921. – К., 1991. – С. 117. 

Липень 1919 р. 

Частини Червоної армії почали ліквідовувати селянські повстанські 

загони в повіті. Наказано всіх, хто чинив опір, знищувати. Головним 

завданням визначено роззброєння селян. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 107. – Арк. 48. 

Липень — початок серпня 1919 р. 

Чисельні загони колишньої повстанської армії отамана Григор’єва 

продовжували боротися з радянською владою: громили органи управ-

ління й вели активну агітацію проти більшовиків. На боротьбу проти 

григор’євців мобілізовані комуністи і місцеві територіальні частини. 
«Комуніст». – 1919. – 5 серпня 

21 грудня 1919 р. 

Командування Південного фронту видало наказ особливим відділам 

військових частин, розквартированих у Криворізькому повіті, ство-

рити загін особливого призначення для боротьби з повстанством. 
«Красная Армия». – 1919. – 21 декабря. 
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1920 

Початок січня 1920 р. 

На Криворіжжі ситуацію контролювали махновські повстанські загони. 
Гражданская война на Украине. Т. ІІ. – К., 1967. – С. 689. 

27 січня 1920 р. 

До штабу С. Петлюри надійшла телеграма про самоліквідацію 5-го 

полку отамана Р. Самокиша. Частина військових підрозділів перебу-

вала на станції Миколокозельськ. 
Гражданская война на Украине. – Т. ІІ. – Кн. 2. – К., 1967. – С. 588. 

12 лютого 1920 р. 

Отримано наказ № 40 Катеринославської губернської військової 

комісії: вести нещадну війну з махновцями і доповісти про заходи 

щодо їхнього знищення. 
Гражданская война на Екатеринославщине (февраль 1918–1920). Сб. докумен-

тов и материалов. – Днепропетровск, 1968. – Документ № 210. – С. 227. 

Середина лютого 1920 р. 

Органи НК виявили в повіті підпільну організацію, яка готувала анти-

радянське збройне повстання. 
Бабій Б. М. Місцеві органи державної влади УРСР в 1917–1920 рр. – К., 1967. – С. 226. 

28 лютого 1920 р. 

Введено посаду начальника тилу Криворізького району для боротьби 

з повстанством. 
ДАДО. – Ф. Р. 3560. – Оп. 1. – Од. зб. 75. – Арк. 71. 

5 березня 1920 р. 

Повстанський загін Мелашка зайняв Кривий Ріг. Один з підрозділів 

під командуванням колишнього штабс-капітана Шаповала захопив 

центр міста, звільнив заарештованих повстанців. Під час перестрілки 

вбито начальника слідчого відділу М. Янова. З казначейства вилучено 

13 млн руб. та інші цінності. Ліквідація загону Шаповала тривала 2 тижні. 
«Борьба». – 1920. – 6 марта. 

5 березня — 1 квітня 1920 р. 

У Кривому Розі заарештовано більше сотні повстанців-махновців, 

70 з них були розстріляні. 
«Борьба». – 1920. – 6 апреля. 
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13 березня 1920 р. 

Для боротьби з повстанцями селян примусили сформувати загони 

і направити їх у розпорядження Криворізького ревкому. 
«Борьба». – 1920. – 20 марта. 

16 березня 1920 р. 

У повіті спостерігалось зростання чисельності повстанських загонів. 

Міліція боялася виїздити за межі міста для боротьби з ними. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 228. – Арк. 62. 

Кінець березня 1920 р. 

Повстанці отамана Мелашка напали на Кривий Ріг. Бій тривав 10 годин, 

були великі втрати з обох боків. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 359. – Арк. 163. 

Березень 1920 р. 

Велике невдоволення серед місцевого населення викликала своїми 

терористичними діями латиська дивізія. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 228. – Арк. 62. 

Березень 1920 р. 

В околицях с. Лозуватка сформувався повстанський загін під коман-

дування Олійника. 
«Борьба». – 1920. – 6 апреля 

10–13 квітня 1920 р. 

Наступ на Кривий Ріг об’єднаних повстанських загонів під команду-

ванням отамана Мелашка був зупинений 63-м полком 14-ї армії біля 

станції Долинська. Бої носили впертий характер. Штаб тилу 14-ї армії 

терміново перекинув у загрозливі райони регулярні частини з метою 

попередження виступів повстанців. 
Гражданская война на Украине. – Т. ІІІ. Документ 34. – К., 1967. – С. 588. 

Квітень 1920 р. 

Почали брати заручників з «куркулів» та осіб, що підозрювались 

у співчутті повстанцям, яких при відході місцевого населення в пов-

станські загони мали розстрілювати. В усіх селах повіту введено кру-

гову поруку. Населення зобов’язали повідомляти про всіх підозрілих 

осіб. У разі впертого опору жителів політиці радянської влади проти 

нього дозволено використовувати контрибуції, конфіскації, виселення. 
Історія українського селянства. Т. ІІ. – К., 2006. – С. 12. 
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Квітень 1920 р. 

Повстання проти радянської влади в Кривому Розі. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 228. – Арк. 129. 

Квітень 1920 р. 

Члени КП(б)У мобілізовані для несення караульної служби і розвідки, 

інші інтенсивно навчаються військовій справі. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 228. – Арк. 106 

15 травня 1920 р. 

У Кривому Розі виникло повстання призваних до лав Червоної армії 

новобранців під керівництвом воєнкома Ганнівської волості Костя 

Пестушка. Почалося формування «Степової дивізії», яке тривало 3 дні. 
Історична енциклопедія Криворіжжя. – Т. ІІ. Кривий Ріг, 2009. – С. 154. 

Червень 1920 р. 

Відмічалося зростання повстанського руху в Казанківській волості. 

Було зроблено кілька гарматних пострілів по Кривому Рогу, які не 

спричинили суттєвої шкоди. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 86. 

2–5 липня 1920 р. 

У Саксаганській і Петровській волостях відбулись антирадянські пов-

стання. Загін повстанців у Саксаганській волості досяг 200 осіб. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 86. 

5 липня 1920 р. 

В Ордовасилівській волості заарештовано 7 повстанців, одного з яких 

звинувачено в шпіонажі. У Миколокозельському районі (сучасний 

Широківський) впіймано 40 повстанців, у яких відібрано 24 підводи 

і 1 кулемет. У Софіївській волості відбувся антирадянський виступ 

мобілізованих до війська з яскраво вираженим антисемітським ха-

рактером. Організаторами виявилися голови Лозуватської та Хрис-

тофорівської сільрад. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 86. 

6 липня 1920 р. 

На хутір поблизу станції Долгінцеве напав повстанський загін в 

10 шабель. Забрано 2 брички і 5 коней. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 86. 
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7 липня 1920 р. 

Невідомі особи напали на кулеметну заставу в с. Грушівка. Загін 

ОРТЧК затримав двох осіб за підозрою в участі в нападі. 

7 липня 1920 р. 

О третій годині ночі здійснено напад на с. Зелене. Поранено чотирьох 

бійців Червоної армії. Нападники зникли. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 86. 

9 липня 1920 р. 

У с. Грушівка Криворізького повіту розкрито підпільну антирадянську 

організацію. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 230.– Арк. 93. 

10 липня 1920 р. 

У політзведенні за 10 липня секретар Катеринославського губкому 

КП(б)У оцінив боротьбу Криворізького повітбюро з повстанцями як 

малоефективну. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 101. 

17 липня 1920 р. 

Отримано повідомлення з різних районів повіту про беззаконня, які 

творили загони 14-ї та 12-ї армій по боротьбі з повстанством. У селян 

забирали одяг і гроші, здійснювали незаконні облави і били жителів. 

Місцева міліція вимагала у селян продовольство. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 120. 

18 липня 1920 р. 

Повстанський загін отамана Клепача обеззброїв Мусіївський і Софі-

ївський міліційні відділи і направився в бік с. Гурівка. Повстанці 

в Софіївці розігнали волвиконком, військкомат, забрали телефон, 

комутатор, 14 гвинтівок. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 122. 

19 липня 1920 р. 

Повстанці отамана Клепача роззброїли Гурівську міліцію, забравши 

телефонні апарати. 

19 липня1920 р. 

У Кривому Розі при спробі втечі був убитий відомий повстанець 

Собакін. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 123–124. 
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20 липня 1920 р. 

Загін отамана Клепача чисельністю до 300 бійців після невдалої 

спроби підняти загальне повстання в Гурівській волості направився 

у Братолюбівську. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 127. 

20 липня 1920 р. 

Повстанці (до сотні бійців) зробили невдалу спробу захопити с. Бокове. 

Повстанці зробили наліт на хутір Шишкіна (околиці с. Миколоко-

зельськ). Вбито уповноваженого з хлібозаготівлі та ще двох супрово-

джуючих осіб. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 131–132. 

21 липня 1920 р. 

Нарада по боротьбі з бандитизмом при штабі тилу вирішила створити 

тимчасовий ревком у складі голови Криворізького повітвиконкому, 

секретаря повітпарткому, начальника тилу 14-ї армії та просити Кате-

ринославський губпартком затвердити ці рішення. Це було викликано 

значним розширенням повстанського руху в повіті й викриттям 

контрреволюційної змови, в якій виявились замішаними деякі члени 

повітвиконкому. 
Бабій Б. М. Місцеві органи державної влади УРСР в 1917–1920 рр. – К., 1967. – 

С. 254. 

22 липня 1920 р. 

Повстанський загін в 40 бійців роззброїв міліцію в с. Тернове (21 км 

на північний схід від Кривого Рогу). 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 134. 

23 липня 1920 р. 

У с. Катеринівка Саксаганської волості сформувався селянський пов-

станський загін під назвою «Гайдамаки». 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 138. 

23 липня 1920 р. 

Повстанський загін чисельністю 60 осіб на станції Рядова роззброїв 

міліцію, забрано телефон і телеграфні апарати. На станції Долгінцеве 

оголошено воєнний стан. У с. Любимівка зорганізувався повстанський 

загін на чолі з отаманом Живодером. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 144. 

24 липня 1920 р. 
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Загін отамана Клепача (40 бійців) здійснив напад на ст. Корсунівка, 

де роззброїв міліцію. На організованому мітингу повстанці закликали 

підняти повстання в Петрівській, Байдаківській, Братиславській, 

Лозуватській і Веселетернівській волостях. За даними чекістів, кіль-

кість повстанців у названих волостях досягала 600 бійців. 

24 липня 1920 р. 

Повстанці (30 бійців) роззброїли міліцію в с. Софївка. Під час бою 

за с. Лозуватка повстанці втратили трьох бійців, а шестеро були взяті 

в полон. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 145, 149. 

25 липня 1920 р. 

Загін начальника повітової міліції вибив повстанців отамана Клепача 

з с. Гурівка. Вони відступили в напрямку с. Петрове. Під час бою за-

гинули 8 повстанців. У Катеринославській волості літак врангелівців 

скинув листівки. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 149. 

26 липня 1920 р. 

У с. Софіївка загін з 18 повстанців роззброїв міліцію, розігнав раду, 

знищив усі документи, пошкодив телеграф. На станції Долгінцеве 

за наказом каральної трійки розстріляно сімох повстанців. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 150–151. 

26 липня 1920 р. 

Після тривалого бою радянські війська під командуванням Нечитайла 

зайняли с. Петрове. Повстанці (20 кавалеристів, 8 тачанок, 2 кулемети) 

відступили в с. Водяне. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 160. 

27 липня 1920 р. 

У с. Казанка з’явився повстанський загін отамана Палія чисельністю 

до 80 шабель. Повстанці відібрали у місцевої міліції 1 кулемет 

і 50 гвинтівок. На зібраному мітингу заколотники закликали приєд-

нуватися до них. Лави повстанців поповнили 15 осіб. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 154. 

27 липня 1920 р. 

Загін отамана Клепача захопив с. Мусіївка і направився далі до 

с. Гурівка, де відбувся бій з загоном червоноармійців. У ході бою по-

встанці розпорошилися. 
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Затримано двох червоноармійців, які перевозили на бричках чоти-

рьох повстанців. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 156. 

28 липня 1920 р. 

Загін отамана Федорченка роззброїв міліцію в с. Василівка та в с. Сак-

сагань. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 156. 

29 липня 1920 р. 

Загін отамана Палія чисельністю 80 шабель розбив червоний каральний 

загін у с. Казанка. Трофеї: 1 кулемет, 50 гвинтівок. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 156. 

30 липня 1920 р. 

Біля станції Рядова з’явився загін отамана Клепача (60 шабель, 

1 кулемет). Жителі с. Казанка прислали делегацію, яка передала, що 

за необхідності дадуть на допомогу 1,2 тисячі бійців. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 166. 

31 липня 1920 р. 

Загін отамана Клепача, до якого приєдналися всі хутори, зайняв 

с. Петрове. Кавалерія Криворізького гарнізону вела бій протягом 

чотирьох годин; повстанці відступили. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 238. – Арк. 165. 

Липень 1920 р. 

Відбулось антирадянське повстання в с. Веселі Терни, в якому взяли 

участь близько 2000 осіб. 
Історія українського селянства. Т. ІІ. – К., 2006. – С. 11. 

Серпень 1920 р. 

З’ясовано, що більшість бійців повстанських загонів — незаможні 

селяни. В повіті діють повстанські загони на чолі з отаманами Кле-

пачем, Чирвою, Івановим (Тишаніним), Федорченком. 

Серпень 1920 р. 

В Олександрівській волості активізувався повстанський загін на чолі 

з Федорченком і Чирвою (70 бійців). Вони розібрали колію між стан-

ціями Кудашівка та Милорадівка. Боротьбу з повстанцями вів загін 

під командуванням Нечитайла. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 236. – Арк. 99. 
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2 серпня 1920 р. 

Для боротьби з повстанцями почали створювати загони особливого 

призначення. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 236. – Арк. 99. 

10 серпня 1920 р. 

Повідомлено про розкриття великої антирадянської змови, що охо-

пила більшість волостей Криворізького повіту. Частина заколотників — 

працівники виконкому. Виконком розпущено. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 228. – Арк. 62. 

11–18 серпня 1920 р. 

Повідомлено про повсюдне придушення селянських виступів у Кри-

ворізькому повіті. Боротьбу з повстанцями вела спеціальна військова 

частина. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 196. – Арк. 132. 

2 вересня 1920 р. 

За наказом Катеринославського губвиконкому і губкому КП(б)У для 

придушення виступів селянства в райони поширення повстанства 

терміново почали направляти військові частини та спецтрибунали. 
Хмель И. В. Аграрные преобразования на Украине. 1917–1929. – К., 1990. – С. 154. 

4 вересня 1920 р. 

Повідомлено, що на станції Долгінцеве загін Н. Махна роззброїв і розі-

гнав 4 військові ешелони, які направлялися на врангелівський фронт. 

Більша частина бійців Червоної армії влилася в ряди повстанців. 
«Таврический голос». – 1920. – 4 сентября. 

6 вересня 1920 р. 

Загін отамана Іванова під час нальоту на с. Ганнівка знищив справи 

волосного війсккомату. 
ДАДО. – Ф. Р. 3650. – Оп. 1. – Од. зб. 443. – Арк. 12. 

20 вересня 1920 р. 

Отримано циркуляр Катеринославського губкому КП(б)У щодо бороть-

би проти повстанства і куркулів. Оголошено про похід на куркулів 

і допомогу незаможному селянству, про заходи для повного вико-

нання продрозкладки і повного засіву полів. 
Гражданская война на Екатеринославщине (февраль 1918-1920). Сб. докуметов 

и материалов. – Днепропетровск, 1968. – Документ № 277. 



78 

23 вересня 1920 р. 

Повідомлено про активізацію дій повстанців, які не дають можливості 

радянській владі налагодити дієвий адміністративний апарат. Робіт-

ники відмовляються від участі в загонах, що реквізують хліб у селян. 
«Таврический голос». – 1920. – 23 сентября. 

25 вересня 1920 р. 

Начальник тилу Миколаївської губернії на засіданні губвиконкому 

повідомив, що базами повстанців є населені пункти Криворізького 

повіту: Гурівка, Братолюбівка, Петрове і район Кривого Рогу. 
Гражданская война на Украине. Т. ІІ. – К., 1967. – С. 533. 

29 вересня 1920 р. 

Повідомлено про бій повстанського загону отамана Іванова в складі 

60 кавалеристів з загоном розвідки в районі Апостолового. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 196. – Арк. 86. 

12 жовтня 1920 р. 

Повстанський загін під командуванням Р. Федорченка вів бій з продза-

гоном Другої Кінної армії в районі с. Софіївка. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 447. – Арк. 75. 

12 жовтня 1920 р. 

Долгінцевський відділок залізниці отримав наказ, за яким кожен 

залізничник, незалежно від свого стану і партійності, у випадку одер-

жання інформації про розташування повстанського загону («банди»), 

або при його наближенні зобов’язаний терміново повідомити про це 

в письмовій формі найближчому агенту транспортної НК під розписку. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3402. – Оп. 1. – Од. зб. 69. – Арк. 12. 

27 жовтня 1920 р. 

Для боротьби з повстанським загоном отамана Клепача було знято 

військову частину, що відправлялася на врангелівський фронт 

(1,5 тисячі бійців, гармати, броньовик). 
Отчет Екатеринославской губернской чрезвычайной комиссии с 1 января 1920 

по 7 ноября 1921 г. – Днепропетровск, 1996. – С. 141. 

7 листопада 1920 р. 

Повітпартком розпочав масову агітаційну кампанію з дискредитації 

повстанського руху. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 227. – Арк. 133. 
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14 листопада 1920 р. 

За вироком військового трибуналу розстріляно 7 повстанців в с. Кос-

тромка Криворізького повіту, четверо — засуджені до ув’язнення 

в концтаборі. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 44. 

26 листопада 1920 р. 

РНК РФ зробила офіційне повідомлення про «зраду» махновців і розрив 

військового союзу з радянською владою. 
Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918–1921. – М., 2006. – С. 536. 

Листопад 1920 р. 

Отримано таємний циркуляр Катеринославського губкому КП(б)У 

про оголошення «внутрішнього куркульсько-бандитського фронту». 

Всі комуністи вважалися мобілізованими на укріплення радянської 

влади на селі. Створювалась губернська військова рада. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 230. – Арк. 27. 

3 грудня 1920 р. 

Криворізький повітвиконком відправив до волосних виконкомів 

телеграму з повідомленням, що в населених пунктах, які вороже на-

лаштовані до радянської влади, буде введено особливий воєнний 

стан. У телеграмі йдеться про те, що будь-які прояви повстанства 

радянська влада буде безжально знищувати, не зупиняючись перед 

розстрілом «десятків куркулів і бандитів». 
ДАДО. – Ф. Р. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 2. 

17 грудня 1920 р. 

У с. Ганнівка махновський загін стратив начальника другого району 

Зозулю. 
«Криворогское отделение УкРОСТА». – 1921. – 7 марта. 

20 грудня 1920 р. 

На хуторі Петрикове поблизу с. Веселі Терни махновці стратили двох 

чекістів з Долгінцевого – Петра Кириліна й Анатолія Дороніна. 
Краткий очерк истории ревлюционной борьбы Долгинцевских железнодорожников. 

Машинопис. – КИКМ. – КН-30560. – Арк. 153. 
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1921 

1 січня 1921 р. 

Частини 20-ї бригади ВНУС передані в розпорядження Криворізького 

воєнкома для боротьби з повстанцями. 
ДАДО. – Ф. 39. – Оп. 2. – Од. зб. 1. – Арк. 30. 

17 січня 1921 р. 

Загін повіткомдезу разом з польовим штабом №2 спрямовано в 

с. Гурівка для несення сторожової служби. 

20 січня 1921 р. 

Ухвалено рішення про боротьбу із самогоноварінням як головною 

причиною розвитку повстанського руху. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 488. – Арк. 29. 

29 січня 1921 р. 

РНК УСРР ухвалив постанову «Про заходи боротьби з бандитизмом». 

Всім органам влади наказано всіляко сприяти процесу розшарування 

на селі шляхом організації колективів незаможних селян. Збройні 

загони КНС вирішено передати в розпорядження міліції та до тери-

торіальних полків Всеобуч. Сільська міліція переведена на положення 

Червоної армії в усіх відношеннях. Надавалась допомога родинам 

незаможників, червоноармійців, міліціонерів і радпрацівникам, які 

постраждали в боротьбі з повстанцями. Волосні поселення, що брали 

активну участь у діях проти повстанців, постачалися в першу чергу. 
Україна: хроніка ХХ століття. Довідкове видання. Рік 1921. – К., 2006. – С. 25. 

29 січня 1921 р. 

Оголошено, що фронт боротьби з повстанством має державну вагу, 

як і з білими арміями. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп.1 . – Од. зб. 3. – Арк. 31. 

5 лютого 1921 р. 

У волостях, охоплених повстанським рухом, почали створювати особ-

ливі трійки, які отримали всю повноту влади і право вживати над-

звичайні заходи. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 213. – Арк. 43. 

19 лютого 1921 р. 

У Костромській волості Криворізького повіту заарештовано коман-

дира повстанського загону Василя Михайльця, який діяв з 1918 року 
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і мав тісні зв’язки з отаманом Івановим. 33 повстанця засуджено 

до страти, п’ятьох — убито при спробі втечі. 
ДАДО. – Ф. Р. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 80. 

22 лютого 1921 р. 

До складу повітової військової наради введено начальника повітової 

міліції. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 2. – Од. зб. 8. – Арк. 2. 

25 лютого 1921 р. 

Повітова військова нарада постановила: для боротьби з повстанством 

надати бригаду, дислоковану в повіті; виділити ескадрон для дій 

у своєму районі. 
ДАДО. – Ф. Р. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 23. – Арк. 2. 

25 лютого 1921 р. 

Створено Криворізьку повітову військову нараду для боротьби з пов-

станством і укріплення радянської влади, куди ввійшли представники 

повітпарткому, військкомату, повітпосівкому, шостої Чонгарської 

дивізії, ревтрибунналу, особливого відділу кінної армії тощо. 
ДАДО. – Ф. Р. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 4. 

1 березня 1921 р. 

Губком КП(б)У ухвалив рішення про оголошення в Катеринославській 

губернії особливого стану на час проведення посівної кампанії. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 3. – Арк. 7. 

2 березня 1921 р. 

Для боротьби з численними повстанськими загонами, що нарахову-

вали 15–20 бійців, почали формувати повітовий загін особливого 

призначення в 160 багнетів і 43 кавалеристи. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 19. – Арк. 9. 

3 березня 1921 р. 

З Катеринослава до Кривого Рогу направлено 200 осіб для роботи 

в польових штабах і військовій нараді. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 28. – Арк. 5. 

10 березня 1921 р. 

Для боротьби з повстанцями повіт поділено на 3 райони — за кількі-

стю бригад у 6-й дивізії. Організовано польові штаби. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 10. 
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10 березня 1921 р. 

Повітова військова нарада направила в Кам’янську волость спецзагін 

для боротьби з повстанством. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 121. – Арк. 44. 

15 березня 1921 р. 

Катеринославський губтрибунал наказав створити при Криворізькій 

повітовій військовій нараді свій «революційний трибунал». 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 3. – Арк. 7. 

19 березня 1921 р. 

Повітова військова нарада наказала створити комісію для перегляду 

справ заручників. Вирішили протягом 3 днів випустити «незлісних». 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 2. – Арк. 3. 

23 березня 1921 р. 

Створено 2 польових штаби (Гурівський і Ганнівський) для укріплення 

радянської влади на місцях. В район дії кожного входило по 10 воло-

стей, охоплених повстанським рухом. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 18. – Арк. 7. 

24 березня 1921 р. 

Катеринославський губвиконком і реввійськрада Першої кінної армії 

видали спільний наказ №34 про взяття заручників та їх розстріл за опір 

радянській владі, приховування повстанців і зброї, вбивство радян-

ських працівників. Відповідальність покладалася на все місцеве на-

селення за круговою порукою. Відповідальність також перекладалася 

на голів сільрад, членів волосних виконкомів, голів КНС; у випадку 

несвоєчасного повідомлення про появу повстанців — до трибуналу. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 29. – Арк. 6. 

25 березня 1921 р. 

У села Покровське та Сергіївка послано батальйон ВНУС з ротою мо-

білізованих комуністів і робітників для «очистки» цих сіл. Повітова 

рада профспілок оголосила мобілізацію для боротьби з повстанством 

і укріплення радянської влади. До 29 березня необхідно набрати 

150 осіб. Тих, хто не прибуде, вирішено віддавати під суд трибуналу. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 14. – Арк. 2. 

29 березня 1921 р. 

Саксаганська міліція вела бій з повстанцями в районі буровугільного 

рудника, вбито одного робітника. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 39. – Оп. 2. – Од. зб. 43. – Арк. 160. 
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30 березня 1921 р. 

Повітова військова нарада ухвалила рішення про постачання тиловим 

пайком сімей членів профспілок, мобілізованих на роботу в польових 

штабах. 
ДАДО. – Ф. 3258. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 23. 

31 березня 1921 р. 

Створено Миколокозельський бойовий район у складі 9 волостей. 

Вся влада зосереджена в руках райтрійки військово-польового штабу. 

На території району оголошено воєнний стан. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 140. – Арк. 2. 

Березень 1921 р. 

Розкрито підпільну повстанську організацію, що мала осередки в усіх 

великих селах повіту. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 434. – Арк. 14. 

Березень 1921 р. 

При повітовій військовій нараді створено відділ секретаріату, голова 

якого кооптований до президії виконкому з метою кращої коорди-

нації дій у боротьбі проти повстанців. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 3. – Арк. 26. 

Березень — травень 1921 р. 

У Криворізькому повіті заарештовано 746 повстанців і 233 дезертири; 

добровільно здалися 17 повстанців і 20 дезертирів; у населення ви-

лучено 406 гвинтівок. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 437. – Арк. 143 (зв.). 

2 квітня 1921 р. 

Загін отамана Іванова здійснив наліт на с. Миколаївку ІІ; усі справи 

волвиконкому спалено. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 22. – Арк. 2. 

2 квітня 1921 р. 

Трійка Миколокозельської районної бойової дільниці оголосила наказ 

про арешт і видачу під суд ревтрибуналу всіх громадян, які з’яв-

ляються в нетверезому стані. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 14а. – Арк. 7. 

3 квітня 1921 р. 

Трійка Миколокозельської бойової дільниці видала секретний наказ 

про арешт всіх родичів отамана Іванова і родичів усіх його бійців. 
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У випадку найменшої шкоди працівникам радянських органів всі 

родичі повинні бути безжально розстріляні. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 140. – Арк. 9. 

6 квітня 1921 р. 
Повітова військова нарада звернулась до уряду УСРР з проханням: 
у зв’язку з голодом вивести з повіту частини 6-ї дивізії та замінити її 

піхотним полком. Дивізія використала весь запас хліба (12 тис. пудів). 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 30. 

8 квітня 1921 р. 
Відбувся з’їзд волосних партосередків Миколокозельського району 
(9 волостей) з питань боротьби з повстанством і «викорінення кур-

кульського засилля». 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 238. – Арк. 5. 

8 квітня 1921 р. 
За наказом губернської військової наради ділянки телефонних і те-

леграфних ліній розділені між селами, і селяни повинні охороняти їх від 
ушкоджень повстанцями. У разі руйнації наказано брати заручників. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 8 – Арк. 17. 

9 квітня 1921 р. 
Ухвалене рішення про тимчасове залишення шостої Чонгарської 

дивізії в Криворізькому повіті для боротьби з повстанством. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 28 – Арк. 11 (зв.). 

19 квітня 1921 р. 
Розпочалося створення надзвичайних трійок при військових частинах, 

які повинні очолити операції проти повстанців і здійснювати їх по-
карання при захопленні в ході операцій. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 2. – Арк. 6. 

19 квітня 1921 р. 
На засіданні повітової військової наради відзначено, що шоста дивізія 

надала велику допомогу в посівній кампанії, сприяла класовому роз-
шаруванню на селі, вела активну боротьбу з повстанством. Наказано 

зведення про дії проти повстанців готувати кожні 10 днів. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 1. – Арк. 9. 

22 квітня 1921 р. 
Повідомлено, що з часу проголошення амністії (3 березня) добровільно 
здалися 26 повстанців, які були відпущені на посівні роботи. 
«Комуніст». – 1921. – 22 квітня. 
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26 квітня 1921 р. 

Загін Польового штабу №1 розпочав операцію з очищення Петрівської 

волості від загону отамана Іванова. Відбувся бій біля с. Іванівка; пов-

станці відійшли без втрат. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 112. – Арк. 53. 

28 квітня 1921 р. 

Невідомий повстанський загін чисельністю до 50 шабель здійснив 

напад на с. Петрове. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 3 – Арк. 120. 

29 квітня 1921 р. 

У с. Ганнівка загинув командир Степової дивізії Кость Пестушко. Він був 

смертельно поранений під час операції з захоплення його в полон. 
Отчет Екатеринославской чрезвычайной комиссии с 1 января 1920 по 1 ноября 

1921 г. – Днепропетровск, 1994. – С. 139. 

Квітень 1921 р. 

Замість кругової поруки почали вводити інститут відповідачів з осіб, 

що співчувають повстанству. При невиконанні чисельних пунктів 

зобов’язань стосовно радянської влади, відповідальні заарештову-

ються й перебувають на положенні заручників. 
Мельник О. Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 1921–1923, 1932–

1933 на Криворіжжі. – Кривий Ріг, 2003. – С. 25. 

Квітень 1921 р. 

Розкрито підпільну організацію Р. Федорченка, заарештовано 68 осіб. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 29 – Арк. 2. 

1 травня 1921 р. 

Введено в дію Положення про повітову постійну нараду по боротьбі 

з бандитами. Мета її створення — об’єднання зусиль воєнних і цивіль-

них організацій під одним керівництвом для боротьби з повстанським 

рухом. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 2. – Арк. 9. 

2 травня 1921 р. 

На підставі постанови Катеринославської губернської військової 

наради в села Ганнівка і Гурівка прибули польові штаби для боротьби 

з повстанством, укріплення радянської влади, виконання державної 

розкладки. В 19 волостях утворених районів оголошено воєнний стан. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 14. – Арк. 8. 
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5 травня 1921 р. 

Отримано телеграму від Катеринославської губернської військової 

наради про початок термінового формування винищувальних загонів 

для боротьби з повстанством. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 8 – Арк. 25. 

6 травня 1921 р. 

У зв’язку з виведенням з повіту 6-ї дивізії вирішено створити кавале-

рійський загін у 50 шабель і 200 багнетів для боротьби з повстанством 

і «викачки» продподатку. Наказано з кожної волості взяти по 15 за-

ручників. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 43. 

9 травня 1921 р. 

Північний район виділено в самостійний у боротьбі з повстанством. 

На місцях почали створювати ударні загони, збирати сідла та іншу 

амуніцію. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 57. 

9 травня 1921 р. 

Розпочалася мобілізація членів профспілок для служби в польових 

штабах. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 58. 

10 травня 1921 р. 

Наказом повітової військової наради створено польові штаби № 1 

і № 2. Перший повинен розташовуватися в с. Ганнівка й охоплювати 

12 північних волостей; № 2 — у с. Гурівка. Оголошено про мобілізацію 

тачанок і сідел. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 2. – Од. зб. 440. – Арк. 35. 

11 травня 1921 р. 

В районі Апостолового з’явився повстанський загін з 20 вершників 

і при двох кулеметах. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 3 – Арк. 120. 

12 травня 1921 р. 

Оголошено про подовження терміну амністії повстанцям до 15 червня. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 2. – Од. зб. 4. – Арк. 8. 

14 травня 1921 р. 

Видано наказ №35 повітової військової наради про добровільну явку 

всіх повстанців, дезертирів з армії та самогонників. Наказано протягом 
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трьох днів здати зброю, самогон, апарати — тоді буде помилування. 

Жителям сіл пропонувалося видавати повстанців, дезертирів та їхніх 

утримувачів. У випадку невиконання визначено відповідати десяти-

хатникам, волосному воєнкому і волвиконкому. У наказі йдеться про 

взяття заручників, частина з яких може бути розстріляна у випадку 

прояву повстанських тенденцій. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 6 (зв.). 

14 травня 1921 р. 

Завершено розгортання польового штабу №1 у Ганнівській волості та 

польового штабу № 2 — в Гурівській. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 18. – Арк. 40. 

17 травня 1921 р. 

Загін повіткомдезу і польовий штаб №2 направлені в с. Гурівка для 

сторожової охорони. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 60. 

17 травня 1921 р. 

Отримано секретну телеграму від Катеринославської губернської 

військової наради, в якій сказано, що місцевій владі надається право 

застосовувати на свій розсуд заходи щодо повстанців, які здалися 

після 15 травня. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 4. – Арк. 25. 

17 травня 1921 р. 

З Харкова отримано повідомлення про спробу об’єднання повстан-

ських загонів Криворізького повіту з Миколаївським і Знам’янським 

для проведення масштабного повстання проти радянської влади. 

Особливо активно проявляв себе загін отамана Іванова, в складі якого 

знаходились 18 кадрових штабних офіцерів. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 278. – Арк. 55. 

19 травня 1921 р. 

Головою повітової військової наради призначено голову повітвикон-

кому М. Любахіна. Оголошено мобілізацію тачанок, сідел і приладдя 

для потреб військової наради 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 7. 

19 травня 1921 р. 

Апостолівський польовий штаб повітової військової наради започаткував 

практику накладання контрибуцій на села, що не виконали продподаток. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 4. – Арк. 22. 
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21 травня 1921 р. 

Загін отамана Свища здійснив напад на Миколаївський волвиконком, 

вбито одного міліціонера, захоплено 4 вози з хлібом. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 42 (зв.). 

22 травня 1921 р. 

В північних волостях повіту почалась мобілізація коней для 80 тачанок. 

Польовий штаб № 2 (Гурівський) розпочав мобілізацію 150 членів 

профспілок для ліквідації повстанства та укріплення радянської влади. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 194. – Арк. 14. 

23 травня 1921 р. 

Третій взвод загону по боротьбі з бандитизмом відбув в Аппостолове 

для придушення повстанців. 
ДАДО. – Ф. 3650. – Оп. 1. – Од. зб. 440. – Арк. 401. 

23 травня 1921 р. 

Польовий штаб № 1 (Ганнівський) розпочав формування піхотно-

кавалерійського загону для «ударних робіт». Від кожної парторганізації 

мобілізовано по одному комуністу. Командиром загону призначено 

Островського. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 18 – Арк. 30. 

24 травня 1921 р. 

Польовий штаб № 1 видав наказ № 8 про обов’язкову здачу самогонних 

апаратів, за невиконання передбачалася передача під суд ревтрибуналу. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 15. – Арк. 6. 

26 травня 1921 р. 

Повітова військова нарада ухвалила рішення про призначення ко-

муністів до кожного загону по боротьбі з повстанством на посаду 

заступників командирів. У зв’язку з тим, що мобілізовані тачанки 

і сідла не надійшли, розпочато їх конфіскацію. Губернську військову 

нараду повідомлено про повну небоєздатність повітової міліції. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 7 (зв.). 

Травень 1921 р. 

При Долгінцевському відділі транспортної НК почали створювати 

військову нараду по боротьбі з повстанством і координації дій для 

охорони залізниці в межах 30-верстової зони. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 8 – Арк. 35. 
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Травень 1921 р. 

Заарештовано Василя Ковальця, жителя с. Богоблагодатного (Кіровка) 

за надання допомоги загону отамана Іванова. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 15. – Арк. 54. 

Травень 1921 р. 

У с. Миколаївка затримано відомого повстанця Миколу Прокоф’єва 

(«генерал Слащов»). Розкрито підпільні організації отаманів Клепача 

і Сльозки. Керівники загинули під час операції з ліквідації. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 437. – Арк. 28. 

1 червня 1921 р. 

Штаб Харківського військового округу ухвалив рішення звернути 

особливу увагу на Криворізький повіт у військовому і агентурно-

розвідувальному відношенні. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 2. – Арк. 12. 

1 червня 1921 р. 

Загін отамана Іванова (70 шабель) здійснив напад на с. Казанка. Під 

час бою вбито чотирьох міліціонерів, уповноваженого волосної трійки, 

співробітника НК. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 72 – Арк. 18. 

3 червня 1921 р. 

Повітова військова нарада ухвалила рішення: брати по одному заруч-

нику від сімей повстанців за списками, надісланими з губернських НК. 

У селах, де будуть вбивства членів КНС і радянських працівників, 

наказано брати заручників з «петлюрівсько-куркульського елементу». 
ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 8 (зв.). 

5 червня 1921 р. 

У с. Лозуватка схоплено двох повстанців із загону Іванова — Максима 

Левченка і Афанасія Сергієнка, які на допиті заявили, що мета їхньої 

боротьби — стерти з лиця землі комуністів і КНС. Після допиту пов-

станці були розстріляні. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 112. – Арк. 87. 

7 червня 1921 р. 

На станції Долгінцеве організовано районний партком. Член КП(б)У 

Коломієць звинувачений в участі в повстанському русі. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 112. – Арк. 89. 
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8 червня 1921 р. 

Повітова військова нарада ухвалила рішення про посилення в волості 

загонів кавалеристів для вилучення тачанок і коней у селян. Частину 

військового спорядження вирішено взяти зі складів. Створено тим-

часову виїзну сесію трибуналу для розгляду справ на місцях. 
ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 9. 

13 червня 1921 р. 

Повітова військова нарада продовжила термін дії польового штабу 

№ 1 до першого липня 1921 р. Призначено нового командира Б. Рей-

ніша замість Островського, який не виконав завдання з викоренення 

повстанства. 
ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 10. 

13 червня 1921 р. 

Знято з посади голову повітової військової наради Луса; призначено 

Лобахіна. 
ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 15. – Арк. 29. 

13 червня 1921 р. 

До губернської військової наради надійшла скарга на дії Ганнівського 

польового штабу № 1, який безпричинно переслідував вчителів 

і виселяв їх з будинків. 
ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 4. – Арк. 56. 

13 червня 1921 р. 

Губернська військова нарада повідомила, що в Катеринославській 

губернії діє лише 2 повстанських загони: Іванова в Криворізькому 

і Збруєва — в Павлоградському. 
ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 2. – Арк. 13. 

14 червня 1921 р. 

Повітпартком ухвалив рішення про чистку сільських рад і волосних 

виконкомів за пасивність у боротьбі з повстанським рухом. Затвер-

джено проект реорганізації промислової міліції. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 28 – Арк. 27, 32. 

15 червня 1921 р. 

Польовий штаб № 1 видав наказ № 24, де зазначалося, що розшаруван-

ня на селі повинно здійснюватися з метою виявлення контрреволюціо-

нерів, бандитів і спекулянтів. По відношенню до них повинна проводитись 

нещадна боротьба зі взяттям заручників і конфіскацією майна. 
ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 18. – Арк. 73. 
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21 червня 1921 р. 

Повітова військова нарада отримала телеграму з Харкова з розпоря-

дженням про об’єднання всіх збройних формувань, що ведуть боротьбу 

з повстанством, в одних руках. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3202 – Оп. 1. – Од. зб. 8 – Арк. 44. 

23 червня 1921 р. 

Повітова військова нарада видала наказ про заборону вилучення 

зерна і фуражу в селян, за виключенням майна, яке підлягає конфіс-

кації в антирадянських елементів, повстанців і спекулянтів. 
ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 18. – Арк. 89. 

23 червня 1921 р. 

Ухвалено постанову про організацію повітової військової ради замість 

повітової військової наради. Почали створювати загін особливого 

призначення. 
ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 10. 

29 червня 1921 р. 

Ліквідовано особливий відділ при польовому штабі № 1; всі справи 

заарештованих відправлені до Криворізького політбюро. 
ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 18. – Арк. 95. 

30 червня 1921 р. 

Польовий штаб № 2 в с. Софіївка реквізував матеріали, призначені 

для будівництва народного дому. 
ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 18. – Арк. 97. 

30 червня 1921 р. 

Повітова військова нарада отримала телеграму командуючого зброй-

ними силами України М. Фрунзе про заборону формування військових 

частин з колишніх повстанців. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 8. – Арк. 50. 

2 липня 1921 р. 

Завершено формування повітового загону КНС у складі 250 бійців 

(55 кавалеристів, 35 тачанок, 177 гвинтівок). 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 28.– Арк. 26. 

3 липня 1921 р. 

При повітовій військовій нараді створено спеціальну комісію для 

перегляду справ заручників з метою відправлення їх до губернської 

НК при встановленні фактів допомоги повстанцям. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 11. 
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6 липня 1921 р. 

Оголошено, що постановою польового штабу № 1 за збереження зброї 

і як учасників повстанського руху розстріляно трьох братів Рєзнікових. 
РАТАУ. – 1921. – 6 июля. 

7 липня 1921 р. 

Військова нарада отримала розпорядження про доставку до Харкова 

архівів, захоплених у повстанців. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 28. – Арк. 23. 

9 липня 1921 р. 

Розпочалася мобілізація комуністів для створення 8 бойових діль-

ниць з метою прискорення формування загонів КНС для боротьби 

з повстанством. Обмундирування планувалося отримати за рахунок 

«добровільного самообкладання спекулянтів». 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 12. 

12 липня 1921 р. 

Повідомлено про появу нового повстанського загону в Михайлівській 

волості. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 45.– Арк. 8. 

13 липня 1921 р. 

Розпочалась перевірка особового складу всіх збройних формувань, 

які діяли на території повіту, з метою виявлення та ізолювання ро-

дичів повстанців. Повітова військова нарада прийняла рішення про 

формування протягом місяця резервного загону (ескадрону) кавалерії 

та роти піхоти на тачанках. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20.– Арк. 13. 

14 липня 1921 р. 

Загін особливого призначення Першої кінної армії, що знаходився 

при польовому штабі № 1, відправлено в Ростов. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 4. – Арк. 63. 

15 липня 1921 р. 

Отримано наказ Катеринославського губвиконкому про обов’язок 

всіх сільських посадових осіб негайно повідомляти військові частини 

і виконавчі органи радянської влади про появу повстанських загонів, 

осіб, які надають їм допомогу, і про всіх підозрілих осіб. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 27. – Арк. 11. 
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21 липня 1921 р. 

Збройний загін трудармії зосереджено на руднику «Дубова Балка»; 

його планувалось використати для збору продподатку і боротьби 

з повстанством. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 14. 

22 липня 1921 р. 

Повідомлено, що загін отамана Іванова напав на с. Скелеватка і за-

хопив у полон трьох чекістів. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 21. 

23 липня 1921 р. 

Повідомлено, що колишній співробітник повітового карного розшуку 

Левченко організував повстанський загін. Повітова військова нарада 

розробила низку заходів, спрямованих проти свавільних дій місцевої 

влади і посадовців, які провокують селян іти до повстанських загонів. 
ДАДО. – Ф. Р. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 51. – Арк. 45. 

24 липня 1921 р. 

Губернська військова нарада дозволила призначати в Криворізькому 

повіті надзвичайні трійки на кожну окрему операцію проти повстанців. 
ДАДО. – Ф. Р. 3235. – Оп. 1. – Од. зб. 2. – Арк. 22. 

30 липня 1921 р. 

Почали створювати спільну губернську та повітову військову раду для 

узгодження дій військ НК та польових частин у боротьбі з повстанством. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 5. – Арк. 4. 

Липень 1921 р. 

За повідомленням Катеринославської губернської НК в Криворізь-

кому повіті під час сутичок з повстанцями загинуло 30 міліціонерів. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 31. – Арк. 11. 

1 серпня 1921 р. 

Загін Мороза, який вів боротьбу проти отамана Іванова, перекинуто 

з хутора Макове в с. Казанка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 63. 

1 серпня-10 вересня 1921 р. 

У повіті було вбито 171 повстанця, затримано трьох, перейшли на бік 

радянської влади четверо. У населення вилучено 3 гвинтівки. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. Од. зб. 475. – Арк. 113. 
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4 серпня 1921 р. 

Селян, які брали участь у боротьбі з повстанцями, стали більш повно 

постачати, але лише для колективних потреб. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 86. – Арк. 2. 

4-5 серпня 1921 р. 

У с. Казанка силами загонів НК Баранюка і Мороза були проведені 

масові обшуки для виявлення повстанців та осіб, що їх підтримують. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 35. – Арк. 19. 

7 серпня 1921 р. 

Вирішено розпочати переговори з отаманом Івановим; до загону 

послані чекісти разом зі звільненою дочкою отамана для узгодження 

питання про перемирення. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 13. 

12 серпня 1921 р. 

Прийнято рішення про розміщення військових загонів в усіх населених 

пунктах, які є опорними базами повстанців. Всі військові частини та 

організації, що ведуть боротьбу з повстанством, повинні координувати 

свою діяльність з повітовою військовою нарадою. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 3. 

12 серпня 1921 р. 

Невідомий повстанський загін з 15 вершників підійшов до Колачев-

ського мосту, але був відігнаний пострілами охорони. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 3. 

12 серпня 1921 р. 

Отаман Іванов захопив Петрівський волвиконком і спалив усі папери. 

На переговори з Івановим вирушила делегація з чотирьох осіб і сестра 

отамана Марія. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 1. 

13 серпня 1921 р. 

Невідомий загін повстанців з’явився біля с. Братолюбівка і с. Казанка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 3. 

13 серпня 1921 р. 

На хутір Федорівський Корсунської волості прибув загін Іванова з 20 ка-

валеристів. Проти повстанців вислано новосформований загін КНС. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 2. 
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14 серпня 1921 р. 

До повітової НК прибули представники повстанців Черненко й Шев-

ченко і заявили про готовність переходу 40 бійців отамана Іванова 

на сторону радянської влади. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 3. 

15 серпня 1921 р. 

До загону отамана Іванова для переговорів направлені члени повітової 

військової наради Коломойцев і Баранюк. Повстанцям дано 10-денний 

термін для обговорення умов переходу на сторону радянської влади. 

Умови не були прийняті. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 50. – Арк. 14. 

17 серпня 1921 р. 

На ліквідацію загону Марусі Нікіфорової (близько 100 шабель) ви-

ступив спецзагін НК. Біля с. Мішурин Ріг відбувся бій, у якому було 

вбито до 20 повстанців. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3361. – Оп. 1. – Од. зб. 1. – Арк. 1. 

17 серпня 1921 р. 

Загін махновців у кількості до 100 бійців пройшов через села Боже-

дарівка, Веселі Терни, Ганнівка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 4. 

19 серпня 1921 р. 

У зв’язку з появою махновських загонів на території Криворізького 

повіту введено спеціальне патрулювання й оголошено про мобілізацію 

комуністів. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 16. 

19 серпня 1921 р. 

Оголошено «хрестовий похід» проти «куркулів і бандитів». Почалось 

вигнання з рад «переродджених елементів», відбирання в них землі 

та залишення по «трудовій нормі» 1,2 десятини. 
«За работу». – 1921. – 19 августа. 

20 серпня 1921 р. 

Повітова військова нарада ухвалила рішення про розташування війсь-

кових загонів в місцях, де діють повстанці, та в їхніх опорних пунктах; 

створити надзвичайну трійку для координації боротьби з повстанством. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 5. 

20 серпня 1921 р. 
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У зв’язку з частими нападами повстанців прийнято рішення про 

залучення місцевого населення до охорони залізниць. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 8. – Арк. 66. 

21 серпня 1921 р. 

Усі загони по боротьбі з повстанством і самогоноварінням передані 

начальнику районної міліції. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 33. – Арк. 24. 

22 серпня 1921 р. 

До загону отамана Іванова прибув отаман Орлик, який виявив ба-

жання перейти на бік радянської влади. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40 – Арк. 4. 

22 серпня 1921 р. 

До повітової НК прибув представник повстанців отамана Іванова — 

Іван Бондаренко, який заявив про готовність загону перейти на бік 

радянської влади. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 10. – Арк. 20. 

23 серпня 1921 р. 

Відбулась розмова по прямому проводу між представником повстанців 

Дмитрощенком і головою НК з про перехід на бік радянської влади. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 10. – Арк. 20. 

24 серпня 1921 р. 

Повітова НК вимагала протягом кожних 6-ти годин надавати з місць 

зведення про рух повстанських загонів. Загін отамана Іванова вночі 

оточив с. Каширіне Костромської волості та вчинив пошук «для по-

биття комісарів, жидів і кацапів». При цьому селянам говорилося: 

«Якщо хочете бути голодними, то віддайте хліб радам». 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 43. 

24 серпня 1921 р. 

Штаб Харківського військового округу наказав Катеринославському 

губкому КП(б)У головну увагу звернути на Криворізький повіт, де діяв 

і збільшувався загін отамана Іванова, який складався з двох частин. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 2. – Арк. 27. 

24 серпня 1921 р. 

З Харкова отримано телеграму із забороною вести перемовини 

з повстанцями без дозволу та участі губернської НК. Наказано амніс-

тованих не залишати в місцях колишнього проживання. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 8. – Арк. 63. 
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27 серпня 1921 р. 

З Харкова отримано секретну телеграму про залучення демобілізо-

ваних червоноармійців до боротьби з повстанцями та покращення 

їхнього (червоноармійців) стану, щоб не допустити переходу до пар-

тизанських загонів. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 8. – Арк. 67. 

27 серпня 1921 р. 

Повітова військова нарада визначила 30 серпня останнім днем пере-

ходу загону отамана Іванова на бік радянської влади. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 17. 

27 серпня 1921 р. 

Начальник бойового відділу Криворізького повіту Соколов і його 

заступник Загорський зняті з посади через невідповідність. Началь-

ником затверджено командира трудової групи С. К. Мацилецького, 

його заступником — командира 3-го полку особливого призначення 

Скурьята. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 17. 

27 серпня 1921 р. 

Загін отамана Іванова вирушив на ст. Куцівка Олександрійського 

повіту для переговорів з загоном отамана Орлика про перехід на бік 

радянської влади. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40 – Арк. 7. 

30 серпня 1921 р. 

Сплив термін 10-денних переговорів з повстанцями отамана Іванова. 

Частина 52-го полку вдалася до спроби заарештувати в с. Варварівка 

Проходу та Олійника, але їм вдалося втекти. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 29. – Арк. 2. 

31 серпня 1921 р. 

Губернська військова нарада розпорядилася завершити переговори 

із загоном отамана Іванова до 2 вересня. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 28. – Арк. 38. 

Серпень 1921 р. 

Затримано 75 осіб дезертирів, добровільно здалися 88, заарештовано 

14 повстанців. НК має 10 секретних агентів у повіті. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 10. – Арк. 12. 
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1 вересня 1921 р. 

В гурівському лісі загін отамана Іванова взяв у полон розвідку Кри-

ворізького загону (4 бійців), яких потім відпустили. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 40. 

1 вересня 1921 р. 

Загін отамана Іванова в кількості 60 бійців увійшов у с. Бокове, 

де організував мітинг і попередив селян, щоб не здавали продподаток. 

Розігнано місцеву комісію з його збору. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 51. 

2 вересня 1921 р. 

Загін Долгінцевського райпродкому вів бій з повстанцями Іванова, 

які виступали під жовто-блакитним прапором. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 11. 

3 вересня 1921 р. 

З метою швидкої ліквідації загону Григорія Іванова начальник бойової 

дільниці С. Мацилецький звернувся до командування Харківського 

військового округу з проханням підпорядкувати йому військові час-

тини, що є в Криворізькому повіті. Розпочалось термінове форму-

вання свого кавалерійського загону. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 19. 

3 вересня 1921 р. 

Розроблено нову техніку боротьби з повстанцями: в усіх опорних 

пунктах отамана Іванова розташовувалися збройні загони, а один про-

довжував активно діяти, причому йому надано широкі повноваження. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 2. – Арк. 39. 

4 вересня 1921 р. 

Усі загони повітової військової наради передані під командування 

начальника бойової дільниці С.Мацилецького. Терміново розпочали 

бойову підготовку; всіх ненадійних червоноармійців звільнили. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 27. 

4 вересня 1921 р. 

Міліціонер Криворізької промислової міліції Харламов приєднався 

до загону отамана Іванова. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 34. 
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5 вересня 1921 р. 

Загін отамана Іванова в кількості 100 шабель з’єднався з загоном 

імені Марусі Нікіфорової з метою спільного наступу на станцію Дол-

гінцеве. Залишки загону Марусі нараховували 10 бійців з трьома 

кулеметами. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 10 (зв.). 

6 вересня 1921 р. 

Батальйон 133-го полку вів бій з загоном Григорія Іванова на станції 

Рядова. На допомогу оточеним червоним підійшли 50 кавалеристів, 

повстанці відійшли в напрямку Долинської. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 11. 

6 вересня 1921 р. 

Отримано телеграму від заступника голови ВУНК В.Балицького 

з наказом переслідувати повстанські загони до їх повного знищення 

при тісному зв’язку і взаємодії з армійськими частинами. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3361. – Оп. 1. – Од. зб. 7. – Арк. 14. 

7 вересня 1921 р. 

Загін отамана Іванова здійснив наліт на с. Ганнівка, де було знищено 

книги волосної продрозкладки і списки мобілізованих до Червоної армії. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 476. – Арк. 112. 

7 вересня 1921 р. 

Отримано циркуляр з переліком дій амністованих повстанців (8 пунктів), 

при порушенні яких дія амністії припиняється й винні підлягають суду. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 8. – Арк. 70. 

7 вересня 1921 р. 

Колишній відомий повстанець Дмитрощенко став співробітником НК. 

Загін КНС під командуванням Баранюка почав брати заручників 

з сімей повстанців, що перебували в загоні отамана Іванова. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 12. 

8 вересня 1921 р. 

Завершено формування повітового загону КНС у складі 173 повністю 

озброєних бійців; загін передано міліції. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 2. – Арк. 34. 
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8 вересня 1921 р. 

З Харкова надійшло розпорядження про відміну направлення для 

переговорів у загін Іванова колишніх видних повстанців Войчака 

і Марченка, які перейшли на бік радянської влади. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 2. – Арк. 39. 

9 вересня 1921 р. 

По селах почали вилучати зброю. Надруковано й розповсюджено 

5000 листівок з попередженням, що за кожного вбитого радянського 

працівника буде розстріляно п’ятеро заручників. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 18. 

9 вересня 1921 р. 

Уночі загін Григорія Іванова зробив наліт на с. Очеретяне Федорівської 

волості; вбито начальника розвідки 46-го батальйону ВНК; червоно-

армійці роздягнені й роззброєні, потім відпущені. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб.16. – Арк. 60. 

9 вересня 1921 р. 

Командир Криворізького загону по боротьбі з повстанством Мороз 

у своєму рапорті вказував, що бійці роззуті, роздягнені, багато з них 

не мають натільної білизни, коні в загоні голодують через відсут-

ність фуражу. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб.53. – Арк. 58. 

11 вересня 1921 р. 

Загін отамана Іванова пограбував хлібний обоз повітпродзагону. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб.16. – Арк. 24. 

12 вересня 1921 р. 

На засіданні військової наради УСРР було повідомлено, що міліція 

Казанківського району в кількості 65 осіб влилася до загону отамана 

Григорія Іванова. 
ЦДАВОВУ. – Ф. Р. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 3. – Арк. 762. 

13 вересня 1921 р. 

Повідомлено, що невідомий повстанський загін здійснив наліт 

на Новомиколаївську міліцію, забравши 20 пудів хліба і гвинтівку. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб.16. – Арк. 34. 

13 вересня 1921 р. 

З Миколаївки у напрямку Кривого Рогу вирушив повстанський загін 

Сергія Махорки в складі 33 кавалеристів. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб.16. – Арк. 26. 
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13 вересня 1921 р. 

Повідомлено про появу «банди Марусі» з двома гарматами, яка вела 

боротьбу з продзагонами. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб.2. – Арк. 40. 

13–14 вересня 1921 р. 

Загін отамана Іванова розгромив волвиконком у с. Братолюбівка 

і Варварівка. У бою за Братолюбівку загинули 30 червоноармійців 

і 28 продпрацівників. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб.15. – Арк. 10. 

14 вересня 1921 р. 

Під час бою з червоними біля ст. Рядова було вбито помічника ота-

мана Іванова, колишнього червоного командира Григорія Коваля. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб.16. – Арк. 42. 

14 вересня 1921 р. 

При повітовій військовій нараді створено трійку. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб.33. – Арк. 61. 

18 вересня 1921 р. 

Під час бою біля с. Михайлівка (Новобузький район) загін отамана 

Г. Іванова захопив 2 тачанки; загинули двоє червоноармійців. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб.42. – Арк. 5. 

19 вересня 1921 р. 

Особливий відділ ХВО направив до Кривого Рогу Федора Мартинова 

для відновлення переговорів з отаманом Івановим. У випадку відмови 

від переговорів рекомендовано використовувати заручників і репресії. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб.15. – Арк. 89. 

19 вересня 1921 р. 

Голові Криворізького повітвиконкому А. Новікову оголошено догану 

за слабку роботу військової наради. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб.4. – Арк. 102. 

21 вересня 1921 р. 

Повідомлено, що в с. Зелене повстанці вбили голову місцевого вол-

виконкому П.П. Губського. 
«За работу». – 1921. – 30 сентября. 

21 вересня 1921 р. 

Повітова військова нарада направила командуванню ХВО інформацію 

про те, що військові частини 15-ої Севастопольської дивізії тільки 
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створюють видимість боротьби з повстанцями. Прохання надіслати 

100 кавалеристів. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 119./ 

21 вересня 1921 р. 

Загін отамана Іванова захопив Шестерянську волость, де знищив справи 

сільського виконкому і захопив у полон кількох радянських працівників. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 14. 

22 вересня 1921 р. 

Кавалерійський загін в 100 шабель і 40 піхотинців вислані з с. Широке 

в с. Петрове для боротьби з загоном отамана Іванова. Іванов захопив 

с. Сергіївка; загинув один червоноармієць, пограбовано члена КНС. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 40. 

23 вересня 1921 р. 

У районі станції Долгінцеве повстанці захопили десятьох червоно-

армійців, одному вдалося втекти. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 42. – Арк. 5. 

23 вересня 1921 р. 

Загін Широківської бойової дільниці провів бій із загоном отамана 

Г. Іванова поблизу с. Шестерня. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 15. 

23 вересня 1921 р. 

Відбулася збройна сутичка між кавалеристами 15-ї дивізії та загоном 

по боротьбі з повстанцями біля с. Шестерня. Перші помилково при-

йняли інших за повстанців. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 1. – Арк. 69. 

23 вересня 1921 р. 

Повітпартком визнав несвоєчасними переговори з отаманом Івановим. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 488. – Арк. 63. 

23 вересня 1921 р. 

Загін отамана Іванова захопив с. Новожитомир Ізлучистої волості, 

де забрав у червоноармійців коней і гвинтівки, пограбував сільське 

споживче товариство і відбув у напрямку Веселих Тернів. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 40. 
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23 вересня 1921 р. 

Відбувся бій між другим винищувальним полком і загоном отамана 

Іванова біля с. Шестерня; повстанці відступили в напрямку Веселих 

Тернів. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 42. – Арк. 6. 

23 вересня 1921 р. 

Повідомлення про розділення загону отамана Іванова на 2 загони: 

під командуванням Іванова і отамана Лютого (Коваля) 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 28. – Арк. 47. 

23 вересня 1921 р. 

Зі станції Долгінцеве на бронепотязі виїхав загін ДТНК під команду-

ванням Попруги: 8 тачанок, 10 кавалеристів, 6 кулеметів. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 17. 

23 вересня 1921 р. 

Біля станції Рядова відбувся бій між загоном Попруги і повстанцями 

Іванова. Розбитий Попруга відступив до станції П’ятихатки. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 15. – Арк. 103. 

23 вересня 1921 р. 

Наказом Катеринославської губернської НК в населені пункти, які 

підтримували повстанців, введено кавалерійські підрозділи. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 4. – Арк. 109. 

23 вересня 1921 р. 

В «бандитських» селах (Гурівка, Бокове, Братолюбівка, Варварівка, 

Ганнівка, Рядове, Петрове) взято заручників з родичів повстанців 

і заможних селян. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 29. – Арк. 8. 

23 вересня 1921 р. 

Загін під командуванням Мороза (100 шабель) переведено в розпо-

рядження повітової НК. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 10. – Арк. 31. 

25 вересня 1921 р. 

На Долгінцевському вузлі створено бойову трійку в складі начальника 

ОТЗНК Магуріна, Іллі Хинського та Курятникова для боротьби з пов-

станцями. Комуністи мобівлізовані й переведені на казарменний стан. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 33. – Арк. 66. 
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28 вересня 1921 р. 

Повітова військова нарада повідомила губернській ВН, що командири 

військових частин не виконують наказів начальника бойової дільниці 

криворізького повіту, що призводить до конфліктів і дезорганізації. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 29. – Арк. 9. 

28 вересня 1921 р. 

До президії при повітовій військовій нараді ввійшли С. Мацилецький, 

Баксаков, І. Руттер. Комуністів, які не підкоряються наказам президії, 

дозволено передавати до суду і вводити в «інститут заручників». 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 20, 31. 

28 вересня 1921 р. 

Відбувся бій між загоном отамана Іванова і другим батальйоном тре-

тього полку особливого призначення біля с. Недайводи в Червоній 

балці. Повстанці відступили в Карнаухівську волость. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 20. 

28 вересня 1921 р. 

З Харкова отримано секретну телеграму про початок чистки міліції 

з метою виявлення колишніх повстанців. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 8. – Арк. 82. 

29 вересня 1921 р. 

Відбувся бій між загоном отамана Іванова і А. К. Листопада біля 

с. Новоганнівки Корсунівської волості. Повстанці відійшли в бік 

с. Баштанки. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 20. 

30 вересня 1921 р. 

Біля с. Романівки Веселотернівської волості між частинами Червоної 

армії та загоном отамана Іванова відбувся бій, який тривав 2 години. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 21. 

30 вересня 1921 р. 

Один із загонів отамана Іванова чисельністю в 40 шабель вирушив 

у напрямку с. Шолохового. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 15. – Арк. 109. 

30 вересня 1921 р. 

Для боротьби з загоном Іванова, який діяв у Веселотернівській волості, 

сформовано маневрений загін під командуванням комбрига, що включав 
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загін Григорія Мазура, загін повітової військової наради Баранюка, 

загін Верхньодніпровської міліції (на станції П’ятихатки). 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 19. – Арк. 11. 

30 вересня 1921 р. 

Повідомлено, що третій кінний корпус, який проходив через Криво-

різький повіт, самочинно вилучив коней і продовольство. Прийнято 

рішення про випуск «антибандитської» літератури, включаючи листівку 

«Стій, бандит!» накладом 7,7 тис. примірників і плакатів. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 2. – Арк. 38. 

30 вересня 1921 р. 

За оцінкою особливого відділу ХВО, місцеві загони лише імітують 

видимість активної боротьби з загоном отамана Іванова. Створені 

підрозділи не мають необхідного спорядження та обмундирування. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 19. – Арк. 11. 

1 жовтня 1921 р. 

Повстанці отамана Іванова біля с. Червона Балка вбили голову Лозу-

ватського КНС Єменіна. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 54. 

2 жовтня1921 р. 

Під час бою з червоними військами повстанці отамана Іванова втра-

тили 18 бійців і відступили до Миколаївської губернії. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 2. – Арк. 44. 

4 жовтня 1921 р. 

Загін отамана Іванова вів бій з 133-м піхотним полком в районі 

с. Ваварівки. Поранено трьох повстанців. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 25. 

5 жовтня 1921 р. 

Загін отамана Іванова прибув у с. Грузьке, де було вбито двох черво-

ноармійців та обеззброєно сімох, яких потім відпустили. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 26. 

6 жовтня 1921 р. 

На посаду заступника начальника бойової дільниці призначено ко-

мандира 133-го полку Гегечкорі, якому доручено оперативне керів-

ництво боротьбою проти загону Іванова. Розроблено спеціальний 

план мобілізації всіх наявних у повіті сил на боротьбу. В райони, 
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захоплені повстанцями, планувалося вислати сесію трибуналу в су-

проводі військового загону. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 22. 

7 жовтня 1921 р. 

Загін отамана Іванова в кількості 20 бійців прибув у с. Варварівка 

Братолюбівської волості і вибув у напрямку до с. Бокове. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 116. – Арк. 60. 

7 жовтня 1921 р. 

Повітова військова нарада направила до Катеринослава телеграму 

з проханням додатково надати загін кавалеристів в 60 шабель і кінну 

розвідку 133-го полку для боротьби з повстанцями. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 19. – Арк. 13-14. 

8 жовтня 1921 р. 

Помічник начальника бойової дільниці Гегечкорі зробив доповідь 

про мобілізацію в повіті всіх сил на боротьбу проти загону Г. Іванова. 

Створено комісію для чистки загону особливого призначення. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 23. 

8 жовтня 1921 р. 

У ніч з 8 на 9 жовтня відбувся бій між 133-м полком і загоном Іванова 

біля с. Братолюбівка. Один з підрозділів Іванова здійснив наліт на 

с. Новоіванівка Веселотернівської волості, де в КНС забрано продо-

вольство. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 50. 

8 жовтня 1921 р. 

Невідомий повстанський загін у кількості 20 бійців на 5 тачанках 

здійснив наліт на с. Новософієвка (біля с. Веселі Терни), де взяв про-

довольство та одяг. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 27. 

9 жовтня 1921 р. 

Бійці загону отамана Іванова обеззброїли розвідку 46-го батальйону 

військ ВНК; червоноармійці відпущені. В той же день був обеззброєний 

загін червоноармійців (10 бійців) біля с. Каширіне Федорівської волості. 

Вбито уповноваженого другої дільниці повітової НК А. Щербину; 

командир застрелився. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 28. 
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10 жовтня 1921 р. 

Відбувся бій між загоном отамана Іванова і ротою Сергєєва (100 бійців) 

біля колонії Шпринфельд; вбито 11 повстанців, інші відступили. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 28. 

10–12 жовтня 1921 р. 

Загін отамана Іванова зробив спробу захопити пункт прийому зерна 

на станції Гейківка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 66. 

11 жовтня 1921 р. 

Відбулося спеціальне засідання повітової військової наради з питань 

боротьби з Івановим. Відзначалося, що створюється загроза для зсип-

них пунктів і нападу на Кривий Ріг. Вирішено перекинути частину 

бійців регулярної армії на боротьбу з повстанцями, терміново орга-

нізувати загін повітової міліції з 100 бійців на 20 тачанках. Прийняо 

рішення вести безперервну боротьбу з Івановим. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 21. 

11 жовтня 1921 р. 

На боротьбу з повстанцями отамана Іванова виїхав повітовий загін НК 

(355 бійців). 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 29. 

11 жовтня 1921 р. 

У с. Іскрівка повстанці Іванова вбили агента НК Щербиніна. До пов-

станців перейшли два міліціонери з першого району. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 74. 

12–13 жовтня 1921 р. 

Загін Іванова захопив с. Гурівка, роззброїв міліцію; два міліціонери 

перейшли на бік повстанців. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 3. – Арк. 84. 

13 жовтня 1921 р. 

Отримано повідомлення, що 15-а кавалерійська дивізія не надала 

обіцяних загонів для боротьби з повстанцями. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 29. – Арк. 18. 

15 жовтня 1921 р. 

Повітпартком на своєму засіданні постановив ввести до президії 

міськради А. Новікова, Миронова, І. Руттера. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 488. – Арк. 48. 
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16 жовтня 1921 р. 

Загін Івнова зробив напад на с. Гурівка; вбито секретаря партосередку 

Сидоренка і старшого міліціонера Петрівської волості Яновського. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 2. 

17 жовтня 1921 р. 

Загін Іванова в кількості 27 бійців вирушив у напрямку с. Баштанка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 81. 

17 жовтня 1921 р. 

У бою поблизу Дніпра розбито повстанців отамана Хмари. Останній, 

щоб не потрапити в полон, підірвав себе. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 437. – Арк. 75. 

18 жовтня 1921 р. 

Загін Іванова знаходився в колонії Кам’яне Поле Веселотернівської 

волості. Вбито голову КНС Генріха і члена КНС Кірюхіна. Потім пов-

станці рушили в с. Сергіївка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 83. 

18 жовтня 1921 р. 

Загін Іванова розділено на три частини, ними командували Іванов, 

Лютий, Медведєв. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 616. – Арк. 77 

19 жовтня 1921 р. 

Начальником Криворізької бойової дільниці призначено Гегечкорі 

(замість Мацилецького). Біля всіх телефонних і телеграфних апаратів 

поставлено агентів НК. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 23. 

19 жовтня 1921 р. 

133-й полк у повному складі переведено в райони сіл Ганнівка, Жовте, 

Зелене для боротьби з повстанцями. Усі загони КНС об’єднані в один. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 10. – Арк. 32. 

20 жовтня 1921 р. 

Загін отамана Іванова здійснив наліт на с. Ордовасилівка; розігнали 

волвиконком і спалили справи, розбили телеграфний і телефонний 

апарати. Ввечері на хуторі Зав’ялівка відбувся бій з частинами Червоної 

армії. Повстанці відступили в напрямку до станції Рядова та с. Ганнівка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 90. 
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20 жовтня 1921 р. 
Повітова військова нарада надіслала телеграму до губкому КП(б)У 

з вимогою негайно надати військову частину для допомоги в боротьбі 
з Івановим. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 29. – Арк. 19. 

20 жовтня 1921 р. 

Один з підрозділів отамана Іванова вів бій біля с. Софієгейківка (Вало-
вого) з підрозділом Лошака. Повстанці відійшли в напрямку с. Федорівка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 31. 

21 жовтня 1921 р. 
Отаман Іванов захопив дві розвідгрупи НК в районі с. Ганнівка. Частина 

повстанців (18 бійців) на чолі з Бондаренком відійшли до с. Гурівка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 133. 

22 жовтня 1921 р. 
Загін Іванова знаходився біля с. Гуляй Поле Софіївської волості. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 91. 

22 жовтня 1921 р. 
Загін Іванова (60 шабель) здійснив напад на станцію Девладове. Пере-

слідування вів загін повітової НК під командування Лугового. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 34. 

22 жовтня 1921 р. 
Загін Іванова здійснив напад на с. Зелене, потім відійшов у напрямку 
до с. Райполе. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 92. 

24 жовтня 1921 р. 
Розформовано загін Мороза по боротьбі з повстанцями, зброю пере-
дано загону повітової КНС, що формувався. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 33. – Арк. 92. 

24 жовтня 1921 р. 
Загін отамана Іванова діяв в районі хутора Петрикове Веселотернів-

ської волості. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 35. 

25 жовтня 1921 р. 
Підрозділ загону Іванова на чолі з Бондаренком знаходився в с. Недай-

вода; ввечері виступили на Лозуватку. Інша частина знаходилась біля 
с. Новомихайлівка і вела бій з 23-м взводом. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 36. 
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26 жовтня 1921 р. 

З метою ліквідації загону Іванова в села Братолюбівка і Ганнівка на-

правлено по одному батальйону, третій кинуто на охорону рудничного 

району. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 2. – Арк.47. 

27 жовтня 1921 р. 

Розпочався збір військового майна і зброї для загонів КНС, що фор-

мувалися під командуванням А. К. Листопада в Ганнівській волості. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 25. 

28 жовтня 1921 р. 

Повстанці Іванова вели бій з 15-м кавалерійським полком в районі 

с. Велика Олександрівка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 39. 

29 жовтня 1921 р. 

Загін М. Задорожного на свій розсуд насильницьким шляхом міняв 

своїх коней на кращих селянських, що викликало озлоблення 

у населення. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 33. – Арк. 113. 

29 жовтня 1921 р. 

Отаман Іванов під тиском військових частин залишив межі Криворі-

зького повіту. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 59. 

30 жовтня 1921 р. 

Отримано телеграму від губернської військової наради з наказом 

у найкоротший термін ліквідувати загін Іванова, на що кинуто всі 

наявні сили. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 33. – Арк. 126. 

30 жовтня 921 

Для ліквідації загону Іванова в Херсонську губернію вислано 2 каральні 

загони. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 45. – Арк. 2. 

Жовтень 1921 р. 

У с. Лозуватка сформувався повстанський загін з 25 бійців під коман-

дуванням Іллі Каюна; з них заарештовано 19, з яких двоє розстріляні. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 121. 
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Жовтень 1921 р. 

Залучення всіх робітників залізничного транспорту до боротьби 

з повстанцями, озброєння всіх дорожніх партгруп і найвідданіших 

з безпартійних. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 69. – Арк. 40. 

1 листопада 1921 р. 

Комбриг 45-ї дивізії Журавльов прибув до Кривого Рогу для керівництва 

боротьбою проти загону Іванова. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. .4. – Арк. 131. 

2 листопада 1921 р. 

За наказом повітової військової наради на хуторах, які служили базою 

для повстанців Іванова, розташували військові загони з агентами НК. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 23. 

3 листопада 1921 р. 

Повстанці отамана Іванова спалили всі справи Гурівського волвикон-

кому і споживчого товариства. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 33. – Арк. 137. 

4 листопада 1921 р. 

Загін Іванова спалив сільраду в с. Петриківка й забрав зібраний прод-

податок. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 29. – Арк. 18. 

5 листопада 1921 р. 

У с. Лозуватка розстріляні впіймані повстанці з загону Іванова – 

М. Левченко та А. Сергієнко. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 15. – Арк. 137. 

5 листопада 1921 р. 

При захопленні загоном Іванова с. Ганнівка вбито 9 осіб, включаючи 

голову волвиконкому, райпродінспекторів і червоноармійців. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 29. – Арк. 18. 

6 листопада 1921 р. 

У зв’язку з активізацією партизанських загонів Катеринославська 

губернська нарада звернулася до РНК УСРР з проханням подвоїти 

кількість військ, що охороняють залізницю. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 73. – Арк. 32. 
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7 листопада 1921 р. 

Загін отамана Іванова в кількості 70 шабель був у колонії Хортиця 

Ізлучистої волості, а ввечері вирушив у Девладове. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 45. – Арк. 3. 

8 листопада 1921 р. 

Відбувся бій між загонами Іванова та Листопада біля с. Софіївка; 

повстанці втратили чотирьох бійців. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 45. – Арк. 4. 

9 листопада 1921 р. 

Усі загони КНС по боротьбі з повстанством передані повітовій міліції. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 73. – Арк. 52. 

10 листопада 1921 р. 

Відбувся бій між загонами Іванова і Листопада на хуторі Верабове. 

Невідомий загін повстанців з’явився біля колонії Марієнфельд Ши-

роківської волості. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 45. – Арк. 13. 

11 листопада 1921 р. 

У наказі по Криворізькій бойовій дільниці констатувалося, що поява 

загону Іванова на 90 відсотків була повною несподіванкою для радян-

ської влади. Розроблено заходи для посилення розвідки і підвищення 

оперативності інформації. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 19. – Арк. 13. 

11 листопада 1921 р. 

У с. Покровка Олександрівської волості бійці Іванова зарубали ком-

бата Верхньодніпровського гарнізону, голову місцевого КНС і двох 

радянських працівників. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 29. – Арк. 18. 

12 листопада 1921 р. 

Повідомлено, що в усіх селах, які підтримують повстанців, зроблено 

засідки. Інформатори передавали в НК маршрути руху загону Іванова. 

На місцях почалось озброєння найвідданіших членів КНС для боро-

тьби з повстанцями. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 27. 

13 листопада 1921 р. 

Криворізька повітова військова нарада видала наказ №4 про виявлення 

в 10-денний термін «куркульського, петлюрівського та соціально-
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чуждого елементу», і створення з них інституту відповідачів. Особ-

ливу увагу рекомендувалося звертати на вчителів. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 19. – Арк. 16. 

13 листопада 1921 р. 

З ХВО надійшла телеграма, яка забороняла розпочинати будь-які 

перемовини з повстанцями на предмет їхнього помилування. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 33. – Арк. 154. 

16 листопада 1921 р. 

Невідомий повстанський загін (24 шаблі, 2 кулемети) з’явився на пів-

ночі повіту. «Банду» переслідував загін Свистунова. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 213. – Арк. 64. 

18 листопада 1921 р. 

Повітова військова нарада видала наказ №3, в якому привітала загін 

під командуванням Листопада з бойовим хрещенням. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 19. – Арк. 17. 

18 листопада 1921 р. 

Загін Іванова (60 кавалеристів) захопив с. Олександродар, звідки 

виїхав до с. Варварівка. Вбито 5 співробітників Кременчуцької НК. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 42. – Арк. 10. 

19 листопада 1921 р. 

У Широківській волості відбувся бій між повстанцями Іванова і чер-

воною кавалерією. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 42. – Арк. 10. 

20 листопада 1921 р. 

Повідомлено, що розбито невідомий загін повстанців в кількості 

22 бійців. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 213. – Арк. 62. 

21 листопада 1921 р. 

За постановою повітвиконкому за несанкціонований розстріл п’ятьох 

повстанців Іванова голову НК Баскакова взято під домашній арешт. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 488. – Арк. 89. 

21 листопада 1921 р. 

Біля хутора Павлівка Ордовасилівської волості відбувся бій між заго-

ном Іванова і маневровим загоном №3. Другий бій відбувся біля станції 

Жовті Води. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 45. – Арк. 5. 
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22 листопада 1921 р. 

Біля с. Зелене відбувся бій між повстанцями Іванова і третім ескадроном 

15-ї бригади. Повстанці відступили в с. Сакагань, де стратили співро-

бітника карного розшуку. Загін поділено на три самостійні підрозділи. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 45. – Арк. 5. 

23 листопада 1921 р. 

Отримано циркуляр про створення частин особливого призначення 

(ЧОП). 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 33. – Арк. 190. 

24 листопада 1921 р. 

Отримано скаргу від Софіївського виконкому на дії загону латиських 

стрільців, які в с. Софіївка пограбували 26 господарств. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 33. – Арк. 177. 

25 листопада 1921 р. 

Наказом № 14 по Криворізькій повітовій військовій нараді оголошено 

про мобілізацію тачанок і оснащення до них. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 488. – Арк. 90. 

27 листопада 1921 р. 

Загін Іванова вів бій з латиською частиною на хуторі Верблюжка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 45. – Арк. 7. 

28 листопада 1921 р. 

В районі сіл Варварівка-Верблюжка розбито загін отамана Лютого; 

загинули 15 повстанців, інші «розсипались». 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 16. – Арк. 127. 

28 листопада 1921 р. 

Загін отамана Іванова захопив с. Миколаївка ІІ, де спалено всі справи 

радянських установ. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 42. – Арк. 11. 

29 листопада 1921 р. 

Загін Іванова вів бій з повітовою НК біля с. Романівка і відступив 

у напрямку до с. Варварівка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 40. – Арк. 22. 

30 листопада 1921 р. 

Селяни Ганнівської волості направили до Катеринославського губвико-

нкому делегацію зі скаргою на беззаконня, які чинять червоноармійці. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 29. 
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Листопад 1921 р. 

У другій половині місяця від отамана Іванова на бік радянської влади 

перейшли відомі повстанці: командир штабу Дмитрощенко, Бонда-

ренко, Кабинець, Черненко, які почали давати свідчення про бази 

повстанців і осіб, що їх підтримували. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 29. – Арк. 27. 

5 грудня 1921 р. 

Біля с. Зеленого відбувся бій між загоном Іванова (35 шабель) і час-

тиною Червоної армії. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 45. – Арк. 7. 

7 грудня 1921 р. 

До повітпарткому надійшла скарга на дії частин Червоної армії,які, 

проходячи через с. Новолозуватка, пограбували і побили селян. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 30. 

8 грудня 1921 р. 

До повітової військової наради надійшла скарга на регулярні частини, 

які провели самочинні реквізиції в Казанківській волості та побили 

голову сільради, який протестував. 
ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 33. – Арк. 205. 

8 грудня 1921 р. 

У Криворізькому повіті за підозрою в належності до повстанського 

руху заарештовано 25 осіб. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 636. – Арк. 7. 

9 грудня 1921 р. 

Біля с. Катеринівка відбувся бій між загоном Іванова і Верхньодніп-

ровським загоном політбюро. 
ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 42. – Арк. 12. 

10 грудня 1921 р. 

Боротьба з повстанцями в Криворізькому повіті покладена персонально 

на помічника командувача військами ХВО Германовича. 
ДАДО. – Ф. 3205. – Оп. 1. – Од. зб. 2. – Арк. 59. 

10 грудня 1921 р. 

Відбулось об’єднане засідання Катеринославської губернської війсь-

кової наради і командувача ХВО з метою розробки операції для 

знищення загону Іванова. З Катеринослава до Кривого Рогу направ-

лено загін з 87 членів КНС. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 28. – Арк. 71. 
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10 грудня 1921 р. 

Командир кавалерійського загону А.К. Листопад заарештований НК 

за посадові злочини. Будучи під слідством, захворів на тиф і був ви-

правданий судом 11 березня 1922 р. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 76. 

13 грудня 1921 р. 

За наказом особливого відділу ХВО в селах у районі дій загону Іванова 

розміщені підрозділи по 15 бійців, які повинні постійно підтримувати 

між собою зв’язок і вести розвідку. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 213. – Арк. 92. 

13 грудня 1921 р. 

Оголошено, що в Шестерянській волості затримано 25 повстанців. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 488. – Арк. 92. 

13 грудня 1921 р. 

Організовано 8 районних військових нарад для координації боротьби 

з повстанцями та укріплення радянської влади. Посилено охорону 

малонаселених пунктів. 133-й полк переведений в Петрівську во-

лость на утримання за рахунок населення. 
ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 39. 

14 грудня 1921 р. 

На засіданні військової наради України вирішено змінити тактику бо-

ротьби з загоном Іванова. Всю владу передано начальнику 25-ї дивізії 

Зомбергу. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 4. – Арк. 2. 

16 грудня 1921 р. 

Загін отамана Іванова на хуторі Школьніка під час бою із загоном 

Листопада вбив двох міліціонерів і двох червоноармійців. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 42. – Арк. 1. 

16 грудня 1921 р. 

Богоблагодатський волвиконком (с. Данилівка) направив до військової 

наради скаргу на дії бійців латиської дивізії, які грабували селян, 

не залишаючи продовольства і фуражу, били їх нагаями. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 33. – Арк. 219. 

18 грудня 1921 р. 

Загін Іванова вів бій з другим ескадроном 15-го кавалерійського 

полку на хуторі Широківському в Апостолівському районі. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 45. – Арк. 8. 
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19 грудня 1921 р. 

Загони Гнибіди і Лютого (35 кавалеристів) вели бій з ескадроном 

Лошака біля с. Софіївка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 42. – Арк. 12. 

20 грудня 1921 р. 

Загін отамана Іванова вночі вів бій з 15-м кавалерійським полком на 

хуторах в районі с. Широкого. Повстанці відступили в напрямку до 

с. Андріївка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 45. – Арк. 8. 

22 грудня 1921 р. 

У районі станції Миколокозельськ було розбито загін отамана Лютого — 

одного із заступників отамана Іванова. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 2. – Од. зб. 10. – Арк. 6. 

23 грудня 1921 р. 

Під час бою на межі Широківського та Апостолівського районів загинув 

видатний діяч визвольних змагань півдня України Григорій Іванов 

(Тишанін). Його тіло було доставлене в с. Широке, а потім, вірогідно, 

віддане рідним в с. Миколаївка ІІ. Від загону залишилось 28 бійців. 
ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 37. 

23 грудня 1921 р. 

Загін КНС під командою Листопада передано повітовій міліції. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 29. 

26 грудня 1921 р. 

Залишки загону отамана Іванова (50 кавалеристів) знаходились у Бра-

толюбівській волості. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 45. – Арк. 8. 

27 грудня 1921 р. 

Повітова військова нарада заборонила військовим частинам відбира-

ти коней у місцевого населення, проте це фактично не виконувалось. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 90. 

28 грудня 1921 р. 

На командира 45-ї дивізії Журавльова покладено завдання: остаточно 

ліквідувати загін Іванова. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 4. – Арк. 192. 
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28 грудня 1921 р. 

Створено Долинську районну військову нараду в складі секретаря 

райпарткому, голови виконкому, голови КНС, начальника міліції, 

начальника гарнізону, голови райпродкому. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 33. – Арк. 233. 

30 грудня 1921 р. 

Залишки загону отамана Іванова вирушили в район станції Знам’янка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 5. – Арк. 8. 

1922 

2 січня 1922 р. 

За даними НК загін отаманів Лютого-Медведєва нараховував 15 ка-

валеристів, а загін отамана Свища – 22. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 2. – Од. зб. 10. – Арк. 5. 

10 січня 1922 р. 

Повідомлено, що повітовий загін міліції наздогнав повстанців отамана 

Чорного Ворона, в результаті бою двох убито, один захоплений 

у полон, а один утік. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 636. – Арк. 8. 

11 січня 1922 р. 

До Кривого Рогу прибула комісія для перевірки й координації бороть-

би з повстанством. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 112. – Арк. 13. 

15 січня 1922 р. 

Загін імені Іванова вбив двох радянських працівників – членів КНС. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 636. – Арк. 8. 

20 січня 1922 р. 

Залізнична міліція взяла в полон шістьох повстанців. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 639. – Арк. 11. 

21 січня 1922 р. 

Волосний КНС дав розпорядження Криворізькому повітвиконкому: 

в шестиденний термін виявити «куркульський, петлюрівський і взагалі 
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співчуваючий бандитизму елемент», встановити з них інститут від-

повідачів. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 32. 

23 січня 1922 р. 

У зв’язку з ліквідацією повстанського загону отамана Іванова при-

йнято рішення розформувати 15 стрілецьку дивізію, за винятком 

третього ескадрону. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 37. 

27 січня 1922 р. 

Повідомлено, що залишки загону отамана Іванова в кількості 8–15 бій-

ців під командуванням Медведєва діють у Братолюбівській волості. 

До Медведєва приєдналися залишки загону Гнибіди. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 213. – Арк. 175. 

28 січня 1922 р. 

У с. Інгулець була організована волосна військова нарада. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 41. 

30 січня 1922 р. 

Загін Чорного Ворона здійснив напад на лінію залізниці Казанка — 

Долинська. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1108. – Арк. 44. 

31 січня 1922 р. 

Загін імені Іванова в Братолюбівській волості розгромив волвиконком 

і знищив його канцелярію, потім палив Ордовасилівський волвиконком 

і пограбував його співробітників. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 2. – Од. зб. 11. – Арк. 73. 

31 січня 1922 р. 

У с. Андріївка Миколаївської І волості добровільно здалися 20 пов-

станців. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 42. 

1 лютого 1922 р. 

Загін імені Іванова напав на с. Гурівка; пограбовано голову КНС 

Нечипоренка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 54. 
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4 лютого 1922 р. 

Отримано скаргу від селян с. Ганнівка Боківської волості на дії загону 

червоноармійців під командуванням Воробйова, які грабували про-

дукти у селян, били їх, погрожували розстрілом на місці. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 64. 

10 лютого 1922 р. 

У с. Софіївка створено районну військову нараду, на яку покладено 

відповідальність за порядок. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 60. 

11 лютого 1922 р. 

Повітвиконком звернувся до Катеринославського губвиконкому 

з проханням залишити резервний загін чисельністю 80 бійців для 

боротьби з повстанцями. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 67. 

15 лютого 1922 р. 

Криворізький сільський виконком звернувся до начальника гарнізону 

з проханням виділити гвинтівки для самооборони. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 76. 

15-28 лютого 1922 р. 

Залишки загону Іванова переховувались на хуторах Херсонського 

повіту і себе не проявляли. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 40. 

21 лютого 1922 р. 

Михайлівський волвиконком захопили двоє повстанців, які спалили 

справи і роздали населенню листівки антирадянського змісту. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 83. 

23 лютого 1922 р. 

У Широківській волості створено військову нараду. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 87. 

24 лютого 1922 р. 

Залишки загону Іванова збільшились до 30 бійців і зробили напад 

на станцію Біла криниця та с. Софіївка. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 2. – Од. зб. 11. – Арк. 74. 

24 лютого 1922 р. 

Загін отамана Свища (20 шабель) здійснив напад на с. Новопавлівка. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3361. – Оп. 1. – Од. зб. 437. – Арк. 122. 
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25 лютого 1922 р. 

Повідомлено, що з початку місяця з Кривого Рогу в села виїхали 

19 керівних працівників, з яких п’ятеро були вбиті загоном Свища. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 437. – Арк. 122. 

26 лютого 1922 р. 

На територію Криворізького повіту з Нікопольського перейшов загін 

повстанців чисельністю 40 бійців. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 215. – Арк. 7. 

28 лютого 1922 р. 

Повідомлено, що на зсипний пункт при станції Миколокозельськ 

напав загін повстанців з 50 бійців, які захопили 500 пудів продподатку 

і зникли. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 2. – Од. зб. 11. – Арк. 70. 

Лютий 1922 р. 

Повідомлено, що залишки загону отамана Іванова в кількості 8–

10 кавалеристів діяли в Долинському районі та по лінії залізниці Дол-

гінцеве — Девладове. За цей час ними було вбито 9 політпрацівників. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 2. – Од. зб. 11. – Арк. 47. 

2 березня 1922 р. 

Загін отамана Свища (12 шабель) розгромив волвиконком у с. Федорівка. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3361. – Оп. 1. – Од. зб. 14. – Арк. 7. 

7 березня 1922 р. 

На села Григорівка і Данилівка Федорівської волості зробив напад 

загін імені Іванова в кількості 20 шабель. Було вбито 4 особи єврей-

ської національності. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 639. – Арк. 15. 

7 березня 1922 р. 

Співробітники міліції повідомили про активну антирадянську про-

паганду в Михайлівській волості. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 634. – Арк. 48. 

8 березня 1922 р. 

Біля хутора Очеретяного Федорівської волості відбувся бій між загоном 

повстанців з 12 вершників і міліціонерами; вбито одного міліціонера. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 213. – Арк. 10. 
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9 березня 1922 р. 

У своєму зведенні НК відмічала посилення нападів на зсипні пункти, 

причому викрадені продукти не ділили, а ховали як продовольчу 

базу для подальшої діяльності повстанців. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 213. – Арк. 6. 

9 березня 1922 р. 

Загін повстанців на тачанках захопив і спалив усі справи Федорів-

ського волвиконкому. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 213. – Арк. 10. 

14 березня 1922 р. 

У с. Новосергіївка невідомі особи вбили інструктора повітпарткому 

і місцевого члена КСМУ. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 634. – Арк. 10. 

14 березня 1922 р. 

На Софіївських хуторах були вистежені «петлюрівські організатори» 

Іван Семиряга і Юхим Таран; їх підпалили в хаті, де вони й згоріли. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 213. – Арк. 23. 

17 березня 1922 р. 

У колонії № 13 відбувся бій між загоном отамана Свища і другим 

кавалерійським взводом. Повстанці втратили двох убитими і відсту-

пили на хутір Карамушки. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 213. – Арк. 23. 

17 березня 1922 р. 

У районі с. Гурівка загинув відомий повстанець загону отамана Іва-

нова Трохим Зінченко. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 9. 

20 березня 1922 р. 

Повстанський загін отамана Свища чисельністю в 100 бійців захопив 

велике село Дмитрівка. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3361. – Оп. 1. – Од. зб. 14. – Арк. 7. 

27 березня 1922 р. 

Повстанський загін отамана Свища (50 шабель) захопив волосний 

центр с. Березнігувате, де було спалено волвиконком. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3361. – Оп. 1. – Од. зб. 14. – Арк. 7. 
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28 березня 1922 р. 
Повідомлено, що в Михайлівській волості з’явився невідомий пов-

станський загін чисельністю в 15 кавалеристів. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 213. – Арк. 34. 

28 березня 1922 р. 
Третій кавалерійський полк реорганізовано в батальйон частин особ-

ливого призначення. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 213. – Арк. 34. 

28 березня 1922 р. 
Загін імені отамана Іванова розгромив волвиконком у с. Федорівка. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3204. – Оп. 2. – Од. зб. 11. – Арк. 89. 

30 березня 1922 р. 
Повітова НК в Криворізькій дільниці заарештувала 18, а в Софіївській 
волості — 29 осіб, звинувачених в участі в підпільних «петлюрівських» 

організаціях. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 4. 

30 березня 1922 р. 
Загін отамана Свища знаходився в районі с. Овдіївка. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 4. 

31 березня 1922 р. 
Загін отамана Медведєва чисельністю в 10 шабель оперував в районі 

сіл Верблюжка — Варварівка. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3361. – Оп. 1. – Од. зб. 14. – Арк. 12. 

31 березня 1922 р. 
Повідомлено, що в межах повіту збільшилась кількість нападів на 

зсипні пункти з метою захоплення зерна. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3304. – Оп. 2. – Од. зб. 11. – Арк. 71. 

1 квітня 1922 р. 
Загін отамана Свища (75 багнетів) захопив с. Велика Олександрівка. 
На хуторі Мака відбувся бій із загоном міліції, після чого повстанці 

відійшли в невідомому напрямку. Вбито члена губкому КП(б)У Іванова, 
який робив інспекційну поїздку. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3361. – Оп. 1. – Од. зб. 14. – Арк. 7. 

2 квітня 1922 р. 

Загін отамана Свища в кількості 20 шабель і 15 багнетів зробив наліт 
на станцію Казанка, де розграбував районний зсипний пункт. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 213. – Арк. 39. 
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3 квітня 1922 р. 

У с. Широке створили загін самоохорони і почали облік зброї насе-

лення волості. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 107. 

4 квітня 1922 р. 

Повітвідділ НК повідомив про появу біля с. Городоватка Широківської 

волості загону повстанців з 30 бійців, розбитих на 4 групи, які руйну-

вали телефонну і телеграфну лінії. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 437. – Арк. 125. 

5 квітня 1922 р. 

Повідомлено про появу в районі с. Миколокозельськ загону отамана 

Свища чисельністю в 150–200 шабель. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 105. 

5 квітня 1922 р. 

Повідомлено про розгром повстанського загону отамана Свища в кіль-

кості 150 кавалеристів. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 893. – Арк. 2. 

14 квітня 1922 р. 

Повідомлено про захоплення в полон отамана Свища (дані не підтвер-

дились). 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 7. 

16 квітня 1922 р. 

Біля с. Андріївка відбувся бій між загоном отамана Свища і кавале-

рійською військовою частиною. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 124. 

17 квітня 1922 р. 

Начальником Криворізької повітової бойової дільниці призначено 

С. С. Тинка. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 117. 

17 квітня 1922 р. 

Повітпартком ухвалив рішення про застосування репресивних заходів 

до с. Могилівка Миколаївської І волості за надання допомоги загону 

отамана Свища. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 124. 
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17 квітня 1922 р. 

В околицях с. Бокове з’явився повстанський загін у 16 шабель. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 7. 

23 квітня 1922 р. 

В Апостолівському районі з’явився загін отамана Чорного Ворона 

і направився у бік с. Ганнівка. Його переслідували війська ДПУ 

м. Кривого Рогу і транспортна рота НК. У той же день повстанці пустили 

під укіс товарний поїзд між станціями Долгінцеве та Апостолове. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 672. – Арк. 44. 

27 квітня 1922 р. 

У Софіївську волость для боротьби з повстанцями прибула восьма 

рота ЧОП. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 128. 

Квітень 1922 р. 

Повідомлено, що місцева НК розстріляла 21 повстанця. Серед роз-

стріляних значну частину складала сільська інтелігенція. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 893. – Арк. 5. 

2 травня 1922 р. 

Повстанський загін під командуванням «Архангела Михаїла» в кіль-

кості 30 бійців примкнув до загону отамана Свища. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 8. 

3 травня 1922 р. 

Повідомлено, що загін Свища розділено на дрібні частини. 
Мельник О. О. Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 1921–1923, 

1932–1933 на Криворіжжі. – Кривий Ріг, 2003. – С. 65. 

6 травня 1922 р. 

Невідомий загін повстанців захопив волвиконком у с. Корсунівка 

і забрав усі папери. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 634. – Арк. 46. 

11 травня 1922 р. 

Загін отамана Свища з’явився на Графському хуторі, на межі з Мико-

лаївським повітом. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 634. – Арк. 46. 
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12 травня 1922 р. 

Отримано наказ штабу ХВО про зняття військових загонів зі збору 

продподатку, загородження й охорони. 
Мельник О. О. Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 1921–1923, 

1932–1933 на Криворіжжі. – Кривий Ріг, 2003. – С. 66. 

16 травня 1922 р. 

Жителі с. Федорівка Миколаївської волості подали скаргу до РСІ на 

дії 30-го кавалерійського полку, який 8 березня 1922 р., перебуваючи 

на постої в селі, забрав увесь фураж, солому, продовольство. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 141. 

17 травня 1922 р. 

Розроблено операцію з «вилучення членів контрреволюційних орга-

нізацій, на які спирається загін Свища, а також направлено прохання 

до губвідділу ДПУ про виведення з Криворізького повіту надмірної 

кількості військових частин, які розкладаються на групи пошуку 

засобів для існування». 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 150. 

20 травня 1922 р. 

Невідомий загін чисельністю 15 кавалеристів напав на с. Олександ-

родар (Рахманівка); розграбовано зсипний пункт. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 42 (зв.). 

24 травня 1922 р. 

Начальник Криворізької повітової міліції звернувся до повітового 

військового комісара з проханням виділити кулемет «Максим» для 

боротьби з повстанцями. Біля станції Долгінцеве зафіксована поява 

повстанського загону на тачанках. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 634. – Арк. 44. 

29 травня 1922 р. 

Повітовий продкомітет звернувся до повітової військової наради 

з проханням надати збройну силу для «прикриття продроботи» 

у зв’язку з діями повстанців. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 16. 

1 червня 1922 р. 

Повітова трійка по боротьбі з повстанством ухвалила рішення засто-

сувати репресивні заходи до найзаможніших і авторитетних осіб, 

розстрілюючи їх у першу чергу. 
ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 53. – Арк. 168. 
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8 червня 1922 р. 

Один з підрозділів загону отамана Свища в кількості 15 кавалеристів 

з’явився біля хутора Голобородька Миколаївської І волості. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 634. – Арк. 150. 

20 червня 1922 р. 

Загін отамана Свища в кількості 15 кавалеристів діяв в Апостолівсь-

кому районі. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 634. – Арк. 108. 

24 серпня 1922 р. 

В Апостолівському районі загін Чорного Ворона здійснив напад на 

автомобіль представника ВУЦВК Єрмощенка; захоплено грошей 

7 млн крб. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1108. – Арк. 103. 

Серпень 1922 р. 

В інформаційному зведенні за серпень начальник Криворізького 

відділу ДПУ відмічав, що заможні селяни продовжують надавати 

допомогу повстанцям і петлюрівським агітаторам, переховуючи їх на 

своїх хуторах і сприяючи здійсненню ними антирадянської діяльності. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 76. 

9 вересня 1922 р. 

Загін Чорного Ворона зробив наліт на с. Блакитне, де повстанці за-

брали телефонні апарати. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 98. 

10 вересня 1922 р. 

При спробі захоплення станції Долгінцеве повстанці взяли в полон 

двох червоноармійців. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 98. 

11 вересня 1922 р. 

Загін Чорного Ворона в кількості семи кавалеристів захопив с. Мико-

лаївка І. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 99. 

12 вересня 1922 р. 

Повідомлено, що в Ізлучистій волості повстанці вбили двох радянських 

працівників і пограбували касу на станції Казанка. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 98. 
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13 вересня 1922 р. 

Повідомлено про появу на тачанках розвідки отамана Свища в районі 

станції Казанка. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1114. – Арк. 182. 

26 вересня 1922 р. 

Загін повстанців отамана Чорного Ворона (Черненка) в кількості 

25 бійців захопив с. Михайлівка. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 98. 

9 жовтня 1922 р. 

Відбулося закрите засідання повітпарткому з питань боротьби з пов-

станцями. Вирішено направити зусилля на ліквідацію повстанських 

опорних баз. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 892. – Арк. 43. 

3 листопада 1922 р. 

В Братолюбівській волості Криворізьке відділенні ДПУ заарештувало 

і доставило до міста понад 80 членів підпільної повстанської організації. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 893. – Арк. 47. 

12 листопада 1922 р. 

Оголошено, що з 5 лютого 1919 р. по 12 листопада 1922 р. в боях з 

повстанцями загинули 134 міліціонери і 5 осіб командного складу 

(начальники райвідділів). 
«Рудничный рабочий». – 1922. – 15 ноября. 

16 листопада 1922 р. 

Повітпартком створив комісію з вивчення причин повстанського руху. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 892. – Арк. 98. 

17 листопада 1922 р. 

Біля с. Михайлівка Високопільського району з’явився повстанський 

загін з чотирьох кавалеристів, один з яких назвав себе Свищем. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 133. 

20 листопада 1922 р. 

Повітпартком отримав від губкому КП(б)У лист, в якому завдання 

з ліквідації повстанства визначено як ударно-бойове. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 672. – Арк. 20. 

Листопад 1922 р. 

Проведено операцію з ліквідації великої підпільної організації на чолі 

з Іваном Скляром, яка мала свої осередки в багатьох селах і підтримувала 
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зв’язки з діючими повстанськими загонами. Основна мета підпіль-

ників — підготовка масштабного повстання проти радянської влади. 

Заарештовано 75 осіб. На Криворіжжі продовжував діяти повстансь-

кий загін отамана Чорного Ворона (Черненка). 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. – Арк. 174-178. 

23 грудня 1922 р. 

Повітова надзвичайна трійка по боротьбі з повстанством прирекла 

до розстрілу мешканців с. Бокове: М. А. Кошового, Ф. В. Терешкіна, 

П. Г. Копистку, П. Н. Дейногу та інших 6 осіб, визначених як члени 

комітету відповідачів за вбивство двох міліціонерів під час збору 

продподатку. 
Мельник О. О. Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 1921–1923, 

1932–1933 на Криворіжжі. – Кривий Ріг, 2003. – С. 83. 

23 грудня 1922 р. 

У повітпарткомі заслухано звіт про роботу надзвичайних трійок 

по боротьбі з повстанством. Наказано закінчити зачистку районів, 

де діють повстанські загони, до 10 січня 1923 р. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 892. – Арк. 124. 

26 грудня 1922 р. 

Криворізьке ДПУ розстріляло 14 підпільників з с. Варварівка, ще 140 

були заарештовані. Повідомлено про вбивство отамана Черненка 

(Чорного Ворона). 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 893. – Арк. 48. 

1923 

28 січня 1923 р. 

Офіційно оголошено про ліквідацію «політичного бандитизму і пет-

люрівщини» в Криворізькому повіті. 
«Рудничный рабочий». – 1923. – 28 января. 

1 лютого 1923 р. 

Оголошено про ліквідацію загону отамана Чорного Ворона, сам Павло 

Черненко загинув під час бою. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 644. – Арк. 20. 
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1 лютого 1923 р. 

Губернська військова нарада затвердила всі вироки Криворізької 

надзвичайної трійки. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 644. – Арк. 17. 

1 лютого 1923 р. 

Повідомлено про закінчення роботи повітової надзвичайної трійки 

по боротьбі з повстанством. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 893. – Арк. 50. 

Лютий 1923 р. 

Повідомлено, що залишки загону П. Черненка на чолі з Свищем пе-

рейшли діяти в Одеську губернію. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 644. – Арк. 22 (зв.). 

28 березня 1923 р. 

Повідомлено про остаточну ліквідацію повстанського руху в Михай-

лівському районі Криворізької округи. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 1076. – Арк. 120. 

20 квітня 1923 р. 

В районі с. Братолюбівка зафіксовано повстанський загін УНР третього 

району Південно-Західного фронту. 
ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1757. – Арк. 4. 

Кінець травня 1923 р. 

Зафіксовано появу повстанських загонів в колишній Костромській 

волості і в Нікопольському районі. За даними ДПУ в Криворізькій 

окрузі проживає не менше 10 тисяч колишніх повстанців. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 1404. – Арк. 56 (зв.). 

Серпень 1923 р. 

В окрузі зареєстровано понад 10 тисяч різних повстанських угруповань. 

Серпень 1923 р. 

Розсіяні залишки загону отамана Чорного Ворона переховувалися 

в Долинському районі. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 1404. – Арк. 88. 
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ДОКУМЕНТИ 

1918 

Документ 1 
Витяги з інструкції для агентів 
«Необходимое руководство 

для Агентов Чрезвычайных Комиссий» 

 

1918 г. 
Каждый метод борьбы, как бы он нам, как составителям, не по-

казался бы непристойным, по отношению к спекулянтам может быть 

применим, ибо в данном случае, исходя из небольшого опыта, можно 

сказать, что единственным принципом в борьбе со спекулянтом и 

является принцип – цель оправдывает средства. 

Говоря открыто, метод этот — борьба посредством фикции, по-

просту говоря, борьба посредством провокации [С. 184]. 

 

Все агенты должны быть революционеры и искренно преданы 

делу своими личными интересами и всегда бать готовыми 

к выполнению тех или иных задач, возложенных на них Советской 

властью. 

Агенты, не соответствующие своему назначению, увольняются 

от службы, не имея права заявить каких бы то ни было претензий… 

Вознаграждение агентов применяется в трех формах: жалование, 

плата «отдельная» и процентное вознаграждение, процентное и сдель-

ное вознаграждение определяется в зависимости от сложности и ре-

зультатов работ президиума отдела вместе с заведующим агентурой 

[С. 185–186]. 



132 

 

Техническая часть 

…приходя в комиссариат, имеющий ордер не должен говорить, 

в каком доме, в каком номере квартиры будет произведен обыск, 

а говорится лишь улица и просится от Комиссариата человек, который 

должен идти вместе с агентом Чрезвычайной комиссии на производство 

такового. Если операция не терпит отлагательства, то в Комиссариат 

можно сообщить по телефону следующим образом: «В нашем районе 

сей час будет произведен обыск, на такой-то улице» и все… [С. 186]. 

 

Отдел 2. Приобретение внутренней разведки 

Для приобретения секретных сотрудников необходима постоянная 

и продолжительная беседа с арестованными, а также их родственни-

ками и знакомыми, являющимися по разным случаям в Комиссию… 

В среде арестованных можно приобретать сотрудников и путем 

подсаживания к арестованному своего человека (подходящего), кото-

рый, войдя в доверие, может впоследствии склонить к откровенности 

лицо, содержащееся с ним в одной камере. 

Этот способ давал крупные результаты, когда свои люди подса-

живались к крупным преступникам. 

Беседа должна вестись в виде серьезного разговора, отнюдь без 

шуток и фамильярностей и всегда с глазу на глаз. Практика показала, 

что лицо можно склонить для работы в качестве секретного сотруд-

ника на следующих основаниях: 

1) Заинтересовать полной реабилитацией, при наличности ком-

прометирующего материала, добытого обысками или агентурными 

сведениями. 

2) Воздействовать на убеждение. 

3) Воспользоваться неладами в организации и спорами между 

отдельными видными лицами. 

4) Заинтересовать материально, склоняя к совместной работе, 

не следует обещать больше исполнимого. 

С самого же начала следует добиться полного доверия, которое 

является крупным залогом успешной работы. 

Для использования больше всего соответствует: привлекающиеся 

или подвергавшиеся по контрреволюционным делам, одинокие, нахо-

дящиеся в тяжелых материальных условиях, задержанные при темном 
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переходе границы, арестованные с уликами, предназначенные к вы-

сылке или запрещению жительства и пр. 

Если приобретен сотрудник из числа арестованных, то необходимо 

обставить его освобождение так, чтобы отнюдь не вызвало подозрение 

в контрреволюционной среде, можно и симулировать побег [С. 188]. 

Отдел 3. Ведение внутренней разведки. 

Объясняя сотруднику приемы конспирации, отнюдь и никогда 

не стоит знакомить его с организацией Бюро Разведки, личным его 

составом, имея всегда в виду, что отношение к сотруднику лишь 

временные и что многие из них в любое время могут подвести… 

Коль скоро сотрудник не убежден в преступной деятельности лиц, 

находящихся на свободе, то следовательно он еще в недостаточной 

степени склонен к работе в розыскном органе… [С. 188]. 

 

Сотруднику для конспирации обязательно дается особое назва-

ние, похоже на его фамилию и отчество и присущие ему качества: 

под этой кличкой, «псевдонимом» он и регламентируется по записке 

и разведке [С. 189]. 
 

Цель оправдывает средства. Инструкции для агентов // 

Завтра. Выпуск третий. – М. : Текст, 1991. – С. 185–189. 

1920 

Документ 2 
Анкета К. Г. Пестушка, 

співробітника Ганнівського волвоєнкомату 
від 25 квітня 1920 р. 

 

1. ФИО  Пестушко Константин Георгиевич 

2. Возраст  22 

3. Место службы, должность  Военком Ан. Волости 

4. Имеется ли недвижимость у вас или родителей  У меня нет никакой 

собственности. У родственников имеется 
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5. Семейное положение  Холост, но при мне старики-родители, сестра 

и три нетрудоспособных брата 

6. Кто из членов семьи на вашем иждивении  Родители, сестра и 3 брата 

7. Образовательный ценз  Среднее 

8. Военное образование  Учебная команда 

9. Специальность  Учащийся 

10. Где проживают родители и чем занимаются  В селе Анновке, зем-

ледельцы. 

11. Кто из членов семьи состоит на службе сов. власти?  Один двою-

родный брат в ВД уезд зем. отделе, другой в рядах Красной Армии. 

12. Чем вы занимались с 1914 г. до февральской революции?  Учился, 

а потом служил на военной службе с 1915 года. 

13. Где находились и чем занимались с февраля до настоящего времени? 

В армии на Западном и Румынском фронтах. Состоял членом ди-

визионного комитета 9-й дивизии. 

14. Какие изменения в вашей жизни вследствие Октябрьской революции?  

Никаких, так же как и прежде состоял членом дивизионного ко-

митета, а так же был на командирской должности. 

15. Где находились и чем занимались с октября до настоящего времени? 

До 27.01.18 в армии и по всеобщей демобилизации уволился 

и проживал в с. Анновка в том же 19 году, в ноябре месяце прини-

мал в Киевской губернии активное участие против гетьманщины, при 

приходе сов. власти в 19 году состоял членом Анновского вол. совета. 

16. Служили ли в гетманской, петлюровской, добровольческой армии?  

Не служил 

17. Что побудило вступить на советскую службу?  Сочувствие сов. 

власти и единогласно был избран Анновской волостью на занима-

емую мной должность. 

18. Ваши политические убеждения и партийность  Состою на платформе 

сов. власти, в партии не состою. 

19. Ваш взгляд на сов. власть  Сочувствую. 

20. Состояние здоровья  Удовлетворительно. 

21. В какой области желали бы работать?  Ввиду семейного положе-

ния желал бы остаться на занимаемой выборной должности. 
 

ДАДО. – Ф. Р. 3650. – Оп. 1. – Од. зб. 25. – Арк. 12. 
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1921 

Документ 3 

 
Витяг із зведення Криворізької повітової 

військової наради за січень 1921 р. 

 

27/І В село Софиевко-Гейковка что 19 верст северо-западнее 

Кривого Рога заскочила банда в неизвестном количестве, которой 

были сожжены все бумаги и разбит телефон Волисполкома, а также 

ограблено Волчека. Банда успела скрыться. 

31/І В село Гурова, 25 верст северо-западнее Кривого Рога заеха-

ли шли банды из бывшей банды Иванова Медведев, Черный и один 

неизвестный, которые, пользуясь отсутствием вооруженной силы, 

спалили Волисполком и обобрали Предволкомизамонта и Военкима, 

после чего уехали держа направление на Новые Обидоки, что 5 верст 

севернее Гуровки 

С 1/І1 по ІІ/ІІ в Уезде спокойно 

6/І1 2 Эскадроном задививзии в/с Казанка 
 

КІКМ. – КДФ-11483. 

 

 

Документ 4 

 
Витяги з протоколів Катеринославської губернської, 

Криворізької повітової воєнної наради 
і Катеринославської губернської НК 
(5 лютого — 11 листопада 1921 р.) 

 
Дається за: ЦДАВОВ України. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 28. 

 

Арк. 2–3. Протокол № 5 засідання Катеринославської ГВН від 

21 лютого 1921 р. 

Слушали: План кампании по организации и укреплению Совет-

ской власти в деревне по Екатеринославской губернии. 
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Постановили: 1. Поручить Губвоенкому в течении 3-х дневный 

срок выяснить вопрос о выделении из состава всех пехотных частей 

расположенных по губернии 1000 человек пехотных красноармейцев — 

лучших бойцов, снабдив их оружием, патронами, всем необходимым 

снаряжением. Отряд разбить на 5 групп по 200 человек со своими ко-

мандирами, комиссарами из расчета по одному отряду на каждый уезд. 

 

Арк. 5. Протокол № 1 засідання Катеринославської ГВН від 

1 березня 1921 р.  

Слушали: 2. Об объявлении губернии на все кампании на особом 

положении 

Постановили: 2. Во исполнении постановления 5-го губернского 

съезда об объявлении внутрене-кулацкого фронта фронтом особой 

государственной важности и в связи с протекающей в губернии борь-

бой с бандитизмом — объявить Екатеринославскую губернию на 

положении фронта со всеми вытекающими последствиями, о чем 

издать декларирующий приказ по губернии от имени Губисполкома 

и Губернского Военного Совещания. 

 

Арк. 5. 

Слушали: 4. Назначение Уполномоченных Губернского Военного 

Совещания и Губкома в Полевых Штабах. 

Постановили: назначить уполномоченных Губернского Военного 

Совещания и Губкома в Полевых Штабах т.т. …. Антоненко (по Кри-

ворожскому уезду)… 

 

Арк. 11зв. Протокол № 10 засідання Катеринославської ГВН 

від 2 квітня 1921 р. 

Слушали: Общую информацию по проведению кампании по ор-

ганизации советской власти в деревне на местах. 

Тов. Трибушный доводит до сведения Губвоенсовещания, что 

Конная армия, в связи с недостатком продфуража, уходит за пределы 

Екатеринославской губернии и уже сегодня утром дивизии были 

тронуты. Временно остаются: … в Криворожском уезде 6-я Чонгарская 

дивизия. 
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Арк. 17. Протокол № 17 засідання Катеринославської ГВН від 

4 червня 1921 р. 

Слушали: 1. Информация ХВО о военном положении. 

Постановили: 1. Принимая во внимание заявление Предгубчека 

об опасности восстания в Криворожском уезде, обратить особое внимание 

ХВО на Криворожский уезд в военном и агентурно-разведыватель-

ном отношениях. 
 

Арк. 21. Протокол № 21 засідання Катеринославської ГВН від 

2 липня 1921 р. 

Слушали: 4. Об использовании волосных и сельских органов 

власти к максимальному вовлечению их в активную борьбу с банди-

тизмом. 

Постановили: 4/2. Поручить Губотуправу установить соответст-

венность сельских и волосных властей и КНС на непосредственное 

предупреждение ними ближайших воинских частей и высших властей 

о появлении или приближении банды, об укрывательстве бандитов 

и подозрительных лицах. За непринятие мер к выявлению местона-

хождения и численности банды в случае появления и пр. доложить 

на ближайшем заседании. 
 

Арк. 22.  

Слушали: 11. О вовлечении сельской молодежи в борьбу с банди-

тизмом. 

Постановили: 11. Учитывая имеющиеся сведения о том, что в 

последнее время кадры бандитских шаек в значительной мере попол-

няются сельской молодежью, предложить комсомолу на ближайшем 

заседании ГВС сделать обстоятельный доклад о работе комсомола 

среди сельской молодежи с предложением конкретных мероприятий 

по вовлечению широких масс сельской молодежи в активную работу 

с бандитизмом. 
 

Арк. 26. Протокол № 24 засідання Катеринославської ГВН від 

14 липня 1921 р. 

Слушали: 1. Информацию о ходе формирования отрядов неза-

можных селян (тов. Шалихманов). 

В Криворожском уезде: по 3 июля сформировано следующее: 

людей — 50, лошадей — 55, тачанок — 35, винтовок — 177, пулеметов — 

1 (сист. «Льюис»), патронов винтовочных 2550, шашек — 26, сёдел — 15. 
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За неимением комсостава начальниками взводов назначены вре-

менно начальники районных милиций, под наблюдением райпарткомов. 

Постановили: 1. Просить Губком выделить соответствующих то-

варищей для занятия должностей ротных, эскадронных и взводных 

командиров. 

 

Арк. 29.  

Слушали: 6. О работе Криворожского УВС (тов. Волкович) 

Постановили: 6. Принять к сведению, что Криворожское УВС 

наконец ликвидировано Политштабом, закончила работу на селе. Пред-

ложить Криворожскому УВС прислать доклад о проделанной работе. 

 

Арк. 38. Протокол № 29 засідання Катеринославської ГВН від 

31 серпня 1921 р. 

Слушали: 1. О банде Иванова. 

Постановили: 1. Срочно предложить Увоенсовещанию закончить 

переговоры с бандой Иванова в 43 часа, т.е. к 15 часам 2 сентября. 

Предложить тесно связаться с командованием и в случае неперехода 

банды Иванова на сторону Советской власти принять все меры к ее 

уничтожению. Помимо этого, за этот период времени обеспечить 

проведение продналоговой компании. Ежедневно к 15 часам дня 

приказать давать сводки о ходе переговоров. 

 

Арк. 42. Протокол № 30 засідання Катеринославської ГВН від 

15 вересня 1921 р. 

Слушали: 2. Информацию по бандитизму. Банда Иванова в 

50 сабель после срыва переговоров открыто действует в районе Криво-

го Рога. Ведет работу по срыву продналога и занимается агитацией. 

Кроме этого вновь появилась банда Маруси при 2-х орудиях и 2-х 

зарядных ящиках. 

 

Арк. 45а.  

Слушали: 6. О банде Иванова и о принятии мер к ее уничтоже-

нию. В прениях отмечалось, что банда Иванова, как местная трудно-

уловимая, поддерживается частью крестьянства, в общем приносит 

вред как своими действиями так и противосоветской агитацией. Тт. 

Германович и Шелихманов [предлагают] изменить методы борьбы. 
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Представитель ОО ДВС спрашивает, посылать ли с агитационной 

целью в банду Иванова тех 2-х бандитов перешедших на сторону 

Советской власти – Войчака и Марченко. 

По вопросу мирных переговоров с бандой Иванова, так как в Кри-

вой Рог послан курьер за материалами, предложение снять. 

Постановили: 6. Указать командованию ХВО на необходимость 

принятия срочных, самых энергичных мер к окончательному унич-

тожению банды Иванова. 

В технике борьбы, как с местной бандой, применять следующее: 

разбить те 5 отрядов, что оперируют в Криворожском уезде так: 

4 из них установить в постоянных пунктах пребывания банды Иванова, 

а одному отряду дать задание активизировать действия, причем 

ввиду низкой связи с уездом, особо командующему этой операцией 

дать широкую инициативу. 

Поставить Криворожскому УВС за его бездействие и предложить 

немедленно в борьбе с бандой Иванова перейти к самым энергичным 

действиям. Для чего немедленно организовать маневренный отряд 

из незаможников. 

На заседании УВС всесторонне обсудить вопрос об уничтожении 

банды Иванова. Дополнить маневренный отряд для операции соот-

ветствующим руководством из числа УВС и Упаркома, усилить аги-

тационную работу в отряде и уезде.  

Предложить УВС и командованию ХВО при выполнении плана 

иметь тесный контакт в действиях, усилить чекистскую работу. 

В ближайшее время предложить тов. Шелиханову выехать в Криво-

рожский уезд для поднятия инициативности в работе УВС. 

Бандитов Войчака и Марченко, перешедших на сторону Советской 

власти, в банду Иванова не посылать. 

 

Арк. 47–48. Протокол № 32 засідання Катеринославської ГВН 

від 24 вересня 1921 р. 

Слушали: Информацию по бандитизму. Доклад представителя ХВО. 

…При чём, главное внимание необходимо сосредоточить на Криво-

рожском уезде, где оперирует увеличившаяся банда Иванова, которая 

состоит из 2-х частей: 1) – под командованием Иванова, 2) – Лютого. 

/Начоперштаба Губчека тов. Петров/ 
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Банда Иванова не увеличивается, представитель О.О. ХВО оши-

бается. Состоит она из 40 сабель, причем она не разбита на 2 части. 

Лютый — Ковалёв не командует отдельной частью, так как в данное 

время он уже убит сотрудниками Губчека… 

Сообщено, что перешедший на сторону Советской власти Дмит-

рощенко стал активнее сотрудничать с ЧК — указал места пребыва-

ния банды, опорные пункты. Сообщил о гибели командира Иванова — 

Лютого (Ковалёва). 

 

Арк. 68. Протокол № 35 засідання Катеринославської ГВН від 

26 жовтня 1921 р. 

Слушали: 1. О положении бандитизма в Екатеринославской гу-

бернии. Командующий ХВО т. Корк информирует, что главная борьба 

с бандами продолжается на территории Екатеринославской губернии 

в Криворожском уезде, где оперирует одна банда Иванова, которая 

за последний период времени возросла с 30 до 75 чел., ликвидация 

банды ГВС была поручена Губ.Ч.К. 

Постановили: 1. Ввиду того, что банда Иванова в Криворожском 

уезде не уменьшается, а наоборот, увеличивается, и советская власть 

на местах разрушается, проведение продналоговой кампании срыва-

ется, ГВС постановило предложить командованию войсками переб-

росить в Криворожский уезд Кавалерийский полк 15-й дивизии для 

ликвидации банды Иванова. В оперативном отношении все части на 

территории уезда подчинить вновь преобразованному штабу. 

Для ведения агентурно-осведомительской и чекистской работы 

предложить Губ.Ч.К. выделить отдельные группы, которые влить для 

обслуживания кавалерийского полка. Просить Криворожский партком 

выделить политработников для ведения агентурной работы во время 

ликвидации бандитских гнезд и банды Иванова. 

 

Арк. 70. Протокол № … засідання Катеринославської ГВН від 

9 листопада 1921 р. 

Слушали: 1. Информацию по бандитизму 

Тов. Германович отмечает, что главным уездом по бандитизму 

в губернии является Криворожский уезд, где оперирует банда Ива-

нова, в других уездах политического бандитизма нет, наблюдается 

мелко-уголовный бандитизм. 
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Арк. 71. Протокол № … засідання Катеринославської ГВН від 

10 грудня 1921 р. 

Слушали: 1. Информацию о положении бандитизма. Доклад ко-

мандования ХВО, докл. тов. Дубровский… 

Активным уездом на Екатеринославщине является Криворожс-

кий уезд, где в данное время оперирует банда Иванова, при этом 

отмечается, что в последние числа ноября и до 1 декабря банда Ива-

нова, благодаря энергичным действиям Красной армии, активно 

себя не проявляла. Вторая часть банды Иванова под командованием 

Лютого в северной части уезда была разбита и почти уничтожена 

нашим отрядом. По последним сведениям о том, что Иванов с бан-

дой в количестве 100 человек у ст. Эрастовка, по нашим сведениям 

не подтвердилось, я думаю, что они преувеличены, т.к. за короткий 

срок с 25-30 чел., да еще в тот момент, когда ее беспрерывно пресле-

дуют, не могла возрасти до 100 человек. 

Содоклад О.О. ХВО — тов. Михайлюка, который заявил, что сог-

ласно последнему постановлению ГВС ликвидация банды Иванова, 

передана командованию ХВО, который ведет борьбу. Банда оперирует 

частями — Иванова, которая увеличилась до 50 человек и Лютого 

имеющего 15 человек, но эта банда наголову разбита. В Криворожский 

уезд назначен новый начальник боевого участка, но всё же работа 

проводится слабо. В последнее время банда Иванова произвела налёт 

на ст. Эрастовку. У Адамовки между отрядом политбюро и с бандой 

был бой, где банда разделилась на 2 части. Для ликвидации банды 

в Верхнеднепровский уезд направлен отряд особого назначения. 

Содокладчик от Екатеринославского Г.Ч.К. т. Лушпаев добавил, 

что высланный отряд уже нащупал банду Иванова, но для того чтобы 

банда не отступила  выставлено 4 пикета. В данное время банда находится 

как будто в кольце. Из Долинской выслан на помощь еще один отряд. 

Банда Лютого действительно разбита частями КНС. Лютый как 

будто убит, т. как под ним убита лошадь, которую опознало населе-

ние как лошадь Лютого, кроме того в сумке убитого, возле той же 

лошади, найдены документы на имя Лютого, сам же бандит так из-

рублен, что узнать его нельзя. В остальных участках организованного 

бандитизма  не наблюдается, есть мелко-уголовный. 

Постановили: 1. Доклад принять к сведению, что же касается 

борьбы с бандой Иванова, то передать его на разрешение Президиума 

ГВС, причём предложить его разрешить в самом срочном порядке. 
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Арк. 74. Протокол № … засідання Катеринославської ГВН від 

11 грудня 1921 р. 

Слушали: О ликвидации банды Иванова в Криворожском уезде. 

Постановили: 1. Возложить борьбу с бандитизмом персонально, 

как на председателя ГВС, на помощника командующего войсками 

ХВО т. Германовича на продолжение ликвидации банды Иванова, 

подчинив т. Германовичу или его уполномоченному все части занятые 

в данный момент борьбой с бандитизмом на Екатеринославщине. 

2. Срочно дать директиву Увоенсовету, чтобы он оказал полное 

содействие тов. Германовичу в исполнении возложенного на него 

поручения по ликвидации банды Иванова. 

3. Предложить Криворожскому УВС дать директиву волвоенко-

мам при ликвидации бандитизма широко развить свою работу по 

выяснению и вылавливанию бандитских шаек и отдельных бандитов 

на их территории. 

4. Предлагать Губ.Ч.К. дать по своей линии директиву Уполитбю-

ро оказать тов. Германовичу или его уполномоченному содействие 

при ликвидации бандитизма, а также выделить сильную агентурно-

разведывательную группу. 

5. Обязать  тов. Германовича информировать Председателя ГВС 

о ходе борьбы с бандитизмом, в частности с бандой Иванова. 

 

 

Документ 5 

 
Витяги зі звіту Катеринославської губернської надзвичайної комісії 

за період з 1 січня 1920 по 1 листопада 1921 року 

 
Дається за: Отчет Екатеринославской губернской чрезвычайной 

комиссии с 1 января 1920 по 1 ноября 1921 г. / АУСБУДО. – Од. зб. 550. 

 

Арк. 46. Лютий 1921 р. 

Так, в связи с появлением в Верхнеднепровском уезде крупных 

банд, осколков ликвидированной «армии Степового», Коллегия по-

становила послать в последний отряд в 85 человек контрразведчиков 

и пехоты для борьбы с борьбы с бандитизмом, изъятия главарей 

банд, шаек и выкачиванию оружия под руководством члена Коллегии 
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Губ. Ч.К. т. Онищенко, которому представлено будет право организовать 

кар[ательной]тройки под его председательством с участием представи-

телей от местной власти — с правом применять высшую меру наказания.  

 

Арк. 48. Початок квітня 1921 р. 

Проведен был раскол между верхами и низами банд посредством 

предоставления главарям лучших условий жизни… в среду их было 

введено осведомительское контролирование всех действий главарей 

банд. Всеми бандитами была произведена регистрация с заполнением 

анкет и отбиранием обязательств по изъятию оружия и имущества 

(В связи с амнистией 5-го Всеукраинского Съезда Советов)… Губчека 

придерживается принципов мирного, но в то же время осторожного 

использования их для осведомительской работы в чекистских целях. 

Демобилизованным выдается военное удостоверение с отметкой 

о их службе в постанческих отрядах, причем комнезаможи ставились 

об этих лицах в известность для установления за ними негласного 

наблюдения. 

 

Арк. 61. Кінець червня 1921 р. 

ІІ. В настоящий политический момент антикоммунистические 

партии объединяются в единый блок, руководимый закордонной 

буржуазией, принимаются все меры для срыва нашей работы изнутри 

подпольными заговорами и восстаниями. Конференция постановила 

обязать всех членов партии и комсомольцев быть осведомителями 

чекистских организаций, чтобы о каждом выступлении и поступке 

наших политических врагов немедленно информировать Чека, дабы 

работа ее по разложению антикоммунистических партий и уничто-

жению и вылавливанию белогвардейских группировок могла пойти 

по правильному пути… 

ІІІ. Принимая во внимание специфические условия работы в ЧК, 

известным образом отражающиеся на психологии работников Ч.К., 

необходимо проводить регулярное освежение состояния органов ЧК. 

IV. Губпартконференция констатирует, что линия работы наме-

ченная Губ.Ч.К. в области борьбы с бандитизмом, а именно: введение 

осведомления среди банд, привлечение искренне раскаявшихся из 

них в ряды борцов Соввласти с махновщиной и прочее; широкое уча-

стие Комнезаможей в деле вооруженного искоренения бандитизма — 
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вполне правильно и поручить партийным организациям как в Центре, 

так и на местах, оказывать всяческое содействие ЧК в этом отношении, 

не чинить препятствий в работе и руководствоваться инструкциями 

Центра в деле вербовки бандитов для осведомительской работы 

и внутреннему разложению самих банд. 

V. …конференция обязывает всех заведующих отделами советских 

учреждений работать в тесном контакте с Губ.Ч.К., докладывать ей свое-

временно о всех замеченных ими ненормальных явлениях и дефектах. 

Все упомянутые партийные работники, находящиеся в совучре-

ждениях, обязаны принять вышесказанное к неуклонному руковод-

ству в своей повседневной работе… 

 

Арк. 71. 

В отношении вербовки осведомителей практиковать способы 

введения своих людей извне в учреждение. Особенное внимание 

обращать на хозяйственные организации. Принципом вербовки осве-

домителей служит пригодность их к осведомительской работе, а не 

принадлежность к компартии. Предпочтение отдавать беспартийным 

осведомителям, которые, безусловно, меньше остерегаются… В целях 

поощрения осведомителей – в отношении лучших из них вводится 

система оплаты труда, для чего уполномоченный ежемесячно пред-

ставляет список лучших осведомителей и получает на них продукты. 

 

Арк. 91. Подготовка по борьбе с бандитизмом, созданная в первых 

числах сентября 1921 г. 

Главное внимание, в смысле борьбы с повстанством и банди-

тизмом, было обращено Особой группой на Криворожский уезд. 

Криворожский уезд с его Херсонским соседом — крупный центр нашей 

рудной промышленности, — требует освободить его от хозяйничающих 

там повстанческих отрядов, и Криворожская группа доведена до обшир-

ных размеров в отношении осведомителей. Но созданы группы по 

уезду совершенно без всякого плана, и только в декабре 1920 г. Придана 

была стройная и однотипная структура всем отделам Особых групп. 

Организованная 10 ноября Канцелярия разведки была передана 

Особой Группе; это контрразведка была выбрана из комнезаможей… 

состав ее был поставлен в лучшие продовольственные и материаль-

ные условия, сравнительно с другими войсковыми частями. 
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Арк. 96. 

Воинскими частями и комнезаможами уничтожены банды: Ко-

валенко, Левченко, Петраша, Буховича, Пискуна, Савченко и Збруева; 

главы этих бандитских банд убиты. Банды Марии Никифоровой, 

Коленика-Забудько и Иванова, потерпев сильные поражения, ушли 

за пределы губернии. Банда Апанащенко в большей части осталась 

в пределах Екатеринославской губернии. 
 

 

Документ 6 
 

Витяги з переписки Катеринославського губернського комітету КП(б)У 
з Криворізьким повітовим комітетом з питань роботи на селі 

 

План работы по укреплению Советской власти 

5 февраля 1921 г. 

§7. Для наиболее реального осуществления указанных работ, по-

следние обеспечиваются всей силой и мощью 1-й Конной Армии 

располагающейся на территории Екатеринославской губернии … 

В первую очередь работу проводить в наиболее бандитских районах 

и волостях кулацкого засилья. Принципы ударности в районах и во-

лостях, где должны проводится работы, в первую очередь определяет 

уездное военной совещание… 

§9. В целях проведения планируемых работ, на местах в каждом 

районе (при райкомиссиях) организуется особая тройка в составе 

председателя райкомиссии, командира части и Политбюро (уполно-

моченный 1-й Конной Армии). 

§10. Означенная тройка, являясь подчинённым органом уездного 

военного совещания и исполняя все его директивы, в то время в своём 

районе является высшей военной и политической властью, отвечает 

всецело за проведение в данном районе работ… 

§13. Конкретно вся работа, после определения ударных волостей, 

проводится следующим порядком: в каждый район выдвигается отряд 

воинской части, численностью не менее эскадрона (в волостях пора-

женных бандитизмом может быть дано не более двух эскадронов, к ним 

придается от 10 до 15 продработников и не менее 10 политработников, 

ведающих исключительно политической стороной работы: организацией 

КНС, выборы Советов и исполкомов, организация милиции и прочее). 
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§15. Для проведения указанных мероприятий оперативный 

штаб воинской части (тройка) по прибытию в волость даёт категори-

ческий приказ населению: выполнить продовольственную разверстку 

полностью в срок от 3-х до 7 дней, причём здесь же указывают, что 

невыполнение приказа в указанный срок повлечёт за собой аресты 

заложников и главы исполкома. Одновременно тройка организует 5-ти 

и 10-ти хатников, которые объявляются ответственными за ход продо-

вольственной разверстки, скрытое оружие и за своевременное сообще-

ние о появлении или присутствии в деревне бандитов или дезертиров. 

§16. В помощь «тройке» для проведения репрессивных меро-

приятий при каждой воинской части организуются ячейки особого 

отдела через которые, во-первых, проводятся необходимые аресты 

в случае надобности и по совместных постановлениях «тройки» — 

меры высшего наказания. 

§19. При расположении в данной волости воинской части на 

определенную стоянку, последней поставить волостью двухнедельный 

запас фуража и недельный продуктов. 

§20. Ежедневно о ходе работы «тройка» предоставляет особые 

сведения через УВС, Реввоенсовет, копия Опродконармии 1-й Кон-

ной Армии. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 146. – Арк.  43. 

 

Документ 7 

 
Витяги з постанов, положень, доповідей РНК України 

за березень — листопад 1921 р. 

 
Дається за: ЦДВОВ України. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 3. 

 

Арк. 8. 

19.03.1921. Екатеринославское Губвоенсовещание постановило 

немедленно при уездных исполкомах образовать комиссии по пере-

смотру заложников из председателей исполкомов, Политбюро, парт-

комов, особого отдела и упродкомиссара. В течение 3-х дней пере-

смотреть дела и незлостных отпустить… 

30.03.1921г. Екатеринославский Губком КП(б)У постановил: … Что 

в связи с появлением новых веяний в вопросе продразверстки 
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и продналога необходимо указать работникам на местах, что новые 

постановления не должны ослаблять основную линию их поведения 

в проводимой кампании, еще раз подчеркнуть, что нашей задачей 

является расслоение села путем обеспечивания незаможников за 

счет излишков отобранных у кулаков, причём обратить внимание 

товарищей на необходимость сугубо индивидуального отношения, 

особенно к средней части селянства, и сельского хозяйства вообще. 

Губком продлил, по ходатайству Криворожского УВС на 10 дней 

(до 25.05) срок амнистии повстанцам Анновского и Гуровского районов. 
 

Арк. 5. Виписка з протоколу засідання комісії по боротьбі з 

бандитизмом при Реввійськраді республіки від 7.06.1921. 

1. Произвести всеобщую перерегистрацию Сельсоветов, Сель-

комнезаможей, Волисполкомов и Волкомнезаможей; в случае обна-

ружения негодности состава перечисленных органов, произвести 

перевыборы комнезаможей, сельсоветов и волисполкомов. При не-

возможности найти надёжных людей распустить Советы и организо-

вать ревкомы… 

2. Распустить Исполкомы и организовать Ревкомы во всех угро-

жаемых по бандитизму местностях, вплоть до уездных. 

3. Установить тщательное наблюдение за всеми приезжающими 

в город так и село, задерживая всех подозрительных лиц. 

5. Предложить всем Волисполкомам и Комнезаможам задерживать 

и препровождать в уездотуправ кем бы то ни было командированным 

в село лиц, возбуждающих против Советской власти сельское население 

путем вымогательства и требования исключительно пищи, подвод и т.д. 

8. Принять все меры к усилению милиции путем привлечения 

в нее лучших элементов из незаможных, тщательно профильтровав 

состав милиции, удалив из нее весь ненадежный элемент. 
 

Арк. 162. Засідання воєнної ради України 12 вересня 1921 р. 

Слушали: 4. Информацию Гафицкого. 

В районе ст. Казанка Николаевской губернии милиция в числе 

65 чел. вступила в банду Иванова, увеличив её до 120 чел. 

Постановили: 4. Запросить командование ХВО известен ли ему 

указанный факт… Предложить принять решительные меры к ликви-

дации банды Иванова специальным летучим отрядом с задачей уни-

чтожить бандитов в кратчайший срок. 
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Документ 8 
Витяг з переписки Губвоєннарад 

із секретно-інформаційним відділом РНК УСРР 

Березень 1921 р. 

Обязательство ______________ дня 1921 г. 

Я, нижеподписавшийся, гражданин _____________ села ___________ 

волости _________ уезда, ___________ губернии сознаюсь в совершении 

мною преступлений против рабочих и крестьян, трудового люда, 

убедившись в том, что Советская власть является действительно за-

щитницей интересов трудового селянства и рабочих, желая искупить 

свою вину перед нею и доказать, что я истинно сын трудящихся — даю 

настоящее обязательство перед лицом Советской власти рабочих 

и селян в том, что, будучи несмотря на мои тяжкие грехи, помилован 

Рабоче-Крестьянской Советской властью, на основании закона об 

амнистии, принятом Всеукраинским Съездом Советов, я с настоящей 

минуты буду вести мирную трудовую жизнь честного селянина, буду 

всеми силами выполнять все законы Советской власти, ни в каких 

преступлениях против Советской власти участвовать не буду, буду 

всячески помогать Советской власти в борьбе с теми бандитами, кои 

еще продолжают разрушать мирную трудовую жизнь Советской Рес-

публики и обо всех этих преступлениях доносить Советской власти. 

В чем громко клянусь перед всем трудовым народом Советской 

Украины и заявляю, что нарушение мною настоящей клятвы будет 

самым тяжким преступлением и за каковое я понесу самую суровую 

кару, как изменник и предатель трудового селянства и рабочего класса. 

Подпись 
ЦДАВОВ України. – Ф. 3204. – Оп. 1. - Од. зб. 80. – Арк. 58 

 

Документ 9 

 
Витяги з протоколів засідання Криворізької повітової воєнної наради 

(березень — грудень 1921 р.) 

 
Дається за: ДАДО. – Ф. 3255. – Оп. 1. – Од. зб. 20 

Арк. 1. Протокол № 2 від 10 березня 1921 р. 

2. Слушали: телеграмму за № 784 от Губвоенкомиссара об орга-

низации полевого штаба. 
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Постановили: Организовать тройку, которая сконцентрирует 

в уезде работу волостных Советов из представителей Предуисполко-

ма, ПредуездЧК, Предпосевкома, которые созывают Военное Сове-

щание и отчитываются перед последним и делают все сводки... 

3. Слушали: О работе дивизии по борьбе с бандитизмом.  

Постановили: 1). Для борьбы с бандитизмом, каждая бригада вы-

деляет легкий эскадрон, действует в своем районе. 2). Для продраз-

верстки силы отпускать по мере надобности. 3). Части работают по 

месту стоянки согласно расстановки посевкома через уездную тройку, 

для политработы выделить силы УПК совместно с помначдивом. 
 

Арк. 2. Протокол № 3 заседания УВС от 24 марта 1921 р. 

3. Слушали 1: О районных и полевых штабах 

Постановили: 1). Второй полевой штаб переименовать в район-

ную тройку, в которую входят т.т. Фесенко, Тайц, Цесарский, а остальных 

считать уполномоченными тройки. Полевой штаб будет находиться 

в Апостолово, райтройки в Широком и Николо-Козельске. Райтройки 

подчиняются Полевому штабу, а также вводится представитель с ди-

визии. Райтройка пользуется вооруженной силой 2-й бригады — полу-

чает 1 эскадрон со второй бригады. Полевой штаб пользуется вооруженной 

силой первой бригады через начдива, исключительно преследует бан-

дитов, получает в своё распоряжение один эскадрон. 2). При Райтройке 

Ревтриб 6-й дивизии выделяет выездную сессию со всем аппаратом. 
 

Арк. 4а. Протокол № 8 от 6 мая 1921 г. 

3. Слушали: О борьбе с бандитизмом 

Постановили: а). Ввиду того, что 6-я дивизия уходит с террито-

рии Криворожского уезда, уезд остается без военной силы, предло-

жить Увоенкому возбудить ходатайство перед Губвоенкомом о фор-

мировании кавалерийского отряда 80 чел. и отряда пехоты 200 чел. 

Одновременно, не дожидаясь ответа, приступить к формированию. 

Для формирования кавалерийского отряда изъять со всех военных и 

гражданских учреждений неположенные по штату все сёдла, личное 

оружие и боеприпасы… в). Всю борьбу с бандитизмом сосредоточить 

в руках УВС, руководство войсковыми частями в исполнении опера-

тивных приказов УВС возлагается на Увоенкома т. Соловьева… д). Из 

Гуровки, Боковой, Верблюжки и Варваровки взять по 15 человек за-

ложников кулацкого элемента. Техническое проведение в жизнь — 

зав. Политбюро и Увоенком. 
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Арк. 6. Протокол № 10 от 14 мая 1921 г. 

Слушали: Об именовании штаба и посылке такового в Северный 

Район для укрепления Советской власти. 

Постановили: Именовать – Полевой Штаб УВС. а) в первую очередь 

образовать Анновский район состоящий из 12 волостей, куда и вы-

слать пехотную роту для работы, что касается Гуровского района — 

временно не приступать к обработке до сформирования реальной 

силы… в) предложить первому штабу отправиться в Анновский район 

не позже 15 мая сего года. г) просить партийный комитет выделить 

начальников Штабов. 

 

Арк. 7. 

Слушали: О штатных отрядах. 

Постановили: Штаты предложить Соловьёву утвердить. Пору-

чить УВК произвести мобилизацию всех тачанок и сёдел, имеющихся 

в учреждениях и частных лиц в двухдневный срок и по уезду — 

в недельный срок. С 22 мая в Северном районе произвести мобили-

зацию лошадей: 67 обозных и 51 кавалерийских и дать боевое задание 

волвоенкомам Северного района на доставку 80 тачанок в счёт мо-

билизации. 

 

Арк. 8а. Протокол №3 от 8 июня 1921 г. 

Слушали: Телеграмму ГубЧК о взятии заложников 

Постановили: Брать заложниками по 1 человеку от каждой семьи 

бандита по списку, присланному из ГубЧК. В тех селениях, где про-

изойдет убийство КНС или Совработников брать заложников из среды 

петлюровско-кулацкого элемента. 

 

Арк. 9. Протокол № 4 от 8 июня 1921 г. 

Слушали 1: Доклад Соловьёва о формировании отряда. 

Постановили: Послать кавалеристов в волости для изъятия не-

выполненных по развёрстке тачанок и лошадей, упряжек и пр. 

В целях недопущения развития бандитизма и для срочных мер 

по его искоренению, сёдла необходимые для маневренного отряда 

изъять временно из артчасти, расположенной в с. Покровское, о чём 

сообщить начштаба РВСК. Кожу необходимую для изготовления сёдел 

и уздечек изъять из Укона, о чем сообщить центру. Винтовки изъять 
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из 3-й роты в Кривом Роге. Для военных нужд отряда КНС создать ко-

миссии для обследования на местах наличные отряды, оружия, тачанок, 

лошадей. Для решения недоразумений на местах высылать комиссию. 

Слушали 2: О ликвидации бандитизма. 

Постановили: УВК совместно с ПредУЧК т. Захарьевым соста-

вить оперативный план по борьбе с бандитизмом и проявлениями 

бандитизма. При посылаемых отрядах по борьбе с бандитизмом, 

организовать временные выездные сессии Ревтриба, для разборки 

дел на местах. Военпродснабу регулярно снабжать пайком отряд. 
 

Арк. 11. Протокол № 7 от 29 июня 1921 г. 

Слушали: Доклад Рейниша о работе Полевого Штаба № 1. 

Постановили: Ввиду того, что бандитизм в уезде не ликвидиро-

ван и в случае отзыва из районов штабов, перевыборы волисполкомов 

и сельисполкомов произвести без вооруженной силы, и будет невоз-

можно работать. Полевой штаб продолжит работу до 7 июля 1921 г. 

Ввиду того, что работа Особотдела в уезде почти закончилась, а в го-

роде накопилась масса дел — Особый отдел из штабов отозвать… 

Переконструировать УВС, согласно положения ВУЦИК о посто-

янных Военных Советах. Для охраны арестованных в Политбюро 

затребовать 15 чел. из Полевого Штаба № 1. 
 

Арк.11а. Протокол № 8 от 4 июля 1921 г. 

Слушали: О заложниках, арестованных в связи с бандитизмом.  

Постановили: Назначить комиссию из представителей УВС, УПК 

и Политбюро, которые немедленно приступит к пересмотру дел о залож-

никах … По установлению факта активной помощи заложников бан-

дитам немедленно тех отправлять в ГубЧК. Для разгрузки заложников 

немедленно из ПШ № 2 отозвать нач. ОО т. Косульникова. 
 

Арк. 13. Протокол №12 от 7 августа 1921 г. 

Слушали: О посылке отряда для реализации продналога. 

Постановили: а). Начальнику особого участка сгруппировать 

в один отряд всех из КНС, выделить командиров и отдать также 

в район в распоряжение Упродкома для реализации продналога... 

в). Предложить Предопродкому договориться с начальником 

гарнизона об использовании остальных отрядов находящихся в райо-

нах, по мере возможности, для указанной цели. 



152 

г). Просить начтыла Трудармии выделить 50 чел. для Упродкома 

на 10 дней для переброски в Висунь – Федоровский район для реали-

зации продналога. 
 

Арк. 17. Протокол № 19 от 3 сентября 1921 г. 

Слушали: Доклад начальника боевого участка Мацилецкого и 

председателя УЧК Петрова о ликвидации банды Иванова. 

Постановили: Для скорейшей ликвидации банды Иванова предло-

жить начальнику боевого участка тов. Мацилецкому сговориться с ко-

мандирами воинских частей находящихся на территории Криворож-

ского уезда на предмет немедленного уничтожения банды Иванова: 

а). В случае невозможности открыть военные действия совместно 

с воинскими частями против банды Иванова, то оперативное задание 

поручить Мацилецкому, от имени УВС оговорить с командованием 

ХВО на предмет подчинения воинских частей начальнику боевого 

участка. б). Немедленно приступить к сформированию своего кавале-

рийского отряда. в). ПредУЧК начать свою работу по ликвидации банды, 

одновременно с боевыми действиями, техническую часть возложить 

на т. Петрова. г). Все сформированные отряды подчинить непосред-

ственно т. Мацилецкому как начальнику боевого участка, при этом 

иметь ввиду охрану города и через него производить снабжение отрядов. 
 

Арк. 18. Протокол № 26 от 9 сентября 1921 г. 

Слушали: Доклад УЧК т. Петрова. а). Личное мнение ПредУЧК: 

Считаю необходимым заявить, что для взятия заложников необхо-

дим отряд в количестве 10 сабель, без чего задание невыполнимо. 

Постановили: От основных подразделений передать в распоря-

жение начальнику боевого участка, а нач. участков выделить 20 чел. 

в распоряжение УЧК для взятия заложников и выкачке оружия.  

б). Начальнику участка реализовать уезд, для чего оговорить 

с Упродкомом и УЧК о расставлении заслонов. в). Поручить редакци-

онной комиссии при Упаркоме разработать воззвание к крестьянам 

уезда от имени Уисполкома и отпечатать в количестве 5000 экз. о про-

вокациях банды Иванова и контрреволюционеров с целью сорвать 

кампанию продналога, указав, что за каждого убитого Советского 

работника и политработника будут расстреляны 5 заложников с ку-

лачества сочувствующего банде и контрреволюционному элементу. 

г). Снабдить все отряды отправленные на Уезд воззваниями для рас-

пространения в Уезде.  



153 

Арк. 20. Протокол № 23 от 6 октября 1921 г. 

Слушали: Доклад начальника боевого участка Мацилецкого 

и содоклад Баскакова. 

Постановили: 1). Назначить пом. нач. боевого участка командира 

133 полка т. Гегечкори, оперштаб боевого участка перевести в штаб 

133 полка. УЧК с сегодня 6.10. связаться со штабом боевого участка и 

передать всю свою агентурную боевую разведку по всем действующим 

отрядам, кроме того выделить всех боеспособных конных и пеших из 

отряда УЧК и передать в отряд по борьбе с бандитизмом. 2). Помнач 

боевого участка Гегечкори выработать специальный шифр для сводок 

с нач. боевым участком и действующими отрядами. 3). Помнач бое-

вого участка Гегечкори совместно с членами коллегии УЧК выехать 

на место операции и лично руководить борьбой с бандитизмом. 

4). УВС довести до сведения ГВС, что отрядов из других уездов к нам не 

прибилось, конницы часто требуется не менее 60 всадников-бойцов, 

каковых просить из Губвоенсовещания. 5). Затребовать конрезерв 

133 полка из Лагсбора, о чём телеграммой просить начдива 15, его же 

поставить в известность, что для общей пользы командира 133 полка 

Гегечкори назначить помощником нач. боевого участка Криворож-

ского уезда. 6). В районе операции по борьбе с бандитизмом организо-

вать при волостях 10 дежурных подвод, ежедневно при селах 4 подводы, 

о чём просить УЧК дать отдельное распоряжение, а пом. нач. боевого 

участка дать маршрут своего движения, дабы таковой впредь не за-

держивать изысканиями подвод. 7). В случае недохватки для дей-

ствующих частей коммунистов взять таковых из 3-го полка особого 

назначения на время операций в районе по борьбе с бандитизмом. 

 

Арк. 23. Протокол № 25 от 11 октября 1921 г. 

Слушали: Доклад председателя УВС 

Банда Иванова гуляет по всему уезду, по сводкам видно, что почти 

ежедневно мы теряем людей — бойцов и сотрудников, теряем пулеметы. 

Несмотря на предыдущие постановления до сих пор нет ни отряда 

маневренного, нет чёткого плана и определенных заданий боевым 

частям. Некоторые участки представляют сами себя, ведут частичную 

борьбу, но эта борьба решающего значения не имеет. Нач. боевого 

участка Мацилецкий отряд Мазура снял, банда свободно прорывается 

на юго-запад, и банда Иванова наглеет, она вплотную подходит 
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к ссыппунктам и оперирует в 25 верстах от Кривого Рога. Кроме того, 

что она может разгромить ссыппункты, ничего нет не невероятного, 

если Ивановцы сделают налет на Кривой Рог, что они обещают, тем 

более, что в настоящее время здесь при УЧК находятся их близкие, 

как ценные заложники. Начдив 15 прислал телеграмму, что ликвида-

ция банды Иванова поручена ГЧК, оттуда ничего нет, ни сведений, 

ни сил. Ждать дальше немыслимо – необходимо не ожидая команды 

с губернии и дивизии приниматься за работу: 1). Командиру 133 полка 

быть пом. нач. боевого участка, по требованию выделить часть бойцов 

на борьбу с бандой Иванова и приступить к срочному выполнению 

возложенных на него обязанностей. 2). Нач. боевого участка т. Маци-

лецкому выслать отряд Мазура для борьбы с бандитами с полным 

подчинением этого отряда командиру 133 полка Гегечкори. 3). Одно-

временно приступить к срочному формированию маневренного 

отряда из Умилиции в 20 тачанок и 60 бойцов, 40 сабель и 2-х пуле-

метов (1 Максим, 1 Льюис). Формирование поручить нач. Умилиции 

т. Задорожному и закончить такое к 15.10; ему же выступить против 

банды Иванова и вести этот отряд под своим командованием. 4).Впредь 

предложить повести борьбу с бандой Иванова без перебоев, настой-

чиво, упорно, осторожно и одновременно.5). Нач. гарнизона принять 

меры к охране города под своей непосредственной ответственностью. 

План охраны и защиты представить на рассмотрение и утверждение 

Президиуму УВС. 

Отряду УЧК в 48 часов выступить для борьбы с бандитизмом, 

подчинить ему все войсковые части на территории Криворожского 

уезда. Ему же подчинить все части милиции. Нач. боевых участков и 

нач. раймилиции держать связь с нач. боевого участка Криворожского 

уезда. Предупредить приказом по уездным боевым участкам, что за рас-

хлябанность в районах начальники будут преданы суду Ревтрибунала. 

 

Арк. 25. Протокол № 28 от 2 ноября 1921 г. 

Слушали 1: Информацию комбрига 15 о расположении частей в 

уезде и их оперативных заданиях по борьбе с бандитизмом. 

Постановили: 1) Кавполк предоставить для ежедневной работы 

по продналогу … Перевести эскадрон кавалерии из Казанки в Нико-

лаевскую ΙΙ волость для прикрытия разъездного Ревтрибунала и со-

действия в выполнении продналога. Части должны довольствоваться 
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за счёт населения. Выделить отряды для расположения на хуторах 

служащих опорными пунктами для Иванова, предоставив им агентов 

УЧК и представителей продоргана. Поручить УЧК немедленно соста-

вить список хуторов и опорных пунктов банды Иванова и предоста-

вить его начальнику боевого участка. 

Слушали 2: Подтверждение назначения начальника боевого участка. 

Постановили 2: Утвердить нач. боевого участка ком. бригады 45 

т. Журавлёва, помощником назначить Рассадина, поручить ему сго-

вориться с начальником боевого участка. 

 

Арк. 26. Протокол № 29 от 12 ноября 1921 г. 

Слушали: Доклад начальника боевого участка т. Журавлёва 

Докладчик отмечает, что 10.ХΙ банда Иванова уклонилась от 

встречи с действующим отрядом Задорожнего и УКНС, отошла к гра-

нице Верхнеднепровского уезда и 11.ХΙ находилась в районе Алфе-

ровской волости. Распоряжение о перегруппировке сил, которые 

располагались: І — по линии Саксагань — Потоцкое — Софиевка; ΙΙ — 

Широкое — кол. Мариенфельд. Отряд 133 полка под командованием 

Воробьева из района Апостолова передислоцировался в Гуровку 

и штаб полка в Раковое. Строго говоря, за время полуторанедельных 

передвижений полевых частей 45 бригады боевых столкновений 

с бандой Иванова не было. 

2) Содокладчик тов. Баскаков отметил, что по агентурным сведе-

ниям банда Иванова находится в Верхнеднепровском уезде, пытаясь 

через Корсуновку перебраться в район Казанки. Осведомители УЧК 

к каждой действующей части уже приданы. Информацией о даль-

нейшем возможном движении банды вполне обеспечены. 

Содокладчик предупродкома тов. Лус сообщил, что части, работа-

ющие по оказанию содействия в проведении продналога расположены 

в Долинской, Казанке, Николаевке Ι, Зеленой, Желтой, Анновке. Необ-

ходимо выслать отряды в Ордо-Васильевку, Николаевку ΙΙ и Гуровку. 

Кроме того необходимо приказать комбригу 45 по 133 полку о выделении 

продорганам в распоряжение ежедневно по 18 чел. для проведения 

продналога. 

Постановили: Констатировать, что наличных боевых сил находя-

щихся в уезде, включая сюда кавполк 15 кав. дивизии вполне достаточно 

для борьбы с бандитизмом, какие также употребить для укрепления 
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Соввласти на местах и выкачке продналога. Части, которые не имеют 

определенных задач по борьбе с бандитизмом от имени ВС приказать: 

производить перемещение с одного места на другое только с ведома 

нач. боевого участка, дабы в нужный момент их можно использовать 

для оперативных задач. В целях усиления боевых сил  противодействия 

бандитизму на местах вооружить наиболее сознательных в полити-

ческом и организационном отношении комнезаможей. 

Отделу управления в 10-ти дневный срок подать соответствую-

щие распоряжения, учредить в сёлах институт ответчиков из числа 

куркульского элемента. УЧК начать проведение по чекистской линии 

ранее изданного аналогичного постановления. 

Предложить нач. боевого уч-ка отдать приказ всем военкоматам 

и комнезаможным частям о прекращении … нетактичных действий 

по отношению к жителям, напомнить им что в противном случае 

они будут преданы суду Ревтрибунала. 

Нач. боевого участка издать приказ по 133 полку об оказании 

помощи продработникам в районе расположения данной части, вы-

делив для этого ежедневно 15–20 чел. в распоряжение продорганов 

свободных от выполнения оперативных задач красноармейцев и разъ-

яснить порядок постоя войск и продовольствования на основе приказа 

Командующего войсками Украины. 

 

Арк. 27. Протокол № 31 от 7 декабря 1921 г. 

Слушали 2: Протокол общего собрания граждан Ново-Лозоватки 

о скверном поведении отряда красноармейцев следовавшего через 

село, выразившееся в грабеже хлеба и избиении некоторых граждан. 

Постановили 2: Приказать начальнику боевого участка издать 

приказ по частям УВС находящихся на территории уезда на предмет 

недопущения подобного рода отношения к крестьянам красноармейцев… 

в) нач. боевого участка немедленно дать распоряжение о рас-

смотрении этого дела по существу, предоставив протокол для рас-

смотрения председателем УВС. 

Слушали 4: Телеграмму начальника штаба бригады 45 о бездея-

тельности и шкурничестве пред. волиспокома, секретаря ячейки 

и нач. раймилиции Желтянской и Зеленовской волостей. 

Постановили 4: До полного выяснения вопроса по существу те-

леграммой Уотуправу вызвать Желтянского Предволисполкома и 
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начальника раймилиции для дачи соответственных объяснений, 

что касается секретаря ячейки, просить Упарком дать распоряжение 

по партийной линии. 

Слушали 5: Заявление ПредУЧК Йодко об охране тюрьмы УЧК. 

Постановили 5: Предложить командиру 3-го полка особого 

назначения выделить из переменного состава временно 15 чел. для 

охраны тюрьмы, о чём сговориться с Упаркомом. 

 

Арк. 28. Протокол № 33 от 23 декабря 1921 г. 

Слушали: Доклад нач. боевого участка т. Журавлева о движении 

банды Иванова по Криворожскому уезду. 

а) 2-й и 3-й эскадроны выступили вечером против банды Иванова 

и остановились в хут. Алексеевке для получения лошадям фуража. 

Эскадроны разместились по ближайшим хуторам, фуражиры, войдя 

в хут. Ивановское, зашли в первую попавшуюся хату, где сидели два 

человека, которые, увидев фуражиров, начали стрелять. Эту стрельбу 

услышали наши и начали наступать на появившихся бандитов, которые 

скрылись в дальнем хуторе. Противник стал отступать, и наши жали 

его до ж. д. Пятихатка, захватив в плен 2 коня и 1 бандита. Проскакав 

еще 5 верст и из-за полной ночи потеряв противника, наши остановились 

и на утро, найдя след, дошли до Широкого, и пробыв там, остановились 

ночевать в Николо-Козельске, причём Ревтриб заявил, что в 12 час. 

20.ХΙΙ в хут. Пристенский вошла банда, встретив наши выстрелы, скры-

лась неизвестно куда, причём насчитывала до 35 сабель, но чья она была, 

сначала нельзя было узнать, как носила название «Гришка» — Григо-

рий. Эскадрон всё же продолжал идти по следам противника — прошел 

верст 15 и подошел к речке. Разъезд, поднявшись на гору, увидел, как 

за балкой проскакали 28 всадников и три заводские лошади.  

Тов. Журавлёв заявил, что ввиду того, что его лошадь вследствие 

усталости прихрамывала, он сел на тачанку и поехал шагом. Отъехав 

версты полторы от хут. Пристень, он увидел группу, которая направ-

лялась к Андреевке. Хотя в Андреевке и стоял наш отряд, банда успела 

захватить 4 обывательские подводы и скрылась с виду. 

Обыватели заявили, что их видели по направлению в пос. Трегу-

бовку в количестве 10–15 чел., но наши, приехав туда, банду не нашли. 

По заявлению крестьянина, который на своей подводе вез бан-

дитов на хут. Кащенка, банда разделилась на 2 части по 10–15 чел. 
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Одна часть состоит из 10–12 чел. и двух раненых, взяв вышеупомянутые 

4 подводы, поехали на хут. Падкатьево, находящийся в 3-х верстах от 

Верхнеднепровска, а другая часть ушла якобы по направлению Апостолово. 

Во время боя с бандитами наши потери выразились в 2-х убитых, 

1 тяжелораненый и 1 легкораненый; бандитов же убито 12–13 чел. 

Что же касается отряда Воробьева, то таковой находится в районе 

Михайловской волости и, согласно приказа, будет переброшен в Гуровку. 

Отряд же Умилиции находится в Широком, будет также пере-

брошен в Радушную и Апостолово, а потом снова отозван обратно 

в Широкое. 

Иванов зарублен. 

Когда наши стали наступать на отступающих бандитов, то лошадь 

одного из бандитов стала от усталости. Иванов, чтобы помочь своему 

товарищу спешился, а его лошадь убежала. Иванов, видя, что он нахо-

дится в опасности, вбежал со своим товарищем в сарай и стал оттуда 

стрелять, обстреливая наших красноармейцев, причём один из пу-

леметчиков эскадрона был убит. 

Посланный т. Журавлёвым владелец сарая в сарай, чтобы узнать, 

сколько же там находится бандитов, выйдя оттуда через 5 минут 

с заиканием и нехотя ответил, что там находится лишь один бандит. 

Эскадрон стал в конюшню-сарай бросать паклю, чтобы спалить 

таковой, напротив был дом и погреб, около был поставлен наш караул. 

Когда сарай стал гореть, оттуда выскочил бандит, который сначала 

был убит, а потом изрублен. 

Когда сняли с него гимнастерку, то на груди нашли записную 

книжку, которая явно указывала, что этот бандит есть глава шайки 

Григорий Иванов. 

В записной книжке записано: 

1) Мало-Софиевка 

2) Чекист со ст. Пятихатка 

3) Предкомнезаможа 

4) Ах, какой чудный день 30.ХΙ. Иванов. 

5) «Сон» – описан сон Иванова, якобы он наступает на Кривой 

Рог, видит брата и сестру. Подпись – «Иванов». 

Когда сарай сгорел, то были слышны взрывы гранат, знал ли об 

этом хозяин сарая неизвестно, так же в сарае сгорела шинель Иванова, 

брюки, шашка кавалерийская Иванова. 
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Передана записная книжка в ЧК по сличению почерка с Г. Ива-

новым. По заявлению т. Журавлёва, нет сомнения думать, что человек 

этот не Иванов. 

Все приметы Иванова. 

Выскочивший вместе с Ивановым из сарая ещё один бандит из-

рублен на куски. Тов. Журавлёв заявил уверенно, что убитый бандит 

есть Иванов: так записная книжка, брюки, шашка Ивановские, а также 

и лицо его. Прямые длинные волосы. Труп оставлен у начальника 

Широковского участка. 

При наведении справок – пулемётов у Иванова вовсе нет, по за-

явлению пленных у Иванова есть одно авто-ружье в 25 зарядов и то 

не действующее. В банду Иванова, по слухам, прибыло еще 8 человек.  

Связь же наша с органами очень слабая за отсутствием телефона. 

Также в карманах Иванова найдена связка писем и записочек, которые 

также вместе с записной книжкой переданы в ЧК. В письмах встре-

чаются письма некой Раисы. 

Также как видно был вечер, где присутствовал Иванов, который 

получал записки от девиц, кои носили характер следующий: «Пан 

Атаман», и «Пан Атаман Грицко». 

На заданный вопрос т. Журавлёву, потеряна ли связь с бандой, 

последний заявил, что хотя он и уехал оттуда, все-таки он уверен, 

что связь с таковой считает не утерянной, так как он завтра выедет 

на хутор и у него есть подводчик, который разведывает банду Иванова. 

Так же тов. Журавлёв заявил, что носящиеся слухи о том, что 

Ивановская банда состоит из 80 сабель — абсурд и он утверждает, что 

на 10.ХΙΙ было всего у Иванова 36–37, в крайнем случае — 40 сабель, 

что и осведомили на допросе пленные. 

Заканчивая свой доклад, т. Журавлёв заявил, что в настоящее 

время банда может состоять не более как их 28 чел., причем половина 

из них молодые и после первого выстрела бегут, а вторая половина — 

не более 10–15 чел. старых закоренелых бандитов, которые не страшатся. 

Постановили: Доклад принять к сведению. 

Слушали 2: О предоставлении вооруженной силы для проведе-

ния продналоговой кампании. 

Постановили 2: Перевести маневренный отряд из с. Широкое 

в Николаевку ΙΙ для выполнения продналога. Наряду с этим исполнять 

оперативные задания начальника боевого участка. 



160 

Слушали 3: Об отзыве нач. боевого участка Журавлёва и назначе-

ние на его место Серебрянникова, согласно полученной телеграмме 

Штабдива 15. 

Постановили 3: Просить ГВС оставить нач. боевым участком 

т. Журавлёва в Криворожском уезде исходя из следующих соображе-

ний: Журавлёв находясь в Криворожском уезде хорошо ознакомился 

с опорными пунктами банд, а также имеет значительный успех 

в ликвидации банд. 

 

Арк. 30. Протокол № 34 от 30 декабря 1921 г. 

Слушали 1: Телеграмму командующего ХВО об отзыве к испол-

нению своих обязанностей т. Серебрянникова и оставлении нач. бое-

вым участком Криворожского уезда т. Журавлёва. 

Постановили 1: Послать телеграмму начдиву 15, контрольную 

в Елисаветград т. Журавлёву с предложением вернуться к исполнению 

обязанностей нач. боевого участка Криворожского уезда. 
 

 

Документ 10 
 

Витяг зі справи 
«Накази Криворізької повітової воєнної наради» 

 

Приказ № 1 по особому отделу райтройки 

Николо-Козельского района 

апреля 3-го 1921 г.                                                                    м. Широкое 

§1. Райтройка Воен. Полевого Штаба приказывает начальнику 

особотдела т. Шевченко в течение 48 часов арестовать всех родствен-

ников атамана шайки — Иванова, а также родственников всех его 

соучастников — в качестве заложников. Широко оповестить по всему 

району, где оперирует Иванов, что в случае нанесения малейшего 

вреда кому-либо из работников Советской власти родственники со-

участников атамана будут беспощадно расстреливаться. 

Всех арестованных доставить в Широкое. 

Подписи Фесенко 

  Тайц 

  Штейнгарт  
ДАДО – Ф. Р. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 14 а. – Арк. 9. 
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Документ 11 

 
Витяги з інформаційних і оперативно-розвідувальних зведень 

Катеринославської губернської військової наради 
(13 квітня — 15 листопада 1921 р.) 

Дається за: ЦДАВОВ України. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 29. 

Арк. 2. Інформаційне зведення Губвоєннаради за 13 квітня 1921 р. 

Криворожский уезд: В Николаевской І волости появилась банда 

Иванова. Выслан отряд для ликвидации. Той же бандой тормозятся 

лесозаготовки. В Широковской волости разбежались организации 

незаможников, запуганных бандой Иванова, сейчас реорганизуется 

организация 5 и 10-хатников… 

Раскрыта организация банды Федорченко. Арестовано 68 бан-

дитов. В деревне Демьяновке раскрыта банда конокрадов. 

Изъято 46 винтовок, 80 патронов, 2 револьвера, 1 шашка, 4 само-

гонных аппарата. Арестовано 3-х укрывателей бандитов. Добровольно 

явилось 26 бандитов, которые отпущены в отпуск на посевные работы… 

Добровольно явились бандиты Папенко Антон и офицер Кононенко. 

Дезертиров добровольно явилось 58, из которых 14 из банды Федорченко. 

 

Арк. 8. Інформаційне зведення руху бандитизму по Катерино-

славській губернії с 1 по 15 липня. 

В Криворожском уезде долго оперирует банда Иванова — сейчас 

почти совершенно разложившаяся — главарь убит, его помощник бежал 

с кассой (5 миллионов). В настоящее время остался осколок 20 человек 

во главе с братом Иванова. Кроме того в районе Пятихатки — Зелё-

ное — Жёлтые Воды — Вольные Хутора есть местная бандитская ор-

ганизация. Этот район в 1918-19 гг. был выдающимся в отношении 

петлюровско-бандитского движения. Вообще, несмотря на относитель-

ное спокойствие, Криворожский уезд считается одним из наименее 

надежных и наиболее восприимчивых к петлюровщине. Затишье там 

в данный момент можно будет определить, как затишье перед бурей. 

 

Арк. 9. 

10.VII банда Иванова численностью 21 человек находилась на 

хуторе Кресяка (что 40–50 верст западнее Кривого Рога). 11.VII главарь 
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банды Иванов убит в бою в деревне Христофоровка. Помощник его 

Войчак, забрав 6 млн руб., скрылся; в банде наступило полное разложе-

ние. В настоящее время бандой руководит брат Иванова, численностью 

20 конных при 2-х пулеметах без патронов и лент; того же числа банда 

находилась на хуторе Очеретяный, откуда двигается по направлению леса. 
 

Арк.13. Інформаційне зведення № … Губвоєннаради про рух 

бандитизму на території Катеринославської губернії за час з 1 по 

15 вересня. 

Десятидневный срок банде Иванова истёк 1.IХ, Губвоенсовещанием 

срок был продлен до 15 часов 2.IХ. Согласия банда не изъявила, мо-

тивируя тем, что они не доверяют Советской власти, так как во время 

перемирия они были окружены красными войсками. Отдан был при-

каз об уничтожении банды. Банда перешла к активным действиям — 

разоружила 4-х милиционеров и задержала курьера в Гуровском 

лесу, ехавшего с поручением. 5.IХ банда соединилась с остатками 

банды Маруси Никифоровой, общая численность до 100 сабель и при 

3-х пулеметах, находится на х. Петриково (между с. Веселые Терны и 

ст. Граково), где задерживает проезжающих крестьян с целью скрыть 

местонахождение. По соседним деревням был распространены про-

кламации с призывом не сдавать продналог и поднимать восстание 

против Советской власти, а в селе Быково был проведен 2-х часовой 

митинг, где было предложено не сдавать продналог, угрожая террором. 

В 15 часов банда выступила с х. Петриково, направилась в коло-

нию Долгинцево (на карте нет). 7.IХ 2-й батальон 133 полка настиг 

банду на ст. Рядовой, где имел с ней бой, в результате коего банда 

увидев подошедшую на помощь батальону поддержку, отступила на 

Долинскую, оставив убитых 6 бандитов. Потери батальона — 5 уби-

тых и несколько раненых. 
 

Арк. 16. Інформаційне зведення № 6 Катеринославської гу-

бернської військової наради про рух бандитизму за 15 вересня — 

15 жовтня 1921 р. 

Криворожский уезд. 12.09. банда Иванова находилась в с. Варва-

ровка. В районе Александровска (45 верст юго-западнее Кривого Рога) 

появилась неизвестная банда численностью 8 чел. при 1 пулемете. 13.09. 

банда Иванова численностью 40 сабель находилась в Боковской воло-

сти, откуда перешла в Братолюбовскую и заняла села Братолюбовку 
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и Варваровку. В с. Братолюбовка бандой разграблен кооператив, уни-

чтожены дела волисполкома и зарублено 3 красноармейцев и 2 прод-

работника. 14.09. банда находилась в с. Варваровка. При столкновении 

с Красными частями на ст. Рядовой бандой был прислан крестьянин 

с письмом, в котором предлагали красноармейцам сдаться. Во время 

столкновения был убит помощник Иванова Коваль Григорий, якобы 

бывший красный командир. 18.09. банда была обнаружена у с. Михай-

ловка (17 в. северо-восточней Нового Буга), но по пути натолкнулась 

на красную часть численностью 50 штыков.  

В результате столкновения отряд потерял 1 красноармейца за-

рубленным, одного — пленным, 1 безвести пропавшего и 2 тачанки. 

Банда после боя направилась на ст. Троицкое. 22.09 банда находилась 

на Жидовских хуторах. Другой отряд банды Иванова оперировал в 

районе Спасово (25 в. северо-восточней Братолюбовки). Обе части 

банды преследовал маневренный отряд. 23. 09. банда перешла в де-

ревню Сергеевку, для ликвидации банды из с. Широкое выслан отряд 

в 40 штыков и со ст. Апостолово выступил эскадрон кавалерии. Ночью 

23. 09. банда была в колонии , что восточнее ст. Долгинцево, где за-

хватила 8 лошадей и 10 красноармейцев военно-трудовой охраны 

рудников Криворожского района. Одному красноармейцу удалось 

бежать. 24. 09. между вторым истреботрядом численностью 100 сабель 

и бандой Иванова произошло столкновение в районе с. Шестерня. 

Банда после короткого боя, пройдя Шестерню, пощла на немецкие 

колонии, из колоний направилась в Веселые Терны. 1.10. банда Иванова 

численностью 70 сабель при 4-х пулеметах находилась в деревне 

Курганке (27 верст севернее Кривого Рога). 5.10. имела бой с манев-

ренным отрядом 138 полка в районе дер. Варваровки — в результате 

4 бойца ранены. Подобрав раненых, банда 3-я отрядами отступает 

в с. Петрово, Братолюбовка и Боковое. 6.10. банда находилась в с. Грузское, 

что в 65 вер. сев.-зап. Кривого Рога, где ею раздето 7 красноармейцев 

и 2-е убито. 8.10. неизвестная банда численностью 20 штыков на 5 та-

чанках сделали налет на хут. Софиевка (27 верст сев.-вост. Кривого 

Рога), где бандой было забрано у крестьян 60 пудов пшеницы и 20 пудов 

муки, после чего банда двинулась в с. Сергеевку (34 вер. сев.-вост. 

Кривого Рога). 10.10. в районе колонии Шенталь между бандой Ива-

нова в 40 штыков, 15 сабель и 2 пулемета и отрядом ВЧК произошел 

бой, в результате которого убито несколько бандитов, в т. числе по-

мощник Иванова — Медведев. 
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Арк. 17. 
В Криворожском уезде активно действует 1 банда Иванова, ко-

торая после боя 4.Х разделилась на 3 части. Банда непрерывно пре-
следуется красными частями, но несмотря на это, необходимо отметить, 
что банда в 40 человек за этот период увеличилась до 70 и имеет 
4 пулемёта; правда она понесла большие потери, помимо рядовых 
бандитов были уничтожены командиры Иванова: Лютый (Коваль) 
и Медведев. Банда продолжает, главным образом срыв продналога 
и разрушение Советской власти на местах. 

 
Арк. 18. Зведення про рух бандитизму з 1 по 15 листопада. 
Криворожский уезд: 3.ХI. На немецкой колонии, что в 30 в. сев-

вост. Апостолово, находится банда Иванова численностью 56 чел. 
при 1 пулемёте. Того числа на с. Петровка (что в 15 в. сев-вост. Кри-
вого Рога), был произведен налёт частью банды Иванова численностью 
20 человек, под командованием Григория Иванова, где было убито 
2 контролера мельницы, а также были забраны все продукты, со-
бранные жителями Гуровской волости в счет продналога. На станции 
бандой был разбит телефонный аппарат и сожжена одна тачанка. 
5.ХI банда находилась в с. Анновка, что в 5 в. от ст. Рядовая, где ею были 
обрезаны провода телеграфа, оттуда банда разбилась на 2 группы, 1-я 
направилась на ст. Девладово, направление 2-й группы не выяснено. 
В с. Анновка бандиты убили 9 чел.: райпродинспектора и красноар-
мейца, агента по сбору продналога т. Божко, предволисполкома и 
4 неизвестных гражданина. 8.ХI часть банды Иванова численностью 
____ пройдя село Любимовку, что в 30 в. к вост. от ст. Девладово, ушли 
в направлении дер. Софиевка, оттуда 9.ХI пройдя колонию — ...польград 
(нечітко. – авт.) (в 5 в. сев-вост. разъезда Потоцкое), направились на 
ст. Божедаровка, где заночевали. 11.ХI. в с. Покровка Александровской 
волости, что в 15 вер. от ст. Божедаровка, были изрублены комбат 
Верхнеднепровского гарнизона, председатель КНС Александровской 
волости, 2 совработника. Из с. Покровка банда двинулась в направ-
лении Гуровской волости и того же числа появилась в дер. Анно-
Николаевка (к юго-западу от Милорадовки). 12.ХI. банда вновь по-
явилась в колонии — ...польград (нечітко. – авт.), что в 5 в. юго-восточ. 
от рва в сад Потоцкое, перейдя железную дорогу направилась в с. По-
кровку, оттуда скрылась в неизвестном направлении. Для преследования 
банды из г. Верхнеднепровска выслано 2 отряда общей численностью 
266 пеших, 151 конных, вооруженных винтовками при пулеметах. 
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Документ 12 
 

Витяги з рапорту про боротьбу з повстанцями 
Криворізької повітової наради 

 

24 апреля в 22 часа банда Свища в 36 сабель, 3 тачанки, 3 брички 

проследовала через Веселые Терны на юго-восток от Кривого Рога в 

отдалении с. Сергеевка Шестерянской волости. Место остановки бан-

ды — хутор Кристия Николаевской І-й волости (на карте нет). По 

данным командира 3-го эскадрона 30 кавполка 25 апреля 17 часов 

банда Свища была настигнута на хуторе Петрово (на карте нет), что 

7 верст восточнее Троицко-Сафоново, но не приняв бой ушла 

по направлению Новомихайловки, что западнее Чечелевки 7 верст. 

Выводы: Сведения о банде достоверны и банда взята на учет. 

Банда имеет политокраску Петлюровскую. Наблюдаемая тактика 

банды разбиваться на группы, которые появляются одновременно 

в разных районах уезда и в течение дня снова объединяться за счет 

кулацкого и голодающего населения. 
КІКМ. – КДФ-11463 

 

Документ 13 
 

Мандат Пимена Губського, страченого повстанцями 
заг. Іванова в с. Казанка 30 квітня 1921 р. 

УССР 

Криворожский Уездный  

Исполнительный комитет 

Совета рабочих  

Крестьянских и Красноарм. 

Депутатов 

Уездвоенсовещание 

Апреля 30 дня 1921  

№ 85 

г. Кривой Рог Екат. губ. 

Мандат 

Дан сей тов. Губскому Пимену, в том, что он действительно упол-

номоченный уездвоенсовещанием по Криворожскому уезду в Апосто-

ловском и Н[иколо]. Козельском районе с включением девятнадцати 

волостей пользуется всеми правами, указанными в Инструкции Губ-

военсовещания. Всем военным и гражданским учреждениям оказывать 

содействие в выполнении возложенных обязанностей.  
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Таковой подчинен непосредственно Военполештабу Уездвоен-

совещания. Всякое противодействие, направленное против законного 

выполнения поручений, будет рассматриваться как измена Рабоче-

Крестьянской власти. Лица, оказавшие таковое, будут предаваться 

Военревтрибуналу. Уездвоенсовещанием разрешается ношение всякого 

рода огнестрельного и холодного оружия, пользоваться вне очереди 

телеграфной, телефонной и живой связью, а также средствами пере-

движения, что подписями и приложением печати удостоверяется. 
Предуездвоенсовещания    /Подпись/ 

Член Уездвоенсовещания 

Секретарь 

Печать 
 

 

Документ 14 
 

Рапорт завволполітвідділом Миколаївської І волості 
Криворізькому повітовому воєнкому 

Квітень 1921 р. 

Рапорт 

Доношу, что во вверенной мне волости приняты меры к ликви-

дации банд. В дер. Андреевке І Николаевской волости гражданами 

выдвинута тройка, каковая от имени граждан объявила добровольно 

бандитов с применением амнистии и явились около 20 чел. бандитов 

с оружием и признаются во всех своих подлых делах, дая показания за 

других бандитов совместно участвовавших. Видя такие успехи, надеюсь, 

что банда уголовная будет в скором ликвидирована, а потому прошу 

вашего распоряжения, как поступать дальше и куда направлять отобран-

ное оружие сообщить мне срочно, дабы я мог правильно действовать. 

Прошу Вашего распоряжения и наставления по ликвидации 

остатков банды Иванова, т.к. таковая находит уют на хуторах, то в меня 

план намечен следующий. Созвать всех хуторян, выдвинуть из них 

институт ответчиков дать им строгий наказ, чтобы они при появлении 

банды сообщали мне и принимали меры к разоружению, таковой 

приемлем ли будет мой план 
Завволвоспотделом /Подпись/ 

С подлинным верно  

Делопроизводитель общ. канцелярии УВК 

КІКМ. – КДФ-11487 
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Документ 15 

 
Витяг з переписки з Катеринославською губернською 

надзвичайною комісією про арешти меншовиків і есерів 
 

17 травня 1921 р. 

Записка по прямому проводу 

Криворожский уезд представляет базу организованных группи-

ровок Петлюровско-Врангелевской окраски, подготавливающих, по 

имеющимся сведениям, восстание между пунктами Знаменка — 

Кривой Рог — Никополь. В Северо-западном районе постоянно про-

исходят съезды, совещания, имеющие целью объединение с бандами, 

действующими в Черном Лесу, для поднятия восстания. Особенно 

проявляет себя небольшая банда Иванова, в которой имеется до 18 чел. 

бывшего кадрового офицерства, в том числе штабофицеры. Органи-

зация, несмотря на многочисленные аресты видных деятелей, про-

веденные ГубЧК, продолжает проявлять упорную активность в смысле 

организации восстания, все время не принимая боев. За исключением 

Криворожского уезда, где петлюровские деятели встречают известную 

поддержку, на всей территории губернии отношение к бандитам, 

в том числе к Махно, в последнее время, в большей или меньшей 

степени, враждебное, что следует приписать амнистии и изменению 

экономической политики. 
ДАДО. Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 278. – Арк. 55 

 

Документ 16 

 
Телеграма секретаря Криворізької повітової воєнної наради 

в Катеринослав про події 19 травня 1921 р. 
 

Оперативная  

Екатеринослав Губвоенсовещание  

Клименко  

Ночь на 19 мая по сведениям ОД т. чк. Банда в количестве 25 че-

ловек четырьмя тачанками пулемётами направилась Николо Козельску 

для соединения с бандой Иванова тчк Банда направлялась со стороны 

Казанки тчк По сведениям Николаевки первой ночь 19 мая за эконо-

мией Сачеванова брошена неизвестно кем зеленая ракета в сторону 
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хутора Григоровича тчк Большой дороге ведущей с 13 номера на Ма-

линовку Николаевской І волости открыты тачаночные следы на хлебе 

по дороге теряются тчк. № 1228 

20/V 21 Секретарь УВС Семенчев 
КІКМ. – КДФ-11482 

 

Документ 17 
 

План роботи губернської військової наради 
 

Травень 1921 р. 

І. Общие положения 

1. Советская власть на Украине, добившись передышки на воен-

ных фронтах путем изгнания помещичьей и международной контр-

революции с территории Украины, стала перед новой задачей, задачей 

организации подлинной крепкой власти Советов и восстановления 

хозяйственной жизни на всей территории Украины. 

2. Кулаки-бандиты, которые не могут примириться с властью 

рабочих и незаможных селян, всячески стараются помешать осу-

ществлению этой задачи — взрывают железнодорожные пути, мосты, 

портят телеграфное сообщение, убивают советских работников, 

красноармейцев, незаможников и т. д. В украинской деревне до сих 

пор господствует богатей-кулак-бандит, а незаможные селяне нахо-

дятся в полной кабале. 

3. Во время войны с Врангелем и польской шляхтой значительная 

часть кулачества, боясь прихода помещиков, имения которых она 

разграбила, была лояльна по отношению к Советской власти, но с 

ликвидацией помещичьей угрозы всячески помогает бандитам Махно, 

Петлюре и агентам международного империализма в борьбе против 

Советской власти. С очевидностью установлено Советской властью, 

что международные империалисты руководят бандитским движением 

на Украине и в настоящее время идет лихорадочная подготовительная 

работа. Петлюра ездит за границу и договаривается с международной 

буржуазией, а его агенты и Махно разгуливают на Украине, организуя 

свои ячейки в каждом селе, начиная от Гуляй-Поля и кончая Белгоро-

дом, подготавливаясь и собирая силы к общему наступлению. Выступ-

ление кулаков-бандитов весной может явиться сигналом к выступ-

лению международных хищников против Советской Республики. 
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4. Кулаки и бандиты, стремясь к разрушению Советской власти, 

всеми мерами стараются приостановить продразверстку и, несомненно, 

постараются до минимума сократить посевную площадь, чтобы рабо-

чих, красноармейцев и незаможных селян задушить голодом. 

5. Поэтому Губсъезд и Губисполком, оценивая сложившуюся об-

становку, объявил беспощадную войну бандитам и поручил Губерн-

скому Военному Совещанию до наступления весны уничтожить бан-

дитизм и устранить причины и источники, питающие его, для чего 

провести следующие мероприятия: 

І) Организовать засев всей посевной площади полностью, помо-

гая в первую очередь незаможным и семьям красноармейцев, для 

чего использовать весь живой и мертвый инвентарь, все средства, 

имеющиеся у кулаков; 

ІІ) Выполнить 100% продразверстку за счет кулаков, обеспечив 

продовольствием незаможных и семьи красноармейцев полностью 

до нового урожая; 

ІІІ) Выловить всех дезертиров и бандитов, разоружить поголовно 

все население и за счет отобранного оружия вооружить Комнезаможи; 

ІV) Вообще уничтожая кулака, как экономическую силу на селе, 

организовывать экономически обеспеченных и вооруженных неза-

можных селян в Комнезаможи, поставив последних в положение 

действительных хозяев села. 

V) Проверить на месте все Советы и Исполкомы. Кулацкие 

и бездействующие распустить, а на их место создать Ревкомы из 

незаможных селян. Исполкомы, сделавшие преступления против 

Советской власти, передавать суду Революционных Трибуналов. 

ІІ. Руководящие органы 

6. Руководство всей кампанией по восстановлению и укреплению 

Советской власти принадлежит Губернскому Военному Совещанию, 

распоряжения коего обязательны для всех советских, партийных и иных 

организаций. 

7. При Губвоенсовещаниях учреждается секретариат во главе 

с секретарем и военруком, которые руководят всей технической ра-

ботой Губвоенсовещания. 

8. В пределах уезда руководство принадлежит Уездному Воен-

ному Совещанию в составе Предуисполкома, Упродкомиссара, 

Начполитбюро, Увоенкома, Начдива и Военкомдива. 
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9. Уезды разбиваются на районы, причем в основу деления бе-

рутся Районвоенкомы. В первую очередь обрабатываются районы 

наиболее кулацкие, насыщенные бандитизмом. 

10. В каждом обрабатываемом районе учреждается Полевой 

Штаб, во главе котрого стоит Предуисполкома или Уполномоченный 

Губвоенсовещания по назначению последнего. Члены Уездного Военного 

Совещания, работая в Полевом Штабе, делаются как бы коллегией 

при нем. 

11. Полевой штаб выделяет технический секретариат, на обязан-

ности котрого вести техническую работу по собиранию и составлению 

политсводок из поступающего информационного материала, для чего 

секретарем должен бать человек с известным знаним военного дела. 

Военноштабной работой руководит Начальник сводного отряда. 

12. На время работы Членов Уездного Военного совещания в По-

левом Штабе Совещание в уезде составляется из их заместителей, 

при чем действующий Полевой Штаб в отношении работы в преде-

лах свого района подчиняется непосредственно Губернскому Воен-

ному Совещанию, а не Уездному. Точно также и последнее подчиня-

ется непосредственно Губвоенсовещанию. 

13. Полевой Штаб ежедневно в 9 и 18 час. представляет с ближай-

шего телеграфного пункта военполитсводку о проведенной работе 

Губернскому Военному Совещанию, с копией Уездному Военному 

Совещанию. 

14. Независимо от сводок, представляемых Полевым Штабом, 

Уездное Совещание к 20 час. представляет Губвоенсовещанию общую 

военно-политическую сводку по всему уезду со включеним обраба-

тываемого района, с копией Полевому Штабу. 

15. Полевой Штаб, приступая к работе в районе, назначает рево-

люционные «тройки» в каждом селе и волости в составе свого упол-

номоченного, который является председателем Предволисполкома и 

Предволкомнезаможа. 

ЦДАВОВУ. – Ф. 3402. – Оп. 1. – Од. зб. 3 а. – Арк. 6, 6 (зв.), 7. 
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Документ 18 

 
Витяг із зведень про діяльність міліції по боротьбі з бандитизмом 

по губерніях за травень — листопад 1921 р. 

Зведення з Херсонського повіту за 9 червня 

Банда Иванова произвела налёт на ст. Казанка, где ограбила 

эшелон. После этого направилась в Чабанскую волость. Вечером того 

же дня (9.06) банда имела перестрелку в с. Новобугском с отрядом 

милиции. В Сафоновской волости, не ведя огня, банда остановилась 

на х. Миллерово Владимирской волости. Со стороны бандитов ранено 

2 чел. и оставлена лошадь. Банда проследовала 10.06 на х. Лепетихи 

Калужской волости. Была оценена банда Иванова в количестве 35 чел., 

с хутора банда направилась в имение бывшее Заикина, где была 

настигнута милицией 1-го района. После перестрелки банда отступила 

на хут. Жидовский в пределы 8-го района… 

Николаевская губерния Николаевский уезд. В районе Забельской 

волости появился отряд Иванова. Для ликвидации послан конный 

отряд, состоящий из уездмилиции и Троицко-Сафоновского отряда 

милиции и Нового Буга. После непродолжительной перестрелки 

банда отступила … В бою под Александровкой убит 1 кавалерист, со 

стороны бандитов выведено из строя 5, которых они увезли с собой. 
 

ЦДАВОВ України. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 72. – Арк. 17. 

 

 

Документ 19 
 

Витяг з рапорту начальника Криворізької повітової міліції 

 

29 червня 1921 р. 

 В начале мая при операции против Иванова в деревне Бого-

благодатное Иванов оставил лошадь у крестьянина Василия Коваль-

ца, который давал сведения о банде Иванова, то, вместо конфиско-

ванной, обменять и выслать в Гормилицию. 
 

ДАДО. – Ф. Р. 3225. – Оп.1. – Од. зб. 15. – Арк. 53. 
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Документ 20 
 

Інформаційне зведення Криворізького політбюро 
про стан Криворізького повіту на 24 годину 5 липня 1921 р. 

 

По уезду 

Начуездмилиции доносит, зря что 4 и 5/7 в уезде спокойно тчк. 

По донесению Уполномоченного 6 го района банда Иванова пыта-

лась поднять восстание населения дер. Александровки Казанской 

волости путем выпущенного воззвания (зпя) попытка бандитов кон-

чилась неудачей. 

Возвание гражданами было доставлено Начмилиции 6го района 

тчк. Бывш в плену у Иванова милиционер Лысенко сообщает (зпя) что 

во время боя у дер Христофоровки убит главарь банды Иванов (зпя) 

Помощник его Войчак забрав в банде 6-ть миллионов рублей скрылся 

неизвестно куда, после чего наступило полное разложение банды 

численность которой в данное время не более 20 сабель при 2-х пуле-

метах без лент и патрон тчк. Команду бандой принял брат Иванова 

«Гришка» тчк. В Казанке имеется 6-ть бандитов — осведомители 

банды и снабжающие банду патронами тчк. 

Из других районов за истекшие сутки сведений не поступало 

Зав Полит Бюро /Подпись/ Тенок 

Уполномоченный по информации /Подпись/ Мишин 

С подлинным верно  

Подписи 
КІКМ. – КДФ-11485. 

 

 

Документ 21 

 
Витяг із спеціального зведення НКВС УСРР від 10 липня 1921 р. 

 

Банда Иванова численностью 70 сабель прошла в 2-х верстах от 

ст. Казанка на дер. Медовую. 1.07. банда налетела на ст. Казанка. 

В результате боя убито 4 милиционера, уполномоченных волости — 3, 

чл. КНС и 1 сотрудник. Со стороны бандитов убито — 2,ранено — 1. 

ЦДАВОВ України. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 30. – Арк. 17. 
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Документ 22 

 
Витяги із звітів і доповідей про діяльність 

Катеринославської губернської воєнної наради за 1921 рік 
 

Дається за: ЦДАВОВ України. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 31. 

 

Арк. 14-15. Статистические сведения о борьбе с бандитизмом 

(июль 1921 г.).  

Криворожский уезд: убито 3 совработника, разграблен 1 Совет, 

1 квартира советского работника, 2 крестьянских дома, 1 учреждение — 

всего 5. Бандитами ничего не забрано. 

Ликвидация банд: убит 1 бандит, задержано — 3, на сторону 

Советской власти перешло — 4, забрано у бандитов 3 винтовки, заре-

гистрировано 2 боя. 

 

Арк. 18. Звіт ГВН за серпень 1921 р. 

Криворожский уезд: в августе велись переговоры с бандой Иванова.  

С 7.08 перемирие было заключено по 15.08 Из банды перешло 

7–8 человек. 

Убито бандитов — 1, главарей — 2 (задержаны), зарегистриро-

вано 2 боя, убит 1 Совработник, 1 продработник, ограблено 1 квартира 

Совработника, ничего не взято у Советской власти. 

 

Арк. 20. Звіт Губернської військової наради за жовтень 1921 р.  

Криворожский уезд. Ликвидация банд: убито главарей 2, бандитов 

4, задержано 2 бандита, забрано у бандитов 4 винтовки, 1-а лошадь, 

1 телега, зарегистрировано мелких стычек 1, боёв 2, убит милицио-

нер 1, Совработников 2, красноармейцев — 6, продработников 3, всего 

12 человек. Разграблено квартир Совработников — 1, крестьянских 

домов — 2, складов — 1, кооперативов — 1, исполкомов — 3. Забрано 

у селян (советских) — лошадей 8, тачанок — 2, зернохлеба — 80 пудов, 

у Советских учреждений — лошадей 2. 
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Документ 23 

 
Витяг із доповіді про діяльність 

Губернської військової наради по боротьбі з бандитизмом 

 

Липень 1921 р. 

Список банд, оперирующих в Екатеринославской губернии. 

Иванова — петлюровской окраски, вооружение — 70 сабель, 7 пуле-

метов. Появлялась 8, 10, 11, 14, 20, 22, 23, 24. 20.07 банда Иванова 

ворвалась в с. Федоровку, где уничтожила дела волисполкома. В тот 

же день налет на Флоровку, где ограбили Соввоенслужащих.  

22.07. Налёт на д. Федоровка, где ограбили у жителей хлеб и сало, 

в тот же день — на д. Скалеватка, где захватили 4 лошади у милиции.  

6.07. Банда Иванова захватила председателя волисполкома. 

9.07. в д. Острочановка захватили 3-х агентов неизвестной орга-

низации и бросили в колодец. 

20.07. В с. Фроловка избили военкома, захватив с собой 2-х со-

трудников Политбюро. 

22.07. В д. Скалеватке захватили и увезли с собою 3-х сотрудни-

ков Политбюро. 
ЦДАВОВ України. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 20. – Арк. 21(зв.). 

 

Документ 24 

 
Витяг з розпорядження начпродпостачання при РНС УСРР 

від 4 серпня 1921 р. 

 

«Про постанову РНК від 29 січня 1921 р. про покращене поста-

чання селян, що активно борються з бандитизмом» 

Снабжение идет также на удовлетворение хозяйственных и 

культурных потребностей села, а не отдельных жителей. Сельскохо-

зяйственные орудия можно будет использовать только колективно… 

ЦАВОВ України. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 86. – Арк. 2. 
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Документ 25 

 
Витяги з протоколів Постійної наради 

по боротьбі з бандитизмом при РНК УСРР за 1921 р. 

 

Протокол № 19 воєнної наради від 7 серпня 1921 р. 

Криворожский уезд 

Постановили: 1. Признать необходимым концентрацию военных 

сил в опорных пунктах. Для руководства работой в опорных пунктах 

организовать тройки по инструкции. Уисполкому ввести местного 

предревкома. Тройкам придать агентов для разведывательной рабо-

ты. По мере ликвидации  бандитских групп организовать ревком. 

Расширить сферу влияния опорных пунктов. 

Районы формирования банд усиливать политическими силами. 

Определение форм политической работы передать Губпарткому… 

Общее руководство работой возложить на ГубЧК. Подчинить всех 

уполномоченных по борьбе с бандитизмом на местах Политбюро, 

оставив за ОТДЧК специфическое обслуживание ж. д., возложив об-

щее руководство на ГубЧК. 

Напомнить всем уездвоенсоветам, что переговоры о сдаче должны 

вестись исключительно с главарями банд, а не с массой, и в каждом 

отдельном случае ставить в известность ГубЧК. 

ЦДАВОВ України. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 14. – Арк. 5. 

 

 

Документ 26 
 

Інформаційний бюлетень № 1 
за період з 15 серпня по 1 вересня 1921 р. 

 

Вересень 1921 р. 

Политическое состояние уезда. Необходимо отметить, что среди 

отсталой в политическом отношении деревенской бедноты и всего 

крестьянства ощущается крайний недостаток в политической работе, 

главным образом в поддержании разговоров и непроявлении ини-

циативы на местах. Таким образом, в своем большинстве находятся 

в полном неведении о действиях Советской власти, принятых меро-

приятиях по улучшению быта крестьян, а также непонимании целей 
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и задач налога, чем дается опора, благоприятная для петлюровской 

агитации и кулацких препятствий Советской власти [в сборе] прод-

налога. Распространяются слухи, что обновляются иконы, неурожай 

является божьим наказанием за вероотступничество коммунистов, 

стоящих у власти и другие слухи, что комитет по помощи голодающим 

Поволжья не дают никакой помощи, так как пожертвованное остается 

тем, которые собирали. 

Первый район. 

Федоровская волость. Отношение к Советской власти неудовле-

творительное, выражается в систематическом противодействии 

(но не отказе) и игнорировании постановлений Советской власти, 

оказании помощи банде Иванова людьми, лошадьми и продоволь-

ствием. Комячейки в волости нет, сагитированное крестьянство 

относится крайне враждебно к коммунистической партии и Советской 

власти, способствует недовольству к ней и тормозит политработу.  

Боковская волость. Отношение к Советской власти сочувственное, 

к компартии — враждебное ввиду частого появления банды — усилива-

ется петлюровская агитация. Имеется 1 комячейка с 14 членами, ввиду 

не ведущегося воспитания членов и бездеятельности не борется с этим. 

Братолюбовская волость. Несмотря на отсутствие всякой поли-

тической работы отношение к Советской власти — сочувственное, 

к коммунистической партии — отрицательное. Частое появление в воло-

сти банд и неимение агитаторов, могущих объяснить населению значение 

компартии и разоблачить агитацию Петлюры. Комячейки в волости 

нет, КНС насчитывает 862 человека, отношение со стороны местного 

населения — враждебное. Работа не ведется в связи с появлении банд. 

Софиевская волость. Отношение к Советской власти и компар-

тии — несочувственное — результат отсутствия партработников. 

Комячейка отсутствует, КНС — 82 человека — ничем себя не проявляет, 

работы нет. 

Богоблагодатская волость. Отношение к Советской власти и ком-

партии безразличное из-за отсутствия всякой политической работы. 

Меры по организации комячейки не принимались. КНС насчитывает 

553 человека, ввиду неорганизованности работа не ведется. 

Второй район. 

Веселотерновская волость. Отношение к Советской власти — 

удовлетворительное, к компартии — несочувственное ввиду отсутствия 
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нужных агитационных сил, могучих рассеять распространение среди 

населения антисемитизма. Организована комячейка из 6 человек, 

работает интенсивно. Силами комячейки реорганизована местная власть 

(учреждения). Населением организован отряд по борьбе с бандитизмом, 

КНС насчитывает 800 человек — но плохое; ввиду того, что в КНС 

залезло одно кулачество. 

Анновская волость. Отношение к Советской власти — сочувствен-

ное, к компартии — недоверчивое, ввиду того, что в настоящем неуро-

жайном году должны выполнять продналог. Комячейка состоит из 8 чело-

век. Работы абсолютно никакой не проводили до избрания райпаркома.  

Карнауховская волость. Отношение к Советской власти — удо-

влетворительное, к компартии — частично сочувственное, частично — 

враждебное, чему способствует появление банды Иванова, и этим 

тормозится работа. Комячейка насчитывает 8 человек, в КНС — 

73 человека, отношение населения к нему безразлично 

Третий район. 

Гуровская волость. Отношение к Советской власти и компартии — 

неудовлетворительное — нет политических сил для разъяснения 

крестьянству, что такое коммунистическая партия. КНС насчитывает 

608 человек — отношение населения к ним плохое.  

Лозоватская волость. Отношение населения к Советской власти 

удовлетворительное, к коммунистической партии — не сочувствуют — 

нет политических сил для разъяснения крестьянству, что только 

коммунистическая партия защищает интересы рабочих и крестьян. 

В КНС 166 человек — работа не ведется ввиду нужды в литературе. 

Отношение населения — удовлетворительное.  

Четвертый район. 

Марьинская волость. Отношение населения к Советской власти 

и компартии — сочувственное, что частично является результатом 

работы, имеющейся там. Комячейка состоит из 18 человек и КНС — 

из 15 человек.  

Костромская волость. Отношение населения к Советской власти 

сочувственное, комячейка насчитывает 20 членов и КНС — 15 человек, 

проводятся митинга, собрания, спектакли, лекции и т. п. Об остальных 

важных сведениях будет дополнительно доложено. 

Пятый район. 

Архангельская волость. Общее настроение крестьян к Совет-

ской власти и компартии — несочувственное, ведется определенная 
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систематическая петлюровская агитация с целью срыва кампании 

продналога и разрушения хозяйственного аппарата, этому способствует 

неорганизованность работы в местных учреждениях, куда проникли 

различные представители темных элементов и кулачества и т. п. 

Архангельская волость получает одновременно распоряжения 

с Херсонской и Екатеринославской губернии, так что местная власть 

не знает, что исполнять. Остальные сведения — дополнительно. 

Шестой район. 

Казанковская волость. Отношение к Советской власти и ком-

партии не сочувственное, комячейка состоит из 8 членов и 12 канди-

датов, требуется усилить пропагандистскую работу. Тормозят работу 

большей частью набеги банды Иванова, которая разогнала исполком, 

тормозит работу Совучреждений. КНС в 10 поселениях — работа 

сильно хромает из-за отсутствия материальных средств.  

Николаевская I и Николаевская II волости. Можно сказать, что там 

отсутствует всякая политическая работа. Развитый до высших пределов 

бандитизм и вообще шестой район является базой и ареной действий 

и развития бандитизма, что не удивительно, так как глава банды Иванов 

происходит из Второй Николаевской волости, где как односельчанин 

пользуется популярностью среди населения. 

Контрреволюционных выступлений не замечалось. Отношение 

к власти и компартии не сочувственное, а подчас бывает так, что когда 

приходят к крестьянам с каким-нибудь требованием, как например, 

выполнение наряда подвод, то следует ответ с криками антисовет-

ского характера. Например, в Новониколаевской волости во время 

проведения милицией реквизиций на базаре казенных вещей толпа, 

сагитированная темными элементами, сопротивлялась проведению 

реквизиций, причем из толпы было произведено по милиции не-

сколько провокационных выстрелов. Не лучше дело обстоит и в Из-

лучистой волости, где при перевыборах в Совет попало одно кулачье, 

в результате появился категорический отказ крестьян выполнять 

наряд на подводы, отсутствие всякой фактической власти и тому 

подобное. Что касается Михайловской, Марьяновской и Каменской 

волости — то там политическое состояние более благоприятное, фактом 

чего является то, что Михайловская волость выполнила продналог 

в размере: пшеницы 234 п., ржи 64 п. В общем случае следует ска-

зать, что по всему району прошла успешная петлюровская агитация, 
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основанная на почве отказа от необходимости выполнять продналог, 

а также заигрывание в темных массах на струнах антисемитизма (...) 

Седьмой район 

Во всем 7 районе отношения к Советской власти и компартии — 

неудовлетворительное и даже обостренное. Такое, в частности, наблю-

дается в Софиевской волости, выделяющейся сильной агитацией пет-

люровцев, так что, несмотря на то, что в районе имеется комячейка, 

работа ее сводится к нулю. Другой причиной неудовлетворительной 

работы комячейки является отсутствие энергичных партийных работ-

ников, а также то, что комячейка нуждается в чистке от примазавших-

ся элементов. Провокационные слухи проявляются особенно в Сакса-

ганской волости вблизи Комиссаровского леса, вызываемые ежевечерней 

сильной стрельбой скрывающихся там дезертиров. Для пресечения этого 

не имеется достаточного количества вооруженной силы, а методы 

расследования одними секретными сотрудниками не дают жела-

тельного результата. Притом нужно указать, что в Ордовасильевской 

волости сильный саботаж в Советских учреждениях, где выход со-

трудников на службы и уход по своему усмотрению, замечается пре-

ступная небрежность, как например, Пунек, который поручил денежные 

средства уисполкома частным лицам и доверил им печать уисполкома. 

В Саксаганской волости волкомтруд не ведет папок нарядов подвод-

ной повинности, так что каждый приезжающий берет обывательские 

подводы по своему усмотрению без ведома укомтруда. 

…Во всем районе среди рабочих требуется усилить культурно-

пропагандистскую и политработу для воспитания их пролетарского 

правосознания, так как среди рабочих распространяются разные взгляды 

и убеждения, являющиеся результатом того, что весь Криворожский 

район являлся ареной трехлетней гражданской войны, и распростра-

нились среди рабочих взгляды Петлюры, Махно и разных других 

бандитов и повстанцев. Так здесь очень много повлияло царствование 

белогвардейцев, хозяйничанье немцев, Скоропадского и других, часто 

сменявших друг друга, создавших своим хозяйничаньем благопри-

ятные условия к развращению политического убеждения шахтеров.  

7. Бандитизм 

Характерной чертой движения бандитизма по уезду является то, 

что организованных банд, имеющих какую-нибудь боеспособность, 

не имеется, за исключением хорошо организованной банды Иванова, 
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классовое состояние которой — кулаки и частично петлюровцы, 

и которые проявляют свои действия в убийстве советских работников, 

разгроме советских учреждений, и таким образом вредя в самом 

широком размере установлению советской власти на местах. Банда 

разбита на две труппы, из которых одной командует Иванов Григорий, 

а второй — Лютый. Вооружение банды состоит из 60 сабель при одном 

пулемете. Банду снабжают обмундированием кулаки — родственники 

состоящих в банде. Притом еще снимается одежда с убитых совет-

ских работников. Исходя из этого, Четвертым уездным съездом Со-

ветов приняты меры к мирному переходу банды на нашу сторону, 

что с предложением от съезда председатель — т. Дарницкий, который 

11 августа отправился в банду для ведения переговоров. В ответ на 

это банда послала делегатов в составе Черненко и Шевченко к пред-

губчека. Вторая делегация в банду Иванова была послана из Криво-

рожской УЧКа райначальник т. Баранюк и председатель уисполкома 

т. Коломойцев. Также было послано туда фотографа для снятия банды 

по их собственному желанию. О наших переговорах о переходе банды 

был издан приказ всем воинским частям, милиции, а также учре-

ждениям не делать никаких выступлений против банды. По приезде 

наших представителей т. Коломойцева и Баранюка было выяснено, 

что банда желает перейти на сторону Советской власти, но имеющиеся 

там петлюровские агитаторы удерживают бандитов от перехода, 

угрожая скорым приходом Петлюры. Для рассеивания недовольства 

бандиток к Советской власти к ним выехал председатель УЧК, ко-

мендант УЧК и райначальник, а также и начальник уездмилиции. 

По возвращении председателя УЧК Петрова с ним приехали предста-

вители от банды гр. Перепада и Черненко, в присутствии которых 

было созвано 18 августа экстренное совещание уездного военного совета, 

на котором было решено: 1) Дать банде Иванова десятидневный срок 

для обсуждения и согласования условий перехода. Во время этого срока 

УВС гарантирует банде Иванова полную безопасность, если последний 

не будет предпринимать активных действий против Советской власти. 

2) Предложить от УВС при банде Иванова командировать Дарницкого, 

которому будет вручен соответствующий мандат на охрану банды. 

3) Банде предложить три волости, в районе которых они должны 

находиться на время переговоров. 

22 августа в УЧК прибыл гр. Бондаренко, который заявил, что че-

рез несколько дней будет осуществлен переход на сторону Советской 
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власти, и поэтому в банду был послан сотрудник ударной группы УЧК 

для сопровождения таковой в Кривой Рог в случае ее перехода. 

28 августа из переговоров по прямому проводу председателя 

УЧК со старшиной банды Митрощенко находящийся в Гуровке по-

следний заявил, что задерживается якобы за некорректные отношения 

в/ч 52 и 53 кавполка 9-й дивизии. За время этого разговора было 

заявлено, что банда перейдет на сторону Советской власти, если не 

целиком, то в единичном порядке. 

Секретно-оперативный отдел состоит: 1). Информационный 

подотдел; 2). Политгруппа; 3). Подотдел по борьбе с бандитизмом; 

4). Бюро разведки; 5). Оперативная часть; 6). Канцелярия. 

Подотделом по борьбе с бандитизмом ведает Маложон, который 

послал на уезд 8 районных уполномоченных, снабженных соответ-

ствующими инструкциями; что касается технической постановки под-

отдела, то она удовлетворительная. Ведется строгий учет и наблюдение 

за появлением и движением банд, за численностью их, составом 

вооружения, классовым составом и тому подобное, причем весь по-

ступающий материал сотрудниками систематизируется на каждую 

банду в отдельную папку. Постановка осведомительной сети хромает. 

От районных уполномоченных сведения поступаю нерегулярно 

и подчас неточные. 

Бюро разведки ведет тов. Пьянов. Поставлена работа правильно, 

но, несмотря на это, из-за отсутствия работников еще не вполне ор-

ганизована. Бюро разведки с 10 по 31 августа включительно имело 

в разработке 22 дела, из них закончено и передано для следствия 10 дел, 

сдано в архив одно дело. 

Оперативная часть. Заведующий т. Лошак, сотрудников 13 человек, 

но почти все они не знают свою работу. Из них создана ударная 

группа в целях активной борьбы с бандитизмом. 

Председатель уездной ЧК /подпись/ Петров 

Зав. секретно-оперативной частью Криворожской УЧК /подпись/ Луговой  

ДАДО. – Ф. Р. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 10. – Арк. 16–22. 

 

 

 

 



182 

Документ 27 

Телеграма заступника голови Всеукраїнської НК В. Балицького 
до керівництва повітовою воєнною нарадою 

17 серпня 1921 р. 

Ряд изданных приказов и разъяснений, основанных на богатом 

опыте гражданской войны по ведению войны с бандитизмом, до сих 

пор не только не изменили тактики ведения боя, но даже не имели 

практического применения в борьбе с бандитизмом, и продолжают 

вестись прежней, ранее принятой, очень примитивной формы — 

высылкой против той или другой банды отряда. Начальники всех 

степеней, получив сведения о появлении банды на их участке, не 

утруждали себя дальнейшими соображениями для успешной ликви-

дации банды и рационального использования для этого вверенных 

им частей, дают приказания о выделении отрядов и этим свою задачу 

считают законченной. Бандитские шайки, хорошо изучив эту форму 

борьбы, не рискуя напасть на неожиданности, могли при ведении 

разнообразного боя и учтя силы отряда или вступить в бой, или берут 

совершенно другое направление и тем уклоняются от боя, подтвер-

ждая все изданные ранее приказы и разъяснения. Для ведения более 

успешной борьбы с бандитизмом, вверенным мне войскам приказываю: 

тесно держать связь с органами ЧК, информируя друг друга и широко 

используя агентурно-осведомительные сведения. При ликвидации 

банды строго следить за действиями высланной против нее части и сооб-

разно обстановке усиливать действие части или посылая свежие отряды, 

стремясь при этом взять банду в обхват, своевременным выдвиже-

нием свежих отрядов не дать возможности безнаказанно банде выйти 

из-под удара части. Начальникам выделенных для ликвидации банды 

частей держать тесную связь со своими непосредственными началь-

никами и соседними частями, основанием для прекращения преследо-

вания банды ни в коем случае не должны служить административные 

рубежи губерний и уездов, лишь полное уничтожение банды или фак-

тической передачи преследования частям другого боевого участка. 

О получении приказов или отдельных распоряжений доносить 

начальнику войск ВЧК Украины Фомину, врид. нач. штаба Пистря-

ковскому. 
ЦДАВОВУ. – Ф. 3361. – Оп. 1. – Од. зб. 7. – Арк. 14. 
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Документ 28 

Телеграма голови повітової військової наради Новікова 
начальнику бойової дільниці Соловйову 19 серпня 1921 р. 

Бандитизм 

Доношу, что по сообщению комбата 46 Войск ВЧК в ночь 12/8 

разведка неизвестных бандитов в количестве 15 штыков подошла 

к Калачевскому мосту, после чего скрылась. Комроты 3 послал 5 че-

ловек разведки на Веселые Терны. 

13/8 банда Иванова в количестве 35 человек оперировала село 

Братолюбовка, выехал комиссар Предрайпродкома с отрядом 121 чело-

век и два пулемета, результаты не выяснены. Под с. Казанкой оперирует 

банда неизвестная. Сообщено в Полит-бюро Уездвоенсовещания 

г. Кривого Рога. 

18/8 сообщаю в виду начавшихся мирных переговоров с по-

встанческим отрядом Иванова предлагается никаких предварительных 

операций не предпринимать впредь до особого распоряжения дер-

жаться оборонительной тактики.  

Подписали телегр. Предувоенсовещания Новиков. Нач. боевого 

участка Соловьев. Предучк Петров. С подлинным верно: Учка Леонов. 
С подлинным верно: 

Зам. Нач. ССЧ 

Ст. Долгинцево /Подписи/  7 

КІКМ. – КДФ-11490. 

 

 

Документ 29 

Про переговори Із загоном Іванова 

/Доклад Предучека Криворожского уезда тов. ПЕТРОВА/ 

I. Характеристика банды. 

Общая численность банды в 60 сабель, банда работает на 2 отряда; 

1-й командует Иванов Григорий, 2-й ЛЮТЫЙ. Классовый состав бан-

ды — кулацкий, национально-украинский, вооружение и обмундир-

вание хорошее. Транспортные средства: племет и 2 тачанки. Атаман 

банды — ИВАНОВ. Старшины: Дмитроженко, Медведев, Свиж, Чер-

ненко, Шевченко, Бондаренко и Перепада. Банда снабжается кулаками 

и родственниками бандитов. Обмундирование добывается также и путем 
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снимания с убитых красноармейцев и совработников. Отношение 

кулацкого элемента хорошее, беднейшего — скверное. Тактические 

приемы банды — разрушение Соворганов на местах. Выступления 

банды — налеты для достижения вышеуказанного. Намерения банды — 

возбуждение против Соввласти. 

II. ХОД ПЕРЕГОВОРОВ С БАНДОЙ. 

Постановлением Криворожского Увоенсовещания от 7/VIII-21 г. 

протокол № 12 санкционировано воззвание, написанное к банде 

ИВАНОВА, в котором банда призывалась к переходу на сторону Соввласти 

и послано через члена Екатер. Губернского Исполкома тов. ДАРНИЦКИЙ 

в банду. Также посланы были мать и дочь атамана банды ИВАНОВА 

в знак доверия отряду, результатом чего и было достигнуто согласие 

на предмет ведения переговоров о сдаче банды Соввласти. 

Бандой ИВАНОВА по приезде к ним нашего представителя 

ДАРНИЦКОГО были делегированы два представителя — ЧЕРНЕНКО и 

ШЕВЧЕНКО в У.Ч.К. для выяснения технической стороны перехода. 

Из разговоров с этими представителями было выяснено, что банда 

сомневается в амнистировании, для чего было созвано экстренное 

заседание У.В.С., на котором присутствовали также Предгубвоенсо-

вещания тов…Л…НИС и делегаты банды, где и было постановлено 

прислать в банду представителей от Увсексовещания т.т. КОЛОМОЙ-

ЦЕВА и БАРАНЮКА, которым и было поручено выяснить по всем 

вопросам, касающихся переговоров, с ними было также передано 

письмо на имя ИВАНОВА, в котором уверялось, что Советская Власть 

считает для себя позорным обманывать тех, кто искренне желает 

вернуться в семью рабочих и крестьян и что если будет заключено 

с бандой перемирие, нами будет отдано распоряжение красным ча-

стям и милиции не предпринимать по отношению к ним никаких 

враждебных операций, а держать только оборонительную позицию. 

По просьбе представителей банды был послан фотограф со всеми 

принадлежностями для сфотографирования. 

По приезде наших представителей т.т. КОЛОМОЙЦЕВА и БАРА-

НЮКА в Кривой-Рог было выяснено, что банда желает перейти на сто-

рону Соввласти, но имеющийся там Петлюровский элемент, а также 

боязнь за благополучный исход при переговорах колебали переход 

банды. Для пресечения недоверия банды в банду выехал ПЕТРОВ, 

пробыв некоторое время в отряде ИВАНОВА рассеял недоверие бандитов, 



185 

вместе с представителями банды ПЕРЕПАДА и ЧЕРНЕНКО 18 августа 

1921 г. вернулись в Кривой-Рог. 

В присутствии представителей банды в тот же день было созвано 

экстренное заседание УВС, где бандиты заявили, что в ближайшие 

дни — банда целиком перейдет на сторону Соввласти, также был 

составлен протокол (договор), подписанный обоими сторонами, 

в котором было достигнуто перемирие на 10 дней для обсуждения 

условий перехода. 

Договором банде предоставлялось право перехода отдельными 

группами, личностями и целым отрядом, желающим служить соввласти 

с оружием в руках договором разрешалось вручать оружие по при-

своенной службе, желающим вернуться к мирному труду возвращается 

надел земли согласно положение и по мере возможности восстанав-

ливается их хозяйство; желающим выехать за пределы Кривуезда 

давалась полная возможность и гарантия их неприкосновенности. 

Во время перемирия банде ИВАНОВА представлялось право вы-

бора 3-х волостей уезда, в районе которых она должна находится 

во время переговоров, также было постановлено, что бы все жалобы 

на незаконне действия некоторых представите лей Соввласти, име-

ющиеся у банды подавать У.У.С. для последнего их раз бора. 

Официальным представите лем от У.В.С. при отряде ИВАНОВА 

был командирован член Екатерин. губисполкома тов. ДАРНИЦКИЙ, 

котрому и был вручен мандат на хранение отряда от нападения 

красных частей во время перемирия. 

Словом, отряду банды ИВАНОВА в указанный срок гарантирова-

лась полная безопасность, если последние не будут делать выступлений 

против Соввласти. 

Во избежания всяких недоразумений, могучих произойти между 

нашими и бандой ИВАНОВА У.В.С. был издан приказ воинским частям 

и милиции не делать никаких вооруженных выступлений в период 

перемирия, а держаться в оборонительной политике. 

Бандой избран район Братолюбовский, Гуровской и Казанской 

волостей и во время переговоров активних выступлений последним 

не обнаружено. 

III. ТОРМОЗЫ В ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ. 

В это время через Криворожский уезд проходили красные части 

52-53 Кавполка 9-й Дивизии, которыми было забрано имущество 
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бандитов ПЕРЕПАДЫ и ОЛЕЙНИКОВА и создали другие инциденты. 

Такое бестактное поведение по отношению к банде вызвали в банде 

сомнение и недоверие, стали у них носиться слухи, подрывающие 

переход, приняли всякие меры предосторожности со своей стороны, 

это и поколебало банду к переходу на сторону Соввласти. 

Указывая на вышеизложенный факт для нас стало ясно, что пе-

реход банды в целом, учитывая имеющихся там профессиональных 

бандитов с одной стороны, с другой — петлюровцев, стоящих во 

время хода переговоров за точку зрения не перехода к Соввласти, 

затормозится. 

Во время мирных переговоров с бандой из банды одиночным 

порядком приезжали комендант банды ДМИТРОЩЕНКО с 3-мя бан-

дитами БОНДАРЕНКО и др. Заседанием У.В.С. от 27/VIII было поста-

новлено напомнить банде о том, что срок их перехода истекает, для 

чего было послано письмо, в котором говорилось, что представлен-

ный им 10-ти дневный срок окончательно рассеяли всякое недоверие 

и сомнение и убеждало в искреннем намерении принять их с повин-

ной, и что имевший случай с ПЕРЕПАДОЙ и ОЛЕЙНИКОВЫМ нельзя 

отнести за счет Соввласти, как к ним не относится убийство нашего 

сотрудника С. ВУТ. Ч. И. тов. ОМЕЛЬЧЕНКО, во время мирних перего-

воров за их счет, что эти два печальних инцендента не обходимо 

отнести за счет случайности, что оттяжка их перехода толкает отдель-

ных лиц, способных на месте и других на провокацию, вследствие чего 

необходимо скорее положить конец, и дабы не было повторних 

слдучаев и недоразумений, предложили банде явиться в распоряжение 

Соввласти до 30 августа и чтобы при переходе руководствовались 

договором, заключенным совместно с их представите лями ПЕРЕ-

ПАДОЮ и ЧЕРНЕНКО, который дает широкую возможность перехо-

дить группами и одиночным порядком. 

29 августа по просьбе банды и в целях искоренения в ней недове-

рия и благополучного перехода в банду выехали т.т. ПЕТРОВ, РУТТЕР 

и др. и на совещании в виду окончания 10-ти дневного перемирия 

банда просила продлить срок мирних переговоров. 

IV. ВТОРАЯ СТАДИЯ ПЕРЕГОВОРОВ. 

30 августа расположенный в Кривом-Роге 133 полк 15-й Диви-

зии получил оперативный приказ, на основании которого ему пред-

полагалось немедленно т.е. 30/VIII приступить к уничтожению банды. 
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Подобное некоординирование действий и в целях урегулирования 

этого вопроса, ввиду окончания срока мирных переговоров, учитывая 

объективные данные на переход банды, подтвержденные личным 

пребыванием т.т. ПЕТРОВА, РУТТЕРА и др. У.В.С. Протоколом № 18 

от 31 августа установило: несмотря на то, что установленный срок 

перемирия кончился 30/VIII, переговоры продолжить дальше, для 

чего возбудить ходатайство перед Г.В.С. и командованием ХВО воин-

ским частям предложение было не предпринимать военных действий, 

а держаться в ожидательной позиции для получения распоряжения. 

Одновременно было послано банде письмо, в котором У.В.С. ставило 

ее в известность, что срок переговоров закончился, и что это письмо 

является предупреждением к открытию военных действий, если воз-

бужденное ходатайство перед Г.В.С. и ХВО будет окончательно и что 

они приняли всякие меры предосторожностей со своей стороны и 

прислали для связи своего человека возможно, что перемирие Губ-

военсовещанием и командованием ХВО отстрочить. 

Срок переговоров последними был продлен до 2 сентября. Коле-

бания и боязнь банды за расправу после сдачи было так велико, что 

ко 2-му числу никаких сведений о переходе получено не было и в 

15 час. 2 сентября сего 1921 г. между нашими отрядами и бандой нача-

лись военные действия. Переходя к внутреннему состоянию банды 

в период мирных переговоров, необходимо заметить, что уехавшие 

из банды и перешедшие на сторону Соввласти комендант банды 

ДМИТРОЩЕНСКИЙ, БОНДАРЕНКО и др. всего в количестве 7 человек, 

а также пребывание в банде ПЕТРОВА и РУТТЕРА поколебало внутрен-

нее состояние банды, расслоив ее  на части: одну часть — желающую 

перейти на сторону Соввласти во главе с ЧЕРНЕНКО и др. и другую — 

противостоящую переходу во главе с КОВАЛЕВЫМ, СВИЩЕВЫМ, 

МЕДВЕДЕВЫМ. Вышеуказанный раскол поколебал боеспособность 

банды и из имеющихся у нас сведений ясно, что одна половина банды 

одиночным порядком перейдет на сторону Соввласти. 

Переходя к состоянию уезда во время мирных переговоров, необхо-

димо отметить, что в уезде не было ни одного убийства Совработников. 

Мирные переговоры с бандой оживили как партийную, так и 

Советскую работу, а главным образом, проведение продналога. 

Необходимо отметить, что во время пребывания т. ПЕТРОВА в 

банде в тот момент, когда он вел переговоры в Казанке, отряд ХВО 

был направлен на Казанку и приступил к окружению банды. 
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ИВАНОВ узнал об этом, вызвал тов. ПЕТРОВА и указал на то, что 
так поступать нечестно, Соввласть не держит своего слова. Все меры, 
принятые т. ПЕТРОВЫМ дабы не дать возможности сорвать перего-
воры не увенчались успехом, и отряд продолжал окружать село. 

После этого ИВАНОВ попрощался с представителями У.В.С. и 
ПЕТРОВЫМ, скомандовал своей банде и мигом проскочил сквозь 
цепь отряда. 

Из одиночно перешедших на сторону Соввласти необходимо 
отметить ДМИТРОЩЕНКО, который в данное время является сотруд-
ником ударной группы У.Ч.К. и проявил себя как деятельный работник, 
который способствовал к обнаружению оружия и снаряжения и уста-
новления мест пребывания банды, так как банда имеет всего несколько 
опорных пунктов. В данное время уже можно зарегистрировать 
уничтожение нескольких бандитов банды ИВАНОВА во главе с его 
помощником ЛЮТЫМ (Ковалев). 

Располагая главными опорными пунктами теперь легко уни-
чтожить банду, для чего нужно срочно дать для этой цели отряд из 
50 кавалеристов от ХВО в расположение У.Ч.К. 

Тов. ТРИПАЛОВ заявляет, что им уже приняты меры к усилению 
отряда У.Ч.К., поэтому давать отряд от ХВО не следует. 

Тов. ПЕТРОВСКИЙ заявляет, что им от Предувоенсовещания из 
Кривого-Рога 23/ІХ получена записка по прямому проводу о том, что 
в распоряжение У.В.С. прибыл от О.О. ХВО МАРЧЕНКО, который раньше 
был в банде ИВАНОВА, для ведения мирних переговоров, и дал рас-
поряжение никаких полномочий ему не давать до рассмотрения этого 
вопроса в заседании 24/ІХ, да и к тому же на предыдущем заседании 
было постановление МАРЧЕНКО в банду не посылать, о чем известно 
было в О.О. ХВО. 

ЦДАВОВ України. – Ф. 3402. – Оп. 1. – Од. зб. 28. – Арк. 49–53. 

 
Документ 30 

Витяг з переписки Криворізького повітового комітету КП(б)У 
ТА Катеринославської військової наради про роботу міліції 

Листівка отамана Іванова із зверненням до селян 
Серпень 1921 р. 

Товариші! 
Хто сильний, хто сміливий, хто не бажає погибелі своєму народові, 

хто знає, що прийшов той час, коли всі повинні узятися за рушниці 
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проти жидів і комуністів, проти, тих хто занапастив нашу Україну 
і видавлює з неї останні соки. Обрікає людей на голод і гибель. Брати — 
це не можливо бути, щоб над нами панували жиди, щоб наша гарна, 
весела і вільна Україна була робітницею носатим кацапам, але в 
плотський і тяжкий гріх буде нам, коли ми не підемо рятувати своїх 
дітей, матерів і жінок від грядущої чорної хмари, повинні задавити 
гадину, що лазить і робить на нашій рідній землі. Єднайтесь това-
риші, час прокинутися, іти на боротьбу, на поміч тим, котрі і зараз 
різними кучками б’ються за це святе діло. Злітайтесь, орли України, 
докупи. Докажіть жидам свою козацьку доблість і мощь. Розумійте 
те, що тільки повстання наше спасіння, що палає в тілі комуністів 
і жидів наше щасливе життя. І так браття — вставайте проти ворогів — 
прославимо нашу сильну Україну. Вставайте проти гніту комуни! 
Геть жидів і кацапів! Хай живе вільна Україна, Україна людей. 

ЦДАВОВ України. – Ф. 3204. – Оп. 1. – Од. зб. 73. – Арк. 11. 

 

Документ 31 

Телеграма в Криворізьку економічну нараду 
про розгром волоської канцелярії в с. Новомиколаївці 

Апостолово Кривой Рог Экономсовещание 

В ночь на 14 сентября селе Ново-Николаевка той же (Д) волости 

не известной бандой разгромлена канцелярия волмилиции забраны 

некоторые бумаги книги зап. оружие дежурного милиционера зап. 

убийств не было волналоговая комиссия документами выехала рай-

продком окончила работу отсутствие вооруженной силы в Ново Ни-

колаевке препятствует продолжать работу по продналогу № 5790 
За Предрайпродкома Черемны А. 

С подлинным верно Секретарь Инф. инст. п. ан. Супрун 

КІКМ. – КДФ-11470 

 

Документ 32 

Витяги з добових бюлетенів секретно-інформаційного відділу 

РНК УССР за вересень 1921 р. — грудень 1921 р. 

Дається за: ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 616 

Арк. 23. 14 вересня.  

Екатеринославская губерния 
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Движение Иванова. Оперировавшая несколько дней тому назад 

в юго-западной части губернии банда Иванова в 60 сабель с 2-я пу-

леметами перешла границу Александрийского уезда и вечером 6/9 

разорила исполком и товарообменный пункт в д. Петрове. В ночь на 

10/9 банда разобрала 3 звена железнодорожного пути на перегоне 

Куцевка — Долинская, срубила столба и порвала телеграфные провода. 

По сведениям от 3/9 общая численность банды Иванова 140 чел., 

причем увеличение численности произошло якобы за счет Казанков-

ской милиции. 
 

Арк. 24. 

Незаможное селянство энергично втягивается в борьбу с банди-

тизмом: по данным Екат-го Губвоенсовещания к 1 сентябрю во всех 

уездах губернии отряды были уже созданы … Криворожский отряд 

состоял из 173 незаможников. 

19/8 в с. Божедаровка Криворожского уезда банда «Маруси Ни-

кифоровой» зверски изрубала 3-х незаможников… 

Показателем в смысле отхода крестьянских масс от бандитизма 

и тот факт, что, как это отмечает Губвоенсовещание, работы по про-

ведению продналоговой кампании в Криворожском уезде не вызва-

ли усиления бандитизма… 
 

Арк. 32. 19 вересня. 

По неподтвержденным данным ВУЧК в районе д. Варваровки, 

верстах 25–28 от ст. Долинская 12/9 убит известный главарь банды 

Иванов и ранен его помощник Коваль. 

Активность банды Иванова. Банда Иванова в 40 кавалеристов 

продолжает оперировать в районе 30–35 вер. на северо-восток от 

Кривого Рога. Для ликвидации банды выделено 5 отрядов… 

В Николаевской губернии оперирует банда Иванова, разделив-

шаяся на 2 отряда по 40–60 сабель каждая. Банда всё время усиленно 

преследуется как полевыми частями красной армии, так и отрядами 

ВЧК. Однако, несмотря на частые бои, Иванову до сих пор удается 

ускользать от решительных ударов наших частей. 
 

Арк. 6. 8 жовтня. 

Хроника внутреннего фронта. 8 октября 1921 г. 

Николаевская губерния. Бой с б. Иванова. 3/Х банда Иванова неиз-

вестной численности появилась в районе Новой Праги Александрийского 
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уезда. После короткого боя банда рассеялась. Поиски отдельных бан-

дитов продолжаются. 

 

Арк. 77. 18 жовтня 1921 р. 

…к 1 октября в губернии осталось только 3 организованные 

банды: Иванова в Криворожском уезде — 40 чел.; Начиненного — 

Екатеринославском уезде в 12 чел. и Косина в Павлоградском — 10 чел. 

Банда Иванова часто уходит на территорию Николаевской губернии; 

начатые в августе переговоры с этой бандой положительных результатов 

не дали и военные действия против нее были возобновлены в первых 

числах сентября. Определенной тактики и плана деятельности орга-

низованные банды по-прежнему не имеют: налёты их, за исключе-

нием банды Иванова, носят случайный характер. 

Мелкогрупповая уголовщина сильна в Новомосковском, Павло-

градском и Криворожском уездах, рельеф местности которых способ-

ствует безнаказанности бандитских операций. Деятельность мелких 

шаек сводится к убийству совработников, красноармейцев, милицио-

неров и грабежам крестьянства и, изредка, к налетам на Соворганы… 

Отряды незаможных окончательно сформировались к 15/9. В на-

стоящее время в … Криворожском уезде имеется 1 отряд в 236 человек 

с 189 винтовками и 31 лошадью. 

 

Арк. 89. 19 жовтня 1921 р. 

…Банда Иванова — 60 сабель, штыков — 0, 2 пулемета, оперирует 

в Екатеринославской губернии… 

Несмотря на ряд поражений всё еще проявляет активность банда 

Иванова. Последняя, видимо, обосновалась на Криворожье. 

 

Арк. 84. 21 жовтня 1921 р. 

…Банда Иванова в 40 сабель произвела налет 14/Х на с. Корсу-

новка Криворожского уезда, где, разбив исполком, взяли 2 млн рублей 

и скрылись. 

 

Арк. 97. 23 жовтня 1921 р. 

В Криворожском уезде продолжает оперировать шайка Иванова 

в 60 человек, за последние дни Иванов ничем себя не проявил. 
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Арк. 98. 26 жовтня 1921 р. 

Банда Иванова в 30 сабель совершила налёт на ст. Рядовая, что 

в 28 верст. от Пятихаток. После нападения Иванов сгруппировал 

свою банду в 4-х верстах от линии ж. д. По несколько запоздалым 

данным во время налёта банды Иванова 14/Х на Корсуновку был 

разбит исполком и захвачено 2 млн. рублей. 

 

Арк. 105. 28 жовтня.  

Настроение крестьянских масс Николаевской губернии не под-

дается точному учету. В районах операций банды Иванов, развивающий 

упорную антисоветскую агитацию, крестьянство, как это отмечают 

в сводке Николаевского губисполкома, всемерно поддерживал бандитов. 

 

Арк. 111. 31 жовтня.  

Екатеринославская губерния. 

Появление б. Лютого. В криворожском районе 25/Х появилась 

банда «Сыны обиженных отцов», командует которой атаман Лютый. 

В состав банды входит много петлюровских агентов — бывших офи-

церов. По данным Разведупра «Сыны обиженных отцов» являются 

одним из отрядов банды Иванова. Сведения, сообщенные в нашей 

сводке о появлении банды «Сыны обиженных отцов» в Купянском 

районе, не подтверждаются. 

 

Арк. 118. 4 листопада 1921 р. 

По сообщению оперуправления отряд банды Иванова в 50 сабель 

совершил 30/Х налет на дер. Вершина и Каменка (10-15 вер от До-

линской). Зарублено 2 политработника и 10 комсомольцев. 

 

Арк. 132. 10 листопада. 

Банда Иванова в 30 сабель разгромила 6/ХІ исполком с. Анновка. 

 

Арк.. 144. 15 листопада 1921 р. 

Екатеринославская губерния  

Банда Иванова. Банда Иванова в 40 сабель продолжает опериро-

вать в районе се. ст. Долинская и Пятихатки. Один из отрядов банды 

Иванова под командованием атамана Лютого орудует в районе 

м. Алферова (20 вер к юго-востоку от Пятихатки). 
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Арк. 147. 16 листопада 1921 р. 

По агентурным сообщениям в районе Кривого Рога местными 

органами ЧК раскрыта подпольная бандитская организация, поддер-

живавшая связь с бандой Иванова. Во главе организации стоял некто 

Капун. Банда Иванова продолжает операции, проявляет значительную 

активность в районе ст. Долинская — Пятихатки — Кривой Рог. 
 

Арк. 159. 22 листопада 1921 р. 

Организация борьбы с бандой Иванова. На заседании Военсовета 

Украины. Военсовет предлагает Екатеринославской ГубЧК установить 

тесный контакт с полевым командованием и в кратчайший срок лик-

видировать банду Иванова. Тов. Эйдеман отметил трудность ликвидации 

этой банды, вследствие тесной ее связи с местным населением. 
 

Арк. 163–164. 22 листопада 1921 р. 

За исключением Криворожского уезда, являющегося ареной по-

стоянных операций банды Иванова, бандитизм на Екатеринославщине 

в октябре также как и в предыдущем месяце, продолжал проявляться 

исключительно в мелких грабительских формах… 

За месяц бандиты Екатеринославщины, по данным отдела по 

борьбе с бандитизмом ВУЧК, совершили 9 налетов на ж. д. транспорт, 

причём большинство из них пали на банду Иванова и её отряды, 

и только 2–3 на остальные банды губернии… 

В октябре 35 налётов, большая половина из которых падает на 

банду Иванова в Криворожье; на остальной территории губернии 

разрушение соворганов во время бандитских налетов не было… 

Единственная крупная и организованная банда губернии — 

Иванова оперировала в отчетном периоде в Криворожском уезде и 

периодически уходя на территорию соседней Николаевской губернии. 

В октябре численность банды Иванова возросла с 40 до 75 сабель. 

В октябре Иванов обнаружил весьма значительную активность; дея-

тельность его банды была направлена на срыв продналоговой кампа-

нии (главным образом путем агитации и убийства продработников) 

и на террор местного советского аппарата. Так 6/Х банда Иванова 

раздела в с. Грузком всех красноармейцев и двоих убила. 

8/Х она захватила на х. Софиевка 60 пудов пшеницы и 20 пудов 

муки; 14/Х банда Иванова разгромила исполком с. Искровки; в тот 

же день в с. Снегуровке она убила совработника и милиционера. 
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20/Х в с. Ордо-Васильевка банда Иванова разгромила волисполком, 

порвала телеграфную связь и убила продработника; в тот же день она 

разбила телефонные аппараты на ст. Рядовая и т.д. Губвоенсовещание 

приняло ряд мер по ликвидации банды Иванова: в Криворожский 

уезд перебрасывается кавалерийский полк, — все воинские части 

Криворожья подчинены в оперативном отношении штабу этого полка; 

наркому предложено выделить политработников для проведения 

политической кампании во время ликвидации банды… 

Николаевская губерния. В волостях, прилегающих к Криворож-

скому уезду, периодически появлялась банда Иванова, уходившая из 

Криворожья под давлением наших отрядов. На Николаевщине Ива-

нов применял в своих операциях те же методы, что и на Екатерино-

славщине: тоже разрушение местного соваппарата, та же беспощад-

ная расправа с совработниками: так 8/Х банда Иванова появилась в 

районе м. Казанка и совершила налет на с. Черетино — бандиты за-

рубили красноармейцев и захватили пулемет; в тот же день бандиты 

налетели на д. Накошаровку, изрубили 12 сотрудников уездчека, за-

хватили у них пулемет «Максим», обстреляли исполком. Для ликви-

дации банды высылались отряды 15 дивизии и Херсонской уездми-

лиции, но действия этих отрядов оказались безрезультатными, так 

как банда тесно связанная с населением, быстро уходила или обратно 

на Криворожье, или перебрасывалась к северу в Елисаветградский уезд. 

В отчетный период главное внимание Губвоенсовещания было 

обращено на ликвидацию банды Иванова в Криворожском уезде. 

Ввиду того, что ликвидировать банду местными силами не удалось, 

Губвоенсовещание предложило командованию ХВО взять руковод-

ство операцией против Иванова в свои руки; для этой цели в Криво-

рожье были переброшены свежие кавчасти и изменена дислокация 

частей, уже находящихся в уезде. К концу отчетного периода, не-

смотря на принятые меры, банда Иванова продолжала оперировать 

с прежней активностью. В отчетном периоде было Губсовещанием 

дано ряд конкретных указаний по охране грузов на ж. д. и водных 

путях, береговые линии были укреплены. 

 

Арк. 182. 25 листопада 1921 р. 

Банда Иванова оперирует в 15–20 верстах от Пятихаток. Укло-

няется от преследования нашей кавалерии. Банда совершила вокруг 

Пятихаток почти полный круг. 
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Арк. 171. 28 листопада 1921 р. 

Банда Иванова продолжает орудовать в северной части Криво-

рожского уезда. Численность ее 40 сабель. К 24.ХІ преследующие 

банду части потеряли с ней соприкосновение и в настоящее время 

ведется разведка с целью ее обнаружения. Местное население укры-

вает бандитов и всячески тормозит ликвидацию банды. 
 

Арк. 200. 30 листопада 1921 р. 

Банда Иванова совершила рейд по северной части Криворожского 

уезда. Банду преследует кавчасть, пока преследование результатов 

не дает. Один из отрядов Иванова в 40 сабель орудует в районе ст. Дол-

гинцево, где они захватили несколько лошадей 16-й дивизии… 
 

Арк. 187. 3 грудня 1921 р. 

В Криворожском и Александрийском уезде продолжается опе-

рация по ликвидации банды Иванова. В последние дни преследо-

вавший отряд имел несколько столкновений с бандой, во время ко-

торых последняя понесла небольшие потери. Отряд банды Иванова под 

командованием Лютого был настигнут нашим эскадроном в районе 

с. Братолюбовка, и в произошедшем бою банда потеряла 15 бандитов 

зарубленными, 25 лошадей, винтовки, шашки и прочее. По непрове-

ренным точно сведениям, среди зарубленных сам Лютый и, возможно, 

руководители банды Иванов, Медведев и Бондаренко. 
 

Арк. 206. 5 грудня 1921 р. 

Наиболее неблагополучными по бандитизму дорогами в ноябре 

была Юго-Западная ж .д. проходящая через зараженные бандитскими 

настроениями районах Правобережья. За месяц по данным, имею-

щимся в Отделе, на этих дорогах бандиты совершили 22 налета, из них 

6 на станции, 9 на мосты и 7 мелких. В сентябре на Юго-Западных ж. д. 

было совершено 21 налет… Районами бандитских группирований 

в ноябре являлись участки Казатинский …, где оперировала банда 

Иванова в 25–30 человек и неизвестные… 
 

Арк. 207. 6 грудня 1921 р. 

На Екатерининской ж. д. — мелкий бандитизм, по преимуще-

ству грабительского характера … В смысле группирования банд надо 

отметить участок ст. Девладово и перегон Пятихатка — Користовка — 

район операций банды Иванова… 
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Арк. 208. 6 грудня 1921 р. 

«Организация борьбы с Ивановым». Несмотря на длительное 

преследование, банда Иванова в Криворожском уезде продолжает 

свои операции. В последней стычке с Ивановым выяснилось, что 

среди комсостава банды есть некто Лютый. Лютый — известный ата-

ман, член крупнейшего Повстанкома, ликвидированного в октябре 

1920 года и называвшегося «Александрийским Окружным Повстан-

ческим Комитетом». Лютый командовал тогда первой Александрий-

ской повстанческой дивизией, подчиненной названному выше по-

встанкому. Тов. Эйдеман отметил этот факт, о котором командованию 

не было известно. 

 

Арк. 213. 8 грудня 1921 р. 

Приняты меры к скорейшей ликвидации активной банды Лево-

бережья (так в тексті. — авт.) — Иванова на Криворожье, действу-

ющей несколькими группами на границе Киевского и Харьковского 

военных округов. Для объединения всех операций против этой банды 

командованием назначен начдив N-ской, которому подчинены все 

части обоих округов на территории операций банды. 

 

Арк. 240. 12 грудня 1921 р. 

По сообщению ОКТЧК банда Иванова из 40 сабель произвела 

8/ХІІ налет на ст. Эрастовку. Бандиты разбили телеграфные и теле-

фонные аппараты. После налета банда двинулась к ж. д. посту неда-

леко от Эрастовки, но были отбиты караулом. По неподтвержденным 

сведениям банда Иванова имеет общую численность до 100 человек, 

вооружена преимущественно 25-зарядными винтовками. В банде 

4 пулемета Максим и 5 тачанок. 

 

Арк. 247. 16 грудня 1921 р. 

Организация борьбы с Ивановым: На том же заседании Военсо-

вета была отмечена затяжка в ликвидации банды Иванова. Затяжка 

произошла вследствие налаживания советского аппарата в Криво-

рожском и южной части Александрийского уезда. Малоуспешность 

борьбы с Ивановым зависит главным образом от локализации дей-

ствий банды на границе двух смежных губернских участков. В целях 

установления и единства в руководстве борьбой с Ивановым, Военсовет 



197 

постановил передать Криворожский уезд в оперативное подчинение 

Начштабучастка Кременчугской и Начдиву т. Зомбергу. Последнему 

дано задание ликвидировать банду в месячный срок. По сообщению 

тов. Эонова, Кременчугская губчека влила в банду Иванова сотруд-

ников. Для объединения агентурной работы против банды Иванова 

постановлено создать Особую Тройку, которой и передать в опера-

тивное подчинение все агентурные аппараты, работающие по лик-

видации банды. 

 

Арк. 255. 20 грудня 1921 р. 

Екатеринославское губвоенсовещание 

Борьба с бандой Иванова. На заседании 11 декабря перед Губ-

военсовещанием вновь стоял вопрос об организации борьбы с бан-

дой Иванова, не прекращающей своих операций. Губвоенсовещание 

возложило руководство всеми операциями против Иванова на Пом-

командвойск ХВО тов. Германовича, подчинив ему в оперативном 

отношении все части, занятые борьбой с бандой. Криворожскому 

Увоенсовещанию дана директива развить работу волвоенсовещаний, 

повысив их деятельность в области вылавливания отдельных бандит-

ских шаек. Губчека и ее органам предложено оказывать т. Германовичу 

широкое содействие, а также выделить силы агентурно-разведыва-

тельных групп. Это постановление Губвоенсовещания идет вразрез 

с постановлением Военного Совета Украины, 14 декабря, которым 

все операции против банды Иванова объединены в руках Начгубу-

частка Кременчугской и начдива т. Зомберга. Согласно этому же по-

становлению, агентурно-разведывательные группы должна выделить 

Кременчугская губчека, — она же создает особую тройку, которой под-

чиняются все агентурные аппараты, привлеченные к ликвидации банды 

Иванова. Секретные сотрудники в банду влиты также Кременчугской 

губчека. Разноречивость этих постановлений вызвана тем обстоятель-

ством, что Екатеринославское губвоенсовещание не успело вовремя 

поставить в известность Военный Совет о принятом им постановлении. 

На нашем внутреннем фронте можно отметить ряд новых зна-

чительных успехов. Прежде всего — только что получены сведения, 

что в Криворожском районе разгромлена банда Иванова. В результате 

проведения Военным командованием мер по объединению войско-

вых частей и агентуры, шайка Иванова была окружена и почти наголову 
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разбита. 9 декабря банда Иванова появилась в 30 вер. К северу от 

Н. Буга. Здесь она была настигнута только теперь сборным отрядом Н-ской 

дивизии и секретного отряда волревкома. В результате жестокого боя 

было зарублено 30 бандитов, в числе которых находится и сам атаман 

банды Иванов. 4 бандита захвачены в плен, остальные разбежались и 

вылавливаются отрядами. Сведения о разгроме банды и убийстве 

Иванова получены по линии ЧК. Для окончательного подтверждения 

они нуждаются в проверке и опознании трупов убитых. 

 

Арк. 258. 21 грудня 1921 р. 

По запоздалым сведениям Разведупра, в Верхнеднепровском 

районе 12/XII был разбит один из отрядов Иванова под командованием 

Лютого. После боя, в котором банда понесла большие потери, Лютый 

бежал в район ст. Божедаровка ж. д. Верховцево-Долгинцево. 

 

Арк. 263. 22 грудня 1921 р. 

Организованный бандитизм в Николаевской губернии по-преж-

нему проявляется в Елисаветградском уезде, где в ноябре оперировала 

банда Завгородько, и в восточных районах Херсонского уезда, приле-

гающих к Криворожью Екатеринославщины, где периодически появ-

лялась банда Иванова. 

 

Арк. 266. 23 грудня 1921 р. 

Екатеринославская губерния 

Операции Иванова: По нескольким запоздалым данным Шта-

войск ВЧК Украины в районе ст. Долгинцево банда Иванова (возможно 

один из ее отрядов) зарубила 2 красноармейцев и сожгла сопровож-

даемое ими имущество: 8 винтовок, 2 тачанки. В д. Елисаветовке (у Дол-

гинцево) Криворожского уезда банда захватила 2 сов. работников. После 

налёта банда, по обыкновению скрылась. Сведений подтверждающих 

агентурные сообщения об убийстве Иванова до сих пор не поступало… 

Криворожский и частью Верхнеднепровский уезды в ноябре, 

точно также как и в прошлых месяцах, продолжали оставаться аре-

ной операций банды Иванова. Опираясь на безусловное сочувствие 

местной деревни, Иванов применял в борьбе с соввластью два приема, 

которые в значительной мере обуславливали долгую безнаказанность 

его налётов: он не задерживался подолгу в одном месте, беспрерывно 
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совершал небольшие рейды из района Долгинцево в Херсонский уезд 

Николаевщины, оттуда в Верхнеднепровский уезд, потом в южную 

часть Александрийского, обратно в Криворожский уезд и т.д. 

Не обремененная обозами банда, состоящая исключительно из кава-

лерии, выполняла эти рейды настолько быстро, что длительное ее 

преследование пешими частями было крайне затруднительным: 

преследующие части постоянно теряли соприкосновение с бандой. 

Вторым приемом банды Иванова являлось выделение небольших 

отрядов, действующих более или менее самостоятельно, что распы-

ляло внимание командования и наши силы: также отряды появля-

лись и в Херсонском уезде, в Криворожье, когда ядро банды Иванова 

было в Александрийском уезде и т.д. 

Одним из крупных отрядов банды Иванова — в 30–35–40 сабель 

командовал известный деятель Александрийского Повстанкома 20 года 

атаман Лютый, давший название своему отряду «Сыны обиженных 

отцов». Факт присутствия Лютого в банде Иванова был установлен 

сравнительно недавно, что говорит о слабости наших разведыва-

тельных органов, ведущих борьбу с Ивановым: это и было отмечено 

на одном из последних заседаний Военного Совета Украины, вообще 

уделявшего много внимания борьбе с этой бандой, одной из наиболее 

активных в данное время на Украине. В первой половине ноября 

борьбу с бандой Иванова, общая численность которой равнялась 60–

70 бойцов, вели: Криворожский отряд незаможных и 4 отряда из 

Верхнеднепровска, общей численностью 236 пехотинцев и 162 кава-

леристов. Несмотря на такое превосходство наших сил (некоторую 

помощь оказывала еще милиция) операции против банды Иванова 

положительных результатов в ноябре не дали. 

 

Арк. 268. 26 грудня 1921 р. 

Оперуправление привело сообщения, подтвержденные данными 

органов ЧК об убийстве атамана Иванова. Иванов был убит при сле-

дующих обстоятельствах: 21/ХII в северной части Криворожского 

уезда банда Иванова была настигнута двумя эскадронами 16 кавполка 

и в результате завязавшегося боя была почти полностью уничтожена. 

Среди зарубленных бандитов был найден труп атамана Григория 

Иванова, опознанный по находившимся при нём документам, одежде 

и вооружению. Для точного установления факта убийства Иванова 
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выехала комиссия в составе представителя Полекомандования и местного 

Политбюро. Остатки банды Иванова в 14–15 человек во главе с бандитом 

Черненко после боя рассеялись. Отдел по борьбе с бандитизмом ВУЧК 

опровергает последнее донесение об убийстве в районе Верблюжки 

Криворожского района главарей Бондаренко, Лютого и Медведева. 

 

Арк 270. 26 грудня 1921 р. 

Донесения по линии ВУЧК об уничтожении банды Иванова, 

оперировавшей в последнее время в Криворожском уезде, получили, 

наконец подтверждение по линии Войскового Командования. Выяс-

няется, что решительное столкновение банды Иванова произошло 

не 9 декабря в районе Нового Буга, а 21 декабря у немецкой колонии 

в 25 верстах на юго-запад от Кривого Рога. Банда была разбита двумя 

эскадронами кавполка 15-й дивизии. Среди убитых — оказался ата-

ман — Григорий Иванов. 

Так как сведения об убийстве главарей сплошь да рядом оказы-

вались ложными, как это было, например, с Нестором Махно, факт 

смерти Иванова нуждался в самой детальной проверке. Пока же, по 

донесению войскового командования, труп, в общем, опознан, хотя 

точно установить личность убитого — невозможно: труп сильно 

изуродован. Одежда на убитом признана пленными бандитами как 

одежда именно Иванова. В гимнастерке на трупе найден блокнот с 

заметками, подписанными Ивановым. Шапка на убитом и жителями 

и пленными признаётся за шапку атамана. Для точного установле-

ния факта смерти Иванова образована комиссия, которая и выехала 

на место боя. Вместе с комиссией выехали и родственники Иванова, 

сидевшие под арестом в Криворожской ЧК. 

Донесения из штаба ХВО за последние дни не содержат больше 

упоминаний о действиях банды Иванова; можно предполагать, что 

затянувшаяся борьба с бандой Иванова закончена. 

 

Арк. 272. 28 грудня 1921 р. 

По сообщению ВУЧК в Криворожском уезде раскрыты две большие 

организации, которые пополняли людским и конным составом банду 

Иванова. Организовали выпуск петлюровских прокламаций. Аресто-

вано 33 человека, дальнейшая операция ведется. По сведениям ГубЧК 

Криворожский уезд на случай восстания был разбит на 2 участка, 
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в каждом имелся вербовщик молодежи, на которых возлагалась задача 

взять на себя руководство повстанцами, уничтожить власть на местах 

и присоединиться к банде Иванова. Организация охватила ряд селений: 

Городоватку, Лозоватку, Петровку, Варваровку, Водяную, Красное, 

Каменское, Верблюжку. Все они, по имеющимся сведениям, насчи-

тывают около 200 человек. 

 

 

Документ 33 

Рапорт завідуючого Федорівським волосним воєнвідділом 
про події в ніч з 8 на 9 жовтня 

10 жовтня 1921 р. 

Криворожское Усовещание 

Федоровский Волвоенотдел сам доносит, что в 12 часов ночи с 8 

на 9 октября в д. Очерятино банда Иванова численностью в 45 человек 

кавалеристов и 2 пулемета. Стоянка бандитов продолжалась до 5 часов 

вечера, с дер. никого не выпускали, в сторону деревни направились 

46 батальона ВЧК красноармейцы, из которых Н-к развед. команды и его 

послед. из них убиты. Одна лошадь убита. Остальные лошади забрали, 

а красноармейцы раздеты и обезоружены, которые направлены в чк. 

КІКМ. – КДФ-11484. 

 

 

Документ 34 

Інформаційний бюлетень № 4 Криворізької повітової НК  
за період з 1 жовтня по 15 жовтня 1921 р. 

Не раніше 16 жовтня 1921 р.  

1. Политическое и экономическое состояние уезда. 

…Таким образом, недостаток агитационной работы является 

одним из важных факторов, создающих неблагоприятную окраску 

некоторых районов (особенно 1-й и 8-й районы). 

…Третьим фактором является контрреволюционная агитация и 

скрытно, исподтишка, со стороны кулака истолковывающаяся умыш-

ленно-массовым стремлением советской власти в искаженном виде. 

Вот те факторы, которые создают подчас контрреволюционное отношение 

крестьян к советской власти и неблагоприятность некоторых районов. 



202 

Но относительно причин к изживанию явлений бандитизма; 

изучая его, мы невольно знакомимся с причинами его живучести. 

Ими являются: 1) поддержка продфуражом со стороны сочувствующих 

бандитам крестьян, 2) выгодные географические условия и 3) отда-

ленность вышеуказанных районов от уездного центра, то есть от 

Кривого Рога. Банда, как видно из ее действий, имеет выраженную 

политическую окраску петлюровского толка, цель её — сорвать работу 

продорганов советской власти, преследуя лучших ответственных 

работников и проводя контрреволюционную агитацию. Опыт пока-

зывает, что [методы] преследования нами банды слишком не разра-

ботаны. Разведка наша слишком слаба, и воинские части слишком 

неумело разворачивают действие. Связь между ними также слаба 

и неудовлетворительна. 

Наряду с бандой Иванова в последнее время, кое-где благодаря 

неуяснению себе всей преступности проступка, организовываются 

местные шайки грабителей, которые не имеют политической окраски 

и связи с бандой Иванова, которые скоро изживаются. 

Подводя итог политсостоянию уезда и города надо сказать, что 

оно характернее и выпуклее у первого и имеет идейную политическую 

окраску. Судя же по выполнению повинностей населения (продналог, 

гужевой и прочие), требуя выполнения этих повинностей, достаточно 

было опираться на моральное воздействие, рисуя бедственное положение 

голодных губерний и редкие случаи причинения вооруженной силы. 

Политическая окраска города скорее неопределенная и бесцветная. 

Предпринятое в последнее время усиление политработы начинает 

завоевывать внимание беспартийной массы, завлекая её к общению 

с партией путем ознакомлением ее с теперешним моментом. Произ-

ведена чистка комсомольской, вслед за ней чистка партии, надо 

ждать вскоре усиления политработы, и широкая агитация не будет 

носить характера чего-то неустойчивого. Теперь экономическое со-

стояние уезда рисуется в следующем виде. НЭП вызвал новые зада-

ния, требующие общей работы (...). Приходится констатировать факт 

падения сельского хозяйства и ухудшения материального положения 

половины крестьян. Особенно почувствовалось это на жизни базара. 

Вывоз рогатого скота и лошадей почти в масштабе уезда и в большом 

количестве для обмена на хлеб почти за бесценок, где сбывавших 

больше чем покупателей. 
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Доклад о деятельности районов. 

Первый район. Политически вовсе неблагоприятный район. От-

ношение крестьян к советской власти большей частью обостренное 

благодаря влиянию и активности ивановцев, искажающих смысл ме-

роприятий советской власти. Отношение к компартии обостренное. 

Особенно поражены Братолюбовская и Боковская волости. Наряду 

с бандами чисто-петлюровской окраски оперируют банды ночных 

грабителей, не имеющих пока связи с Ивановым. Причина живучести 

банды Иванова — поддержка ее кулаческим элементом и выгодность 

географического положения местности, и отсутствие должного отпора 

вооруженных сил. 

Второй район (Веселотерновская, Анновская, Корсуновская, Ло-

зоватская, Ордовасильевская волости). Отношение к соввласти и 

компартии жителей — удовлетворительное, за исключением волостей 

Веселотерновская, Лозоватская и Ордовасильевская. Благодаря под-

держке населением банды Иванова бандитизм перекинулся с первого 

района, но не имеет успеха в этом районе благодаря критическому 

отношению к себе со стороны крестьянства.  

Третий район (Саксаганская, Пятихатская, Зеленовская, Жел-

тянская волости). Настроение крестьян к соввласти — сочувственное, 

благодаря отсутствию банды в районе, к компартии — среднее, к КНС — 

обостренное ввиду невыясненного его отношения к крестьянству. 

Контрреволюционной работы не замечается. Культпросветработы мало 

благодаря недостатку политработников. Выполнение продкампании 

идет медленно ввиду неурожая, и КНС принимает участие в продработе. 

Бандитизм проявляется редко и не встречает сочувствия у населения. 

Происходит раздел земли с закреплением на 9 лет. Отношение Со-

вработников к своим обязанностям не выполняется удовлетворительно. 

В общем, район с благонадежной политической окраской. Положение 

рабочих не совсем удовлетворительное, хотя большинство из них имеет 

свое хозяйство.  

Четвертый район (Софиевская, Марьяновская, Излучистая, Ни-

коло-Козельская волости). Отношение населения к советской власти — 

сочувственное, к компартии — удовлетворительное благодаря боль-

шинству крестьян-середняков. КНС также пользуется доверием у насе-

ления. В результате перерегистрации их по уезду оказалось 920 чел. 

Район политически благонадежен, проявлений бандитизма не видно. 
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Культпросветработа ведется, но не интенсивно ввиду мобилизации 

политработников на продработу. Продналог выполнен около половины, 

но продовольствие поступает очень туго ввиду большого неурожая. 

Отношение крестьян к совработникам враждебное, так как они вы-

зывающе держатся по отношению к последним, и дискредитируют 

советскую власть.  

Пятый район. Политическая окраска — средняя. Отношения кре-

стьян к советской власти и компартии — немного обостренное и вы-

жидающее. Особенно возбуждающим вопросом является выполнение 

продналога, который ввиду неурожая почти не вносится. Работа ко-

мячейки и КНС вяла благодаря неимению хороших и опытных ра-

ботников, уяснивших цель и задание работы. Волисполком работает 

вяло. Ведется с успехом тщательный розыск банд грабителей. Бандитизм 

петлюровской окраски появился. 

Шестой район (Петровская, Костромская, Михайловская, Высо-

копольская волости). Отношение крестьян к советской власти и ком-

партии — удовлетворительное, КНС — сочувственное. Продналог на 

зерно выполняется туго, на мясо — хорошо. Работа партячейки — 

слабая, бандитизм с политической окраской не наблюдается.  

Седьмой район. Отношение к соввласти и компартии — удовле-

творительное. Банда посещает район редко и не встречает сочувствия. 

Работа в совучреждениях и КНС налажена, идет перерегистрация КНС. 

Посевная кампания прошла неважно благодаря недостатку семян и 

скудности выпавших атмосферных осадков. В общем, район имеет 

благоприятную политическую окраску. 

Восьмой район. Весь район, за исключением Федоровской и Ни-

колаевской-2 волости настроены враждебно к советской власти и 

компартии благодаря отсутствию планомерной политической работы, 

так как все партработники заняты выкачкой продналога. Нет агита-

ционного материала. Крестьяне вовсе не знают задач советской вла-

сти или не воспринимают благодаря агитации банды Иванова. Банда 

Иванова периодически производит свои налеты, пользуясь сочув-

ствием и помощью кулаков.  

3. Забастовок не было. 4. Заговоров не обнаружено. 5. Восстаний 

не было. 

6. Работа комиссии. 

За отчетный период было два заседания Большой коллегии, кото-

рая выслушала 9 дел при участии секретаря упаркома, предуисполкома, 
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предревтрибунала и заведующего отделом управления. На съезде НКС 

был сделан доклад предУЧК тов. Баскаковым о бандитизме и планах 

борьбы с ним, после которого была принята резолюция: «Признать 

действия УЧК в борьбе с бандитизмом правильными и выразить 

готовность к беспощадной борьбе с последним». На заседании ко-

миссии КНС всегда присутствует председатель УЧК на правах члена 

коллегии. Был сформирован отряд из сотрудников оперчасти и частич-

но красноармейцев под руководством т. Лугового, который выехал 

против банды Иванова. При УЧК установлена типография, которая 

будет пущена в ход позднее 25 октября. Также предполагается уста-

новить свою электростанцию.  

Секретно-оперативный отдел. 

Подотдел по борьбе с бандитизмом. Из опыта борьбы с явлениями 

бандитизма ярко проявляются многие недостатки и упущения в деле 

преследования банды. Так, хромает разведка, и связь плохо налажена. 

Воинские части медленно разворачивают свои действия и поэтому 

борьба с бандитизмом пока неудовлетворительна. В группу поступило 

с 1-го по 15 октября следственных дел с личностями 3, по ним аре-

стовано 10, закончено 16 дел, по ним арестовано 15. Следственных дел 

без личностей — 45, агентурных дел разрабатывается — 30. С 1 октября 

освобожден 1 человек. 

Политгруппа — тов. Захарьев. Работа за отчетный период выра-

зилась: взятие на учет духовенства уезда, лиц, служивших в полиции, 

армиях Деникина и Врангеля. На 15 октября состояло дел следственных 

17, по ним арестовано 6 человек, агентурных дел 36 и закончено 6 дел, 

по ним арестовано 3 человека. 

Оперчасть — тов. Баранюк. Сформирован отряд из части сотрудни-

ков УЧК и красноармейцев во главе с Луговским, который отправлен в 

уезд для борьбы с бандитизмом. 

9 октября сего года был зверски убит при выполнении своих 

обязанностей уполномоченный информатор района тов. (неясно)рьииа 

при налете банды Иванова. 
ПредУЧК /подпись/ 

Зав. статотделом /подпись/ 

Секретарь Коллегии /подпись/ 

ДАДО. – Ф. Р. 3225. – Оп. 1. – Од.зб. 10. – Арк. 12–15. 

 



206 

Документ 35 

Телеграма начальника Криворізької повітової міліції 
в Катеринославську губміліцію 22 жовтня 1921 р. 

Телеграмма копия 91 

Екатеринослав Губмилиции 

Доношу, что «Сальт» 22 октября банда Иванова при налёте на 

село Ордо-Василевка сожгла все дела и бумаги канцелярии Волис-

полкома, уничтожив телефонные аппараты и оборвав провода на 

столбах, зарубив члена Криворожского Уисполкома Соловьёва, Воен-

продинспектора тов. Никитина, гражданина села Райполя Рощенко, 

забрал всю одежду у члена комнезаможа тов. Кравченко Павла 

и двинулась по направлению дер. Корсуновки  
Врид Начуездмилиции 

С копией верно: Секретарь Умилиции  

№152 октября 22 дня 1921 года для сведенья 

КІКМ. – КДФ-11485. 

 

Документ 36 

Показ граждан села Ганнівки про те, як ставляться громадяни 
с. Ганнвки до совітських робітників і Іванівців 

1921 р. з 23го на 24го жовтня ідучі в НарТеатр ми граждани с. Ган-

нівки Ганнівської волості Криворізького повіту на Катеринославщині 

Олекса Хведорів Пестушко і Марія Ілічна Бондарь (учні ганнівської 

семінарії) З нами ж ішла і Совітська політ робітниця Раіонний інструктор 

Весело-Тернівського Райнаркомского Женвідділа Варвара Васильовна 

тов. Петренко. Таким чином ми усі були задержані бандою Іванова. 

Маючі на увазі, що тов. Петренко, як комуніст, з котрими він по звірські 

розправляється і безпощадно знищує. Бачучи таке безвихідне положення 

ми заявили, що всі ми є учні, на котрих вони не звернули особливої 

уваги. Пользуясь цим случаймо ми тов. Петренко увели від банди Іванова, 

где вона мала можливість спастись. Зная, що в Ганнівці находився 

Уездінструктор тор. Комнезаможів ми поспішили і його увідомить про 

налет банди Іванова. Який нічого незнаючи зібрався іти в НарТеатр. Не 

оповістивши його про це через 3 хвилини був би в руках банди Іванова. 
Показчики Олекса Хведорів Пестушко 

                   Марія Ільічна Бондарь 
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Показ тов. Пестушо тов. Бондаоь дійсно підтвердила  

підписом своєї власної руки і відбитком печатки ВолВиконкому Ин-

структор Райженотдела В.Петренко                /підпис/ 

Уездинструктор                                           /підпис/ 

ДАДО. – Ф. Р 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 25. – Арк. 62. 

 

Документ 37 

Звіт за час перебування банди Іванова  
в театрі с. Ганнівки Криворізького повіту 

24 жовтня 1921 р. 

В ніч з 24-25 /25-26/ жовтня банда Іванова зробила набіг на 

с. Ганнівку. Необхідно зазначити, що цей набіг був цілком несподіва-

ний, бо в той час, як банда Іванова находилась невідомо де, а все ж 

близько від Ганнівки не було, бо в с. Петрово 18 в. від Ганнівки стояло 

два отряди по 300 душ, а також і в Ганнівці стояв Нач. Поста, так що 

за набіг банди Іванова ніхто і не гадав. Все проводилось своїм чином 

і каждий із співробітників був на своєму місці. От же в той саме час 

зроблений був набіг. Частина банди забігла в Нартеатр, де Т-во «Про-

світа» робили репетицію. Голова Т-ва «Просвіта» тов. Стеблина состоїть 

членом КПБУ. А також були і інші працьовники радянських установ, 

та і взагаді противники бандитського руху. На репетиції було до 30 душ 

членів Т-ва, до 20 душ семінаристів Ганнівської семінарії, та і взагалі 

багато громадян с. Ганнівки, які прийшли на репетицію. Коли прово-

дилась репетиція, то в цей саме час у вхідних дверях почувся якийсь 

військовий голос: «Панове присутні не филюйтесь! Вільна публіка 

відійдіть праворуч, а червоноармійці ліворуч!!!» І негайно з’явилось 

перед сценою душ 10 добре озброєних, дорослих і гарно одітих бан-

дитів. Один із них, певно якийсь старший, заявив, щоб ніхто нікуди 

не виходив із помешкання, бо кругом оточено. Після цього було запи-

тано цим же самим, що таке проводиться в Нартеатрі, то відповіли, що 

Т-во «Просвіта» робе репетицію, а також було запитано, чи єсть хто із 

продагентів чи комуністів, то так само відповіли, що немає. Після 

цього почали повіряти документи. І завдяки тому, що у тов. Стеблина 

голови Т-ва «Просвіта» був підроблений документ його не взяли. 

Після цього всього одним із ним, певно якимсь старшим була сказана 

промова, який своїх словах сказав, звертаючись до присутніх слідуюче: 
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«Панове присутні! Дуже боляче, а надто дивно, що с. Ганнівка, котре 

тау підтримувало «Петлюрівський» рух, дуже і дуже відмінилося! В той 

час, коли від Ганнівки чекалось допомоги для нашого повстанчого 

руху, то с. Ганнівка в корні пресікла його, видаючи Отаманів та при-

хильників руху! Пам’ятайте і перекажіть своїм рідним, що за одного 

утраченого повстанця ми даєм ту ж саму нагороду. А особливо наша 

третя сотня помститься за отамана Степового, що вбитий у Ганнівці!» 

Дальше сказав, що вони с. Ганнівки не впізнають, бо тут шпіонаж так 

розповсюдився, що чекать чого-небудь для себе вони не мають ніякої 

надії, бо ніхто нічого їм не каже, ніхто не показує, де находяться ра-

дянські працівники і тільки якось випадково прийшлось взять двох. 

Після цього Театр залишали, сказавши, що репетицію можна прово-

дить своїм чередом і по можливості зараз не розходиться додому. 
В чім і підписуюсь 

Голова Т-ва «Просвіта» і член КПБУ                /підпис/ 

Присутні: П. Журавель, Семен Борян, Н. Смирнов, М. Матайов, Ю. Трешба 

ДАДО. – Ф. Р 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 25. – Арк. 60–61. 

 

Документ № 38 

Звіт Криворізької повітової воєнної наради 
з 1 жовтня по 20 жовтня 1921 р. 

31 жовтня 1921 р. 

За означенное время состоялось 14 заседаний, на которых рас-

смотрено 38 вопросов. Главные постановления. 

1). Для защиты неблагоприятных местностей от нападения банд 

сконцентрировать все местные отряды КНС в три отряда, каковые 

расставить в таковых местах. 

2). Для надзора за данными отрядами создать при отрядах чрез-

вычайные тройки и выслать в отряд инструктора. 

3). Для снабжения отрядов даю указание усовнархозу сделать 

изготовление седел, отобрать все розданные УВС тачанки, принять 

меры к скорейшей мобилизации командиров, вменять в обязанность 

упродкома снабжать таковых пайками. 

4). Для успешной ликвидации банды Иванова предполагается 

начальнику боевого участка сговориться с командирами воинских 

частей, находящихся на территорий Криворожского уезда. 
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Отряд особого назначения Морозова будет передан в распоряже-
ние начальника боевого участка, выделить 20 человек в распоряжение 
УЧК для выявления оружия и взятия заложников. Ввиду распростра-
нения Ивановцами провокаций, чтобы сорвать продналог, 9 сентября 
выработано воззвание к крестьянам уезда, что за каждого советского 
и политического работника будет расстреляно 5 заложников из ку-
лацкого элемента. 

27 сентября запрошен из ГВС конный отряд в 100 сабель ввиду 
отсутствия конной части, кавалерийский отряд Мороза передан 
в ведение УЧК. Ввиду отсутствия обмундирования в сформирован-
ных отрядах КНС запросил таковое из ГВС. 

29 сентября создан президиум при УВС для практической работы 
по ликвидации банды Иванова, в который вошли: от УВС Руттер, 
от военкомандования — Мацилецкий, от УЧК — Баскаков, введен 
институт ответчиков и заложников при УЧК. 

6 октября штаб боевого участка переведен в штаб 133 полка, с того 
же числа командир полка Гегечкори назначен помощником началь-
ника боевого участка. Все боеспособные конные и пешие отряды УЧК 
переданы в отряд по борьбе с бандитизмом. Для связи с начальником 
боевого участка района командиру 133 полка поручить выработать 
специальный шифр. 

Постановлением УВС командира 133 полка и члена УЧК выслать 
на место операции для личного руководства по борьбе с бандитами, 
из лагсбора затребовать направить 133 полк. Для скорейшего передви-
жения по борьбе с бандами сделать постоянное в районах оперативное 
дежурство в волостях по 10 подвод в селе и 4 подводы специально 
для передвижения отрядов. 

Для пополнения командного [состава] по ликвидации банди-
тизма затребовать помощи командира 3-го полка ОН. Для пополнения 
отряда КНС завукомнезамом т. Кращенко поручается вербовать из 
незаможных и организаций самоохраны на местах согласно ин-
струкции центра. Приступлено к организации института ответчиков 
на местах, что поручено членам Коллегии УЧК выехать в уездный 
отдел управления и Упарком. 

Ввиду отсутствия воинских частей в уезде отряд УЧК выслать в уезд. 
Отдать в постоянное подчинение всех воинских частей начальнику 
боевого участка находящихся на территории Криворожского уезда. 
Предложить начальникам боевых участков районов и начальнику 
раймилиции держать связь с начальником боевого участка уезда. 
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Организован отряд в 60 штыков и 40 сабель при двух пулеметах 

под командованием начальника умилиции т. Задорожного, который 

выслан в уезд для операции. 

19 октября начальником боевого участка назначен Гегечкори, 

какому предложено с 133 полком перебраться в уезд для борьбы 

с бандитизмом, на что запрошена санкция 45 бригады, но таковая 

в этом отказала. 

ОТЧК предложено поставить по линии железной дороги членов 

ЧК в качестве контролеров. 

Для организации отряда КНС изъять из увоенкомата все тачанки 

и имущество бывшего отряда Мороза. 

Отряд КНС формировать в Апостолово, формирование поручить 

Листопаду, помощником по кавалерийской части назначить Мороза, 

по пехоте — Краснюка, провести в жизнь формирование отряда КНС, 

поручить укомнезаму, из упаркома закрепить в отряд политбойцов.  

За последнее время банда выросла до 75 сабель, борьбу с ней 

ведет только отряд Задорожного и УЧК, 133 полк согласно приказу 

бригады-45 ведет охрану рудников.  

Вместо обещанного ГВС отряда прибыл только отряд Верхнедне-

провского политбюро в 15 человек, уезд терроризирован, ежедневно 

5 убитых работников, продналог срывается.  

УВС считает преступным иметь 133 полк и конную разведку в 

60 сабель 6ездействующими, а поэтому ходатайствует о немедленном 

предоставлении 133 полка или другой части в распоряжение УЧК 

Криворожского уезда на время борьбы с бандой Иванова. 

В противном случае УВС не может нести ответственность за со-

стояние уезда. 
Предвоенсовета  /подпись/  

Секретарь  /подпись/  31 октября 1921 г. 

ДАДО. – Ф. Р. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 10. – Арк. 34. 

 

Документ 39 

Підписка жителя с. Новомиколаївка Камінського Василя 
про лояльність до радянської влади 

Жовтень 1921 р. 

Даю настоящую Уполномоченному политштабу Апостоловского 

р-на я же даю залог перед советской республикой за всякое малейшее 
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противодействие в ущерб соввласти как-то на сходах, собраниях, на 

каковых более всего я обязан выполнять только желание соввласти 

негорлохватничать за появление банд в волости, за неубийство совра-

ботников, изъятия оружия от населения за всякое объявленное выше 

указанных. Я гражданин Каминский Василий должен быть наказан 

соввластью или отдельными совработниками без всякого революци-

онного суда, лишением своего имущества или жизнью.  
/Подпись/ 

Василий Каминской 

КІКМ. – КДФ-11472 

 

Документ 40 

УССР Уездное Военное Совещание Криворогского уезда 1/ХІ дня 1921 г. 

№ 10523      г. Кривой-Рог 

МАНДАТ 

Дан сей т. ЛУСУ в том, что, он согласно постановления УВС 

от 30-го ноября 21 года за № 30, действительно является Председателем 

Комиссии по выяснению безчинств, творимых отрядом Комнезамов 

в Аннновском районе, что подписями и приложеним печати удосто-

веряется. 
Предуезвоенсовещания    /подпись/ 

Секретарь                               /подпись/ 

ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 25. – Арк.1 

 

Документ 41 

Рапорт голови Лозуватського волоського комітету незаможних селян 
про загибель повстанців 

11 листопада 1921 р. 

В Криврогский Укомнезамож  

Сводка 

Настоящим довожу до Вашего сведения, что в ночь против 

10 ноября с/г известные главари банды в Лозоватки, Учасон Илья 

и Петров Павел общими усилиями членов комнезаможа и всех совет-

ских служащих пойманы. М. при побеге были побиты 
Предволтромнезам  

Секретарь 

КІКМ. – КДФ- 11490. 
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Документ 42 

Телефонограма Ганнівської волтрійки  
до Криворізької повітової воєнної наради 

13 листопада 1921 р. 

Телефонограма № 570 

Анновской волналоговой комиссии копия 

Волвоенкому и волналогинспектору комнезаможу ответственному 

руководителю по продналогу. По постановлению Уездэкономсове-

щания Анновская волость ввиду бандитизма и убийства двух прод-

работников переводится во второй разряд для взыскания продналога, 

а отдельныя кулацкия хозяйства в третий разряд. Исполнение сего 

обязательно провести в жизнь со дня получения сего вышепоимено-

ванные немедленно дать копию этой телеграммы все адресатам 
Предрайпродком /подпись/ 

Начзаготовок Веселовский 

1/ХІ — 21 г. Передала Садовская 

ДАДО. – Ф. Р 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 25. – Арк. 59. 

 

Документ 43 

Доклад 

1921 года ноября 16 дня было собрано сельское собрание гром. 

с. Анновки по распоряжению тов. Листопада. Председателем данного 

собрания был избран Андрей Степанович Будяк и секретарем Иван 

Спиридонович Завгородний. Первым вопросом на повестке дня был 

выставлен об организации Комнезаможа в с. Анновке, и по данному 

вопросу первый выступил из отряда Листопада тов. Мищенко, каковой 

обрисовал характеристику о Комнезаможе и дал понятие общему 

Собранию таковой организации. Доклад тов. Мищенко Общим Со-

бранием был принят к сведению. 

Вторым оратором по данному вопросу выступил тов. Листопад, 

где в своей речи также подтвердил, что организация таковая необхо-

дима, а кроме того тов. Листопад добавил, что имеется у меня список 

на 90 чел., а до 250 чел. я добрать сумею, и эти все 250 челов. будут 

мною названы Институтом Ответчиков, и этот список Института 

Ответчиков я отправлю в Кривой Рог на утверждение. И если в Ан-

новке будет убит от рук бандитов хотя один член Комнезаможа или 
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же сотрудник Соввласти, то эти 250 человек Института Ответчиков 

будут мною вызваны по списку выставляем всех под пулемет и рас-

стреляю. Во второй раз если будут повторяться убийства от рук банди-

тов, то на второй раз все село Анновку запечу со всех четырех концов. 
(м. п.) Председатель А. Будяк и Секретарь И. Завгородний 

Собственноручные подписи председательствующего на Общем Собра-

нии гр. с. Анновки о 16/ХІ с/г 

Будяк и Секретаря Ивана Завгороднего 

Анновский Сек. исполкома удостоверяет 

Председатель Цыганюк 

Секретарь И.Завгородний 

С подлинным верно:  

печать       Предкомисполкома   /подпись/ 

                  секретарь                   /подпись/ 

ДАДО. – Ф. Р 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 25. – Арк. 47. 

 

Документ 44 

Виписка із наказів по бойовій дільниці Криворізького повіту 

16 листопада 1921 р. 

О налёте банды Иванова 20 окт. 21 г. на Ордо-Васильевку. Во-

лостной исполком терроризирован. Все техработники разогнаны, 

члены исполкома отказались от работы в волисполкоме. Председатель 

волисполкома заявил, что если не будет оказана поддержка в начале 

работы, то он с 17 ноября (завтра) перестанет ходить на работу, он 

это делает один. 

Резолюция от 16 ноября: Председатель исполкома Просачёв 

Необходимо в срочном порядке устроить перевыборы. 

ДАДО. – Ф. Р. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 15. – Арк. 2. 

 

Документ 45 

Витяг з рапорту начальника Криворізької повітової міліції 
від 19 листопада 1921 р. 

Особый отдел ХВО направил Криворожскому уездному военному 
совещанию Марченко Федора, который ранее служил в банде Иванова, 
для ведения с ней переговоров (возобновления). В случае отказа банды 
Иванова и срыва переговоров — широко использовать заложничество 
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и репрессии. За Федором Марченко тщательно следить и при необ-
ходимости арестовать и направить в СО ХВО. Бывший главарь банды 
Иванова Войчак Никифор находится под арестом в СО ХВО, необходим 
в качестве заложника, поставить на вид, что Войчак будет подвергнут 
репрессии в случае, если банда нарушит требование и не перейдет на 
сторону Советской власти. Имея в виду громадную популярность Вой-
чака среди местного населения и в банде, можно выдать соответству-
ющее удостоверение на право проезда и содействия переговорам. 

Телеграмма СО ХВО, в Криворожское УВС, о том, что военный 
отряд создает лишь видимость войны против банды Иванова, крас-
ноармейцы отряда в 100 сабель нового Увоенсовещания никуда не 
годятся, нет обмундирования, не обеспечены продовольствием. 

ДАДО. — Ф. Р. 3225. — Оп. 1. — Од. зб. 15. — Арк. 89. 
 

Документ 46 

Циркуляр Катеринославського губкому КП(б)У № 55  
«Всім повітовим парткомам і райкомам Катеринославської губернії» 

20 листопада 1920 р. 
Уважаемые товарищи! 

Ликвидация бандитизма в нашей губернии заставляет большую 
часть бандитских элементов вливаться в красноармейские части. 

Наличие сравнительно большого количества этого деклассиро-
ванного элемента в Красной Армии не может не отразится на 
настроении и поведении некоторых красных частей. 

Кроме того, расположение Махновских войск на территории гу-
бернии также отрицательно влияет на красноармейцев. 

В связи с этим нашей партии необходимо принять срочные меры 
к тому, чтобы оградить красногвардейские части от того духа разло-
жения, который вносят указанные элементы. 

Работе в красноармейских частях, комячейках, госпиталях должно 
быть уделено исключительное внимание Парткомов. 

К воинским частям необходимо прикрепить лично ответственных 
работников. 

До максимума должна быть развита культурно-просветительская 
работа, для какой цели привлечь все ведающие этим организации. 

Секретарь Губкома   Гопнер 
20 ноября 1920 г. 

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 216. – Арк. 62. 
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Документ 47 

Рапорт Особливого народного слідчого 3 виїзної сессии по продподатку 
в ревтрибунал від 9 декабря 1921 г. 

Предкомиссии тов. Лусу 

Настоящим уведомляю Вас о результатах следствий, проведенных 

мною согласно Вашего распоряжения. 

1.Заявл. Бабенко Дарьи — о взятии у нее кр-цами отряд. Листопад 

пиджака и рубахи. 

2. Приходы д. Искровки — о снятии с его сына шапки кр-цем 

Листопада. 

3. Штефана д. Искровка и тоже самое 2 шапок. 

4. Образка д. Искровка — о замене отр. Листопада лошади без 

расписки. 

5. Завгородняго с. Анновки — о взятии отр. Листопада 2 п. овса и 

об угрозе Листопада раздвоить голову. 

6. Лещины с. Анновка — о том, что его ½ ч. держали солдаты 

Листопада в грязи. 

7. Музыря д. Н.-Федоровки о взятии лошади отр. Листопада. 

8. Петренко с. Анновки — о взятии лошади отр. Листопада без 

замены. 

9. Парасенко и Мищенко — о выстрелах в окно, производимых 

в ночь памяти Иванова. 

10. Яриховича с. Анновка — о взятии кальсон и пр. 

11. Новенко с. Анновка — о взятии кр-цами отряда Листопада 

зерна. 

12. к-ра Листопада — о том, что гр. Анновки Цыганок Ф. и Цыга-

нок З. ругали кр-цев. 

13. Недавняго и Недавней о возвращении взятых отр. Листопада 

сапог, 5 пар ботинок и т. д. 

14. Минько с. Анновки о взятии губ. Ч.К. одного мешка овса. 

15. Подгорняго и Ревы с. Анновкио приведении брички в негодн. 

и загнании лошади. 

16. Белаго с. Анновки — о взятии У.Ч.К. 3 п. овса. 

17. Огоринского с. Анновки о взятии У.Ч.К. ячменя. 

18. Парасенко с. Анновки — кр-цы Лучинкина согнали хозяина 

с кровати и легли сами. 
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19. Лещины с. Анновки Лучинкина мешали лошадям белой мукой. 

20. Малышко с. Анновки — отр. Лучинкина был избит. 

21. Предволисполкома т. Божка — отряд. Лучинкина был избит. 

22. Доклад с Исполкома с. Анновки с препровождением копии 

протокола. 
Оснарследователь     /подпись/ 

ДАДО. – Ф. 3225. – Оп. 1. – Од. зб. 25. – Арк. 5. 

 

Документ 48 

Витяги із особистої доповіді секретаря Криворізького  
повітового комітету КП(б)У за грудень 1921 р. 

Разгром Криворожских петлюровских ячеек. 

Еще в 1920 году закордонные петлюровцы обратили внимание 

на оперировавшую в Криворожском уезде банду Иванова. С этой 

целью был послан в банду «политический комиссар» Гнибида, который 

сумел привлечь банду Иванова на свою сторону. Для вербовки живой 

силы были мобилизованы видные бандиты Бондаренко и Скляр. 

Последний специализировался на вербовке в банды молодежи... 

Очень умело велась организация работы, соблюдалась строгая 

конспирация. В разные села были разосланы организаторы и агита-

торы. Так, например, в с. Лозоватке таким организатором был Илья 

Каюн, который набрал несколько человек и послал в банду Иванова. 

Для получения оружия бандиты предполагали сделать налет на во-

енкомат и милицию. Центральной ячейкой являлся опорный пункт 

банды Иванова и Гнибиды в с. Варваровка, где печатались воззвания 

и распространялись по селам. Насколько серьезной была организация 

в Варваровке можно судить по тому факту, что во время боя банды 

Иванова под Верблюжкой, ячейка мобилизовала ему 30 человек. 

Банда Иванова, помогая различному кулацкому элементу, разбрелась 

по Криворожскому уезду. К числу таких следует отнести владельцев 

хутора Яков и Климент Степановы, в Братолюбовской вол., хут. братьев 

Гаркуш, а дочь одного из них счиается невестой Иванова. В деревне 

Семеновка — Спиридон Осаченко оказывал ему активное содействие. 

В случае, когда надо распылить банду и спрятать оружие, он 

также находил надежных людей. Так владелец хутора Недушенко 

спрятал пулемёт, винтовку и револьвер. 
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На территории Криворожского уезда банда поспособствовала 

тому, что в уезде приостановилось все советское строительство, за-

держивался постоянно продналог и вся экономическая жизнь замерла. 

Долгое время обе оперирующие банды были неуловмы благодаря 

своим ячейкам, которые помогали им во всем. Но благодаря приня-

тым ВЧК мерам эти ячейки и их организаторы были выявлены, что 

дало возможность вырвать почву у названных банд и организовать 

планомерное и систематическое преследование их. 

В итоге все банды были разгромлены, а их главари Иванов, Гни-

бида и Лютый убиты. 

По делу указанных банд были арестованы 102 человека. По по-

становлению объединенного заседания комиссии Екатеринослав-

ской Губ.ЧК и Криворожской УЧК 21 января по делу организации 

петлюровских ячеек расстреляны: 

1) В. М. Мазный, 18 лет; 2) И. М. Кияшко, 22 года; 3) Н. И. Евту-

шенко, 19 л.; 4) Д. П. Дикой, 19 л.; 5) А. Е. Гордиенко, 20 л.; 6) К. С. Со-

коловский, 21 г.; 7) И. Я. Потебня, 21 г.; 8) А. Ф. Евтушенко, 22 г.; 

9) Н. М. Гонзен, 24 г.; 10) И. П. Сергиенко, 20 л.; 11) С. Ф. Чубынец, 

29 л.; 12) А. М. Белый, 18 л.; 13) И. Ф. Куксенко, 19 л.; 14) Т. Г. Кузьменко, 

19 л.; 15) П. С. Грицай, 23 г.; 16) П. Ф. Колесов, 26 л.; 17) П. А. Ешинецкий, 

19 л.; 18) Т. О. Жук, 19 л.; 19) И. Е. Тарасенко, 21 г.; 20) И. П. Шепяв-

ский (Пахоменко), 39 л.; 21) И. М. Мирный, 18 л.; 22) С. Н. Довгаленко, 

35 л.; 23) А. Ф. Коваленко, 22 г.; 24) Г. М. Дрыга, 19 л.; 26) Д. Д. Мирный, 

21 г.; 27) Т. М. Крошка, 19 л.; 28) Неонил Скляр, 35 л.; 29) С. Т. Скляр, 

28 л.; 30) А. А. Шаповалов, 25 л.; 31) К. Г. Титов, 20 л.; 32) Г. Г. Ворон-

кевич, 57 л.; 33) А. М. Гаркуша, 32 г.; 34) М. Я. Глущенко, 50 л.; 

35) Н. Е. Бугаёв, 33 г.; 36) С. Н. Ковтун, 18 л.; 37) Е. Ф.Меняйленко, 

20 л.; 38) С. Х. Осыченко, 30 л.; 39) Д. Ф. Золочевский, 49 л.; 

40) А. Ф. Недушенко, 21 г.; 41) Д. М. Беззуб, 20 л.; 42) А. Г. Левицкий, 

35 л.; 43) К. Б. Самонч, 20 л.; 44) Н. С. Кириченко, 34 г.; 45) М. Е. Са-

монч, 31 г.; 46) Ф. К. Белозер, 27 л.; 47) Г. Г. Фекусов, 27 л.; 

48) Г. Ф. Горбенко, 24 г.; 49) С. А. Готечка, 44 г. 

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1114. – Арк. 190. 
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Документ 49 

Витяг з особистої доповіді секретаря Криворізького повітового комітету 
КП(б)У за грудень 1921 — першу половину січня 1922 р. 

За истёкший период ЧК проделал громадную работу — убит 
атаман Иванов. Вся банда демобилизовалась по хатам и отчасти 9 чело-
век перешли оперировать в Херсонскую губернию во главе с правой 
рукой Иванова — Свищем (так предполагается). Проделана органи-
зационная работа по изъятию явочных квартир Иванова, арестовано 
около 200 человек. 

ЦДАГОУ України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1114. – Арк. 64. 

 
Документ 50 

Посвідчення Л. Г. Вамчавої, 
яка видала владі свого сина-повстанця. 1921 р. 

Удостоверение 
Дано сей гражданке села Боковое (Криворожского уезда) Лукерии 

Григорьевне Вамчавой в том, что она действительно выдала своего 
сына Михаила Гавриленка — бандита Иванова для расправы с ним 
власти. Который бежал с под ареста, что и удостоверяю с приложением 
печати. 

Заввоенволотделом 
КІКМ. – КДФ-11486. 

1922 

Документ 51 

Витяг з особистої доповіді секретаря Криворізького повітпарткому 
за грудень 1921 — першу половину січня 1922 р. 

Работа УЧК: За истекший период ЧК проделало громадную ра-
боту — убит атаман Иванов. Вся банда демобилизовалась по хатам, 
и, отчасти, 9 чел. перешли оперировать в Херсонскую губ. во главе 
с правой рукой Иванова — Свищем (так предполагается). Продолжается 
работа по изъятию явочных квартир Иванова, арестовано около 200 чел. 

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1114. – Арк. 164. 
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Документ 52 

Витяги із оперативно-інформаційних зведень ДПУ УССР 
за період з 23 січня 1922 р. по 13 листопада 1922 р. 

Дається за: ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 20. – Од. зб. 1305. 

 

Арк. 30. 23 січня 1922 р. 

Криворожский район: По агентурным сведениям банда Иванова 

под командованием Медведева состоит из остатков Ивановцев, лик-

видированной банды Гнибиды в количестве 8-12 чел., оперируют 

в районе Братолюбовки. Меры к ликвидации банды принимаются. 

  

Арк. 36. 21 лютого 1922 р. 

Криворожский район: По данным на 16.02. остатки банды Иванова 

под командованием «Яшки Черного» в данное время в одиночном 

порядке находятся и проживают у сочувствующих им крестьян на 

хуторах в районе с. Варваровка (48 верст к северо-западу от Кривого 

Рога). Меры к ликвидации банды принимаются. 

  

Арк. 40. 25 лютого 1922 р. 

В ночь на 21.02. остатками банды Иванова в числе 9 сабель был 

произведен налёт на м. Троицкое (Новобугский район), где был убит 

волисполнитель и кандидат партии и, захватив с собой члена волиспол-

кома, банда скрылась в неизвестном направлении. Меры к ликвидации 

банды приняты. 

  

Арк. 47. 4 березня 1922 р. 

22.02 в с. Михайловка (30 верст восточнее Девладово) появилась 

неизвестная банда численностью 30 человек, где, забрав с собой 

8 коммунистов, 1 милиционера, испортив телефонный аппарат, банда 

ушла на запад, где по дороге бандиты расстреляли нескольких человек. 

Один коммунист бежал. Соответствующие меры принимаются. 

Долгинцевский участок. По тем же данным 24.02 бандой числен-

ностью 20 человек, именуемой себя «Ивановцами», был произведен 

налёт на ст. Белая Криница. Банда обезоружила охрану Опродкомгуба 

и Гублескома, снято 2 телефонных аппарат и похищено около 200 пудов 

хлеба из Опродкомгуба. Для ликвидации банды выслан бронепоезд. 
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3.03. банда численностью 60 чел., именующая себя «Ивановцы», про-

извела налёт на ст. Ново-Полтавка, где были разбиты 2 телефонных 

аппарата и 25 вагонов. Арестован телеграфист и агент угрозыска. 

Взято много продовольствия из вагонов и ссыппункта. Соответству-

ющие меры приняты. 

  

Арк. 57. 17 березня 1922 р. 

Екатерининская ж. д. 8 марта в х. Очеретино (40 верст северо-

западнее Кривого Рога) появилась неизвестная банда численностью 

12 человек, которая имела бой с милицией — один милиционер убит. 

9.03, по-видимому, той же бандой был произведен налёт на с. Федо-

ровку, где были разграблены и сожжены дела волисполкома, и скрылась 

в неизвестном направлении. 

  

Арк. 64. 28 березня 1922 р. 

22.03. в с. Большая Софиевка полком особого назначения был 

обнаружен дом, в котором укрылась банда. В дом была брошена бомба, 

взрывом которой было убито 2 бандита, остальные скрылись. В доме 

был найден список об организации банды в количестве 35 чел., 1 пу-

лемет и 4 винтовки. С нашей стороны убито 2 человека.  

  

Арк. 67. 31 березня 1922 р. 

Банда «Черный Ворон», Новомиргородский район. 22.03. банда 

«Черный Ворон» в 20 сабель при 1 пулемете находилась в районе 

с. Петров-Остров. 

 

Арк. 89. 22 квітня 1922 р. 

Банда «Яшки Черного» Криворожского уезда: 13.04 бандой, пред-

положительно «Яшки Черного», численностью 12 человек, был произ-

веден налёт на с. Боковенька (12 верст к северо-востоку от ст. Долгин-

цево), где были убиты 2 милиционера. Ушла на Братолюбовку. 

 

Арк. 91. 25 квітня 1922 р. 

Банда Лютого. По тем же сведениям, в районе с. Кошаренцы (1 вер. 

северо-западнее Бершада) появилась банда Лютого (Подольская губ.) 

численностью 35 сабель. Меры по ликвидации приняты  
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Арк. 95. 27 квітня 1922 р. 

24.04. в районе ст. Нижне-Козельск появилась банда Свища чис-

ленностью 40 чел. Соответствующие меры приняты. 

 

Арк. 98. 2 травня 1922 р. 

Криворожский район: 25.04. в районе Троицкого (40 вер. юго-

западнее Кривого Рога) нашими частями была настигнута банда Свища 

(численность не указана). В результате боя бандиты потеряли 3 чело-

века, бросили несколько лошадей и тачанку с литературой, бежали 

в северном направлении. Преследование банды продолжается. 

  

Арк. 113. 19 травня 1922 р. 

По данным на 16.05. в лесу в 9 верстах от ст. Долинская находится 

банда Свища, объединившегося с остатками банды Иванова-Медведева, 

численностью 40 человек. Указанная банда имеет намерение произ-

вести налет на с. Вершино-Каменка с целью захватить с ссыппункта 

400 пудов зерна. Соответствующие меры приняты. 

  

Арк. 116. 15 травня 1922 р. 

Бандой Медведева-Иванова численностью 12 человек был произ-

веден налёт на с. Кудашевка. Разграблен посевмат[ериал], приготов-

ленный для раздачи крестьянам — скрылись в неизвестном направ-

лении. Для ликвидации банды были высланы сотрудники ГПУ, которые 

арестовали 28 человек заподозренных в бандитизме. Кроме того при 

налёте банды был убит атаман Медведев, и арестованы его жена 

и его помощник (фамилия не установлена). 

  

Арк. 125. 3 червня 1922 р. 

Криворожский район: По войсковым данным от 23.05. в районе 

Широкого находится банда Свища численностью 7 человек при 

1 пулемёте. 

  

Арк. 129. 8 червня 1922 р. 

По данным агентуры от 3.06. на х. Сердюка Верхнеднепровского 

уезда уполномоченным по борьбе с бандитизмом пойман главарь 

банды Барандич Тимофей. 

  



222 

Арк. 130. 9 червня 1922 р. 

3.06. на Петро-Островских хуторах (12 верст западнее Новомир-

города) бандой Черного Ворона численностью 18 сабель был произве-

ден налёт на квартиру председателя КНС. Забрав у него печать, ушли 

в северо-западном направлении. Для ликвидации банды выслан ист-

ребительный отряд. 

  

Арк. 138. 17 червня 1922 р. 

На х. Белана (2 вер. юго-западнее ст. Николо-Козельск) эскадрон 

30 кавполка был обнаружен и атакован бандой Свища неустановленной 

численности. В результате боя банда бросила 2 лошадей и тачанку 

и убежала (направление не установлено). Для преследования банды 

на автомобиле выехала группа сотрудников, которые быстро обна-

ружили банду. В результате обстрела 1 сотрудник убит и ранен в ногу 

шофер. Меры по ликвидации приняты. 

  

Арк. 142. 27 червня 1922 р. 

Кривой Рог. 16.06. в районе с. Петрово (30 верст севернее Кривого 

Рога) появилась неизвестная банда численностью 30 человек, име-

нующая себя отрядом Архангела. Убит предкомнезаможа означенного 

села, банда ушла в неизвестном направлении. 

17.06. Лиховская вол. (40 верст к северу от Кривого Рога) появилась 

банда численностью 8 человек (передовой отряд вышеупомянутой 

банды), который занялся грабежом проезжающих и проходящих 

красноармейцев. Меры по ликвидации приняты. 

  

Арк. 160. 17 липня 1922 р. 

Новобузький район. 9.07 в с. Ново-Березовка появилась разведка 

банды Свища численностью 3 человека. На рассвете 10.07. в означенное 

село прибыла вся банда Свища численностью 5 сабель и 4 штыка. 

Находившиеся в селе комсомольцы открыли по банде стрельбу, 

вследствие чего банда отсюда ушла на с. Ново-Константиновка. 

  

Арк. 163. 23 липня 1922 р. 

Николаевская губерния, Херсонский район. 16/VII в с. Висунск 

сотрудники по борьбе с бандитизмом во время операции по делу 

Свища была арестована сожительница Свища — Татьяна Марченко, 
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которая дала ценные материалы, по которым арестовано 28 человек. 

Кроме того были пойманы 2 бандита банды Свища. 

  

Арк. 175. 29 серпня 1922 р. 

Криворожский район. 19/VII в районе Терноватки (75 верст юго-

западнее Кривого Рога) появилась банда численностью 13 человек 

конных. Меры к выяснению и ликвидации приняты. 

  

Арк. 212. 12 вересня 1922 р. 

Долгинцевский район. 7/IХ банда Свища численностью 9 человек, 

произвела налёт на ст. Криниця, разбила семафор и забрала телеграф-

ный аппарат, быстро скрылась в неизвестном направлении. Меры по 

ликвидации приняты. ОДТО ГПУ Долгинцево. 

  

Арк. 217. 15 вересня 1922 р. 

9/IХ банда Черного Ворона численностью в 10 сабель под коман-

дованием Черного Ворона (он же Довбенко Федор) бывший комендант 

банды Свища, произвел налёт на ст. Блакитная. Забрав телеги с пше-

ницей, банда скрылась в направлении ст. Высокополье. 

  

Арк. 226. 26 вересня 1922 р. 

23/IХ в 20 час бандой Черного Ворона численностью 15 чел., 

вооруженных винтовками и револьверами при 1 пулемете, на пере-

гоне Александровск — Радушная был разобран путь с целью произвести 

крушение почтового поезда № 21, но ввиду опоздания по означен-

ному пути шел товарный поезд № 183 с 70 вагонами, груженными 

разными грузами, который и потерпел крушение. В результате кру-

шения 12 вагонов с грузом угля и арбузов были разбиты в щепки 

и 9 порожних вагонов повреждены. Кроме того был ранен кондуктор 

и машинист и при крушении поезда ранено 4 пассажира. В это время 

к означенному перегону подъезжал секретарь ВУЦВК т. Ермощенко, 

зампред ЦК Помгола т. Баткинсон и другие, которые подверглись 

обстрелу из пулемета со стороны банды, но благодаря темноте ука-

занным товарищам удалось скрыться в с. Солдатское. Брошенный 

автомобиль с находящимися в нем бумагами и 7 млн денег были 

бандитами сожжены. Приняты меры к восстановлению пути и лик-

видации банды. 
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Арк. 232. 3 жовтня 1922 р. 

Криворожский район.  

18/IХ в д. Кугутовка (8 верст восточнее ст. Долгинцево) появи-

лась банда неустановленного наименования и численностью около 

35 штыков. Захватив предисполкома, банда направилась к ст. Мило-

радовка, где произвела налёт на отряд 80 кавполка, забрав две винтовки, 

1 шашку, 1 пулемет, 6 лент, продолжила движение на хут. Лукашей. Бан-

да имеет красное наградное знамя, главарь — Орден Красного Знамени. 
  

Арк. 251. 24 жовтня 1922 р. 

14/Х в районе Софиевской волости нашим отрядом была обна-

ружена банда Черного Ворона численностью 15 чел. при 1 пулемете. 

Преследуемая отрядом, банда, отстреливаясь, направилась через 

Денисовку в Гуровский лес. В результате 1 бандит убит, 7 разбежались 

и 8 скрылись в Елисаветградском уезде. Со стороны отряда убит 1, 

1 ранен и ранено 3 лошади. Меры к вылавливанию банды приняты. 
 

Арк. 253. 26 жовтня 1922 р. 

В ночь на 23/Х бандой, предположительно Свища, численностью 

25 сабель, на перегоне Казанка-Долгинцево в районе разъезда Ново-

Даниловка был разобран путь, вследствие чего потерпел крушение 

пассажирский поезд № 3 Харьков-Херсон. В результате паровоз сошел 

с рельс и свалился на бок, разбилось 2 пассажирских вагона и почтовый. 

1 пассажир убит и 8 ранено. Ограбление пассажиров и вагонов 

не было. Банда была отбита ехавшими в поезде курсантами. Банда 

направилась на Сагайдак. Соответствующие меры приняты. 
  

Арк. 255. 10–11 листопада 1922 р. 

Верхнеднепровский район. 31/Х в районе Комиссаровской волости 

появилась неизвестная банда в 12 сабель, прибывшая из Криворожского 

уезда. Для ликвидации банды послан отряд численностью 24 сабли. 
  

Арк. 256. 13 листопада 1922 р. 

Криворожский район: 3/ХI банда Свища в числе 4 сабель нахо-

дилась в районе Троицко-Сафоновской волости, где обменяла 2 лоша-

дей и скрылась в неизвестном направлении. 5/ХI в лесу северо-восточнее 

Братолюбовки появилась неизвестная банда в 25 сабель, предполо-

жительно Свища. Меры по ликвидации приняты. 
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Документ 53 

Витяги з протоколів Криворізької воєнної наради за 1921–1922 роки 

Дається за: ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 437. 

Арк. 108. Особиста доповідь секретаря Криворізького повіто-
вого комітету КП(б)У за період з 15 лютого по 1 квітня 1922 р. 

Появилась банда Свища (остатки банды Иванова), для борьбы тройка 
послала начальника милиции Саратовского, зав Уотуправа Куцевола. 
На хутор Мака, где был убит бандитами присланный Губкомом КП(б)У 
т. Иванов, 1 апреля было послано 29 чл. КНС, чтобы выселить кулаков, 
а на их место поселить КНС. Когда выселяли кулаков, появилась банда 
Свища в 30 всадников, и завязался получасовой бой, повстанцы по-
теряли 1 убитого и несколько раненых. Кулаки были выселены. 

 

Арк. 122. 25 лютого 1922 р. 
Выслано на село 19 ответственных работников. В Николаевской І 

волости было убито бандой Свища 5 человек: 1 губернский инспектор, 
т. Иванов и 4 милиционера. Общая работа по Николаевской І вол. 
слаба, вокруг имеется много хуторов, удобных для пропитания и 
стоянки банд. Начал развиваться бандитизм. 

 

Арк. 125. Березень 1922 р. 
Бандитизм. Уезд почти очищен от бандитов, за исключением 

уголовных групп, хотя … остатки банды Иванова с петлюровской 
окраской опять появилась в уезде, и одной из жертв банды стал вые-
хавший самостоятельно т. Иванов. Но думаю, что голод выбил почву 
у бандитов в зимнее время и также с наступлением весны он начнёт 
вновь развиваться, поэтому необходимо принять меры к усилению 
агентурно-осведомительского аппарата ГПУ… чтобы, в нужный момент 
вырвать с корнем все случаи зарождения бандитизма в губернии. 

 

Документ 54 

Витяги з інформаційних зведень секретно-інформативноного відділу 
Катеринославської губернської надзвичайної комісії 

за березень — грудень 1922 р. 

Дається за: ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 635. 

Арк. 4. 30 березня 1922 р. 
Банда Свища численностью 12 чел. с Херсонского уезда пере-

правилась в колонию № 9 Высокопольской волости, что в 20 км южнее 



226 

Кривого Рога. УЧК произвела выявление петлюровско-бандитских 
ячеек. В Широком изъято 18 чел; в Софиевской организации захва-
чены различные документы и списки, арестовано 29 человек, глава 
организации Секрюва при сопротивлении убит 

 

Арк. 7. 30 квітня 1922 р. 

Криворожский уезд: 22 апреля, по донесению командира 3-го 

эскадрона 30 кавполка в колонии № 3 Кочубеевской волости 18 апреля 

в бою захвачен раненый бандит Свищ, преследование остальной банды 

продолжалось до 20 апреля. По донесению райначмилиции 1-го района 

21 апреля банда численностью 16 сабель появилась в с. Тековке, того 

дня в с. Боковом — выслан для преследования эскадрон 30 полка. 
 

Арк. 8. 5 травня 1922 р. 

По полученным сведениям от уполномоченного 8-го района банда 

в количестве около 30 чел.п од командованием «Архангела Михаила» 

примкнула к банде Свища, оперирующей в 8-м районе. Свищем убит 

атаман «Архангел Михаил». Казаки остались у Свища. В ночь на 3 мая 

была попытка к ограблению кооператива союза кожевников. 
 

Арк. 40. Інформаційний бюлетень з 15 по 28 лютого 1922 р. 

Криворожский уезд. УЧК задержала бандитов банды Иванова: 

Иванцов, Купец и Пистрюча. Убит при попытке к побегу гнибидовец 

Васильченко. Остатки банды Иванова: Черненко Платон, Черненко 

Александр, Шевченко Андриан, Удовиченко Нестор, Еравченко Никита, 

Васюта Василий, Сослов Феодосий, Балов Василий, Черлега Иван, 

Козаченко Василий и двое неизвестных скрылись в Троицко-Сафо-

новской волости Херсонской губернии на хут. Бурды и Поповича. 

Отмечается полнейшая бездеятельность воинских частей по борьбе 

с бандитизмом с означенной группой. 
 

Арк. 42зв. 31 травня 1922 р. 

Криворожский уезд: В ночь на 20 мая неизвестная банда чис-

ленностью 5 человек кавалерии произвела налет на с. Александровку 

Широковской волости. Разграбив ссыпной пункт, ушла в неизвестном 

направлении. 

В ночь 21 мая банда Свища в количестве 7 чел. с 1 пулеметом 

сделала налет на Николаевскую волость, захвачено 4 подводы хлеба, 

убит 1 милиционер, после ушла в направлении Казанки. 
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24 мая банда в неизвестном количестве с 20 тачанками стояла у 

хут. Пожар Михайловской вол. В ночь на 24 мая банда Свища была 

настигнута эскадроном 30 полка, которому удалось убить 1 бандита, 

остальные скрылись. 

 

Арк. 44. Політзведення за 13 вересня — 1 жовтня 1922 р. 

23 сентября банда Черного Ворона направилась в с. Покровское 

(у Апостолово). Для перехвата банды с Долгинцево выехал отряд 

сотрудников ОДТО, в дальнейшем банда Черного Ворона направилась 

в сторону Пичугино, оттуда пошли в направлении дер. Анновки, о чем 

было поставлено в известность ГПУ Кривого Рога, и выслан отряд для 

преследования совместно с Долгинцевским отрядом. С дер. Анновка 

Черный Ворон направился на хут. Рая, где забрал лошадей и зерно 

у жителей (количество не установлено), после чего направились 

в местечко Ново-Николаевка, к преследованию присоединился отряд 

Ново-Николаевской милиции. Преследование продолжается.  

23 сентября на перегоне Апостолово-Радушное крушение поезда 

№ 183, груженного различными грузами, вследствие разбирания пути 

бандой Черного Ворона — 12 вагонов с углем и арбузами разбиты. 

На восстановление потрачено 36 часов. 

Увеличившийся бандитизм вызывает в крестьянский массе, за 

исключением кулаков-хуторян, враждебное отношение, кулаки продол-

жают оказывать содействие бандитам и петлюровцам темным лично-

стям, скрывая их на своих хуторах и давая возможность вести работу. 

Институт ответчиков, благодаря своему кулацкому характеру, 

не проявляет в должной мере содействия власти в области борьбы 

с подпольным и активным бандитизмом. Отмечается, что институт 

ответчиков стал выполнять свои обязанности гораздо хуже, чем 

прежде, не сообщал о движении банд. Например, пребывание банды 

Черного Ворона в течение 4-х дней в Апостоловском районе, о чем 

знали ответчики, но власти не были осведомлены… 

Суммируя сказанное, что движение бандитизма в уезде усиливается 

и вызывает проявление контрреволюционности лишь со стороны кула-

чества, но на политические настроения селянской массы не влияет… 

В начале сентября появилась банда Черного Ворона численностью 

до 12 сабель, которая, пройдя по Апостоловскому району, скрылась 

и вновь появилась 11 сентября в количестве 7 чел. при 10 лошадях 
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из хут. Белозерки Херсонского уезда, через Николаевскую I волость, 

где пребывала 4 дня, ушла в направлении Висуня Владимирской вол. 

Херсонского уезда. 9 сентября они сделали налет на ст. Блакитную, 

где забрав телефон скрылись. 10 сентября был сделан налет на 

пос. Долгинцево, где засадой были ранены и задержаны 2 бандита, 

отправленные в ОДТО ГПУ. 12 сентября в Излучистой вол. убито 

2 советских работника, того же дня неизвестной бандой в количестве 

10 чел. ограблена касса на ст. Казанка и разогнана стража. В сентябре 

возле этой станции появилась разведка Свища в составе 3-х чел. 

На тачанке. В ночь с 14 на 15 сентября 3-я бандитами совершен налет 

на хут. Бабенка, где взяты 2 лошади… 

Во второй половине сентября усилилась деятельность политичес-

кого бандитизма. В ночь 23–24 сентября на 24-й версте Долгинцево 

и на 12-й версте ст. Апостолово посредине разобраны рельсы и пущен 

под откос поезд из Никополя. 12 вагонов с грузом разбиты … Бандиты 

уехали на х. Бурлацкое в 8 верстах сев.-зап. Михайловки. 25 сентября 

в пос. Бузулукский, 26.09 — у хутора Раца численностью 25 чел. 

с пулеметами на тачанках. Все верхом, но без сёдел. Бандой Черного 

Ворона в Николаевской волости избиты уполномоченный ГПУ и 2 ми-

лиционера. 27 сентября банда стояла на хут. Черноватого Гуровской 

вол., затем направилась на Доблинские хутора. Преследуется резервом 

умилиции под руководством уполномоченного по борьбе с бандитиз-

мом Уездотдела ГПУ. После 27.09 банда себя не проявляет. По сведениям, 

бандой Черный Ворон руководит Черненко. Свищ с 2-я — 3-я челове-

ками себя не проявляет, занимается мелкими грабежами. 

 

Арк. 136. 22 листопада 1922 р. 

Криворожский уезд: 17 ноября в районе деревни Николаевка 

Высокопольской вол. появилась банда числом 4 чел., хорошо воору-

женная, один из которых объявил себя атаманом Свищом, и напра-

вились в Белозерку Херсонского уезда. 

 

Арк. 174. Доповідь з політстану губернії на 22 листопада 1922 р. 

На Криворожье действуют остатки разгромленного отряда Черне-

нко. Недавно ГубГПУ провело операцию по ликвидации петлюровской 

организации, которая являлась идейным руководителем политичес-

кого бандитизма на Екатеринославщине, в частности на Криворожье. 
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Весной этого года на Криворожье прибыл из-за кордона известный 

петлюровский деятель Василий Иванович Сирко (наст. фам. Скляр), 

который приступил к организации гражданских ячеек по деревням 

и волостям, налаживая связь между оперирующими отрядами на тер-

ритории Криворожья, ячейки являются материальной базой отрядов. 

Одновременно с этим он устанавливает связь с Черноморской повс-

танческой группой, командование которой составил Гамалей, началь-

ник штаба Завирюха, и с этого момента командирами над отрядами, 

а также назначения исходили из штаба Черноморской группы. 

По добытым нами показаниям выделена часть этой Черноморской 

группы: 

1. Командующий 3-й Елисаветградской дивизией Воинов Алек-

сандр (Гонта), уроженец Братолюбовки, арестован. В его район входило 

несколько уездов, но работа была налажена неважно, и дивизия на-

ходилась в периоде организации. 

2. Командующий 4-й Александрийской дивизией Черевик (кл. Лю-

тый) является видной фигурой в повстанческом движении. Означенная 

дивизия была организована, и нами арестован командир 1-го полка 

Бондаренко Степан — он же зам. Лютого. Бондаренко один из ста-

рейших партизан, был за границей и, благодаря повстанческому опыту, 

провел организацию своего полка полностью. Командирами батальо-

нов были назначены: 1. Филоненко Иван; 2. Стулий Иосиф; 3. Таран 

Андрей. Ими были расставлены командиры рот и взводов, а последние 

завербовали казаков на случай восстания. Кроме указанных ними 

арестован целый ряд членов ячеек, каковые также, как и военные части, 

были разбиты на районы, во главе которых были начальники. 

В задачи этих районных организаций или ячеек входило: 

1) снабжение, как продуктами, так и оружием и патронами отрядов; 

2) информация о движении красных воинских частей, и 3) агитация 

среди крестьян в пользу УНР. Таким образом, банды, которые тесно 

были связаны с ячейками, могли спокойно разъезжать, выполняя 

задания начальников дивизий и полков, прекрасно осведомленных 

о положении наших частей и всегда имея пристанище и корм для 

лошадей. Каждая ячейка на свои же средства покупала патроны 

и оружие, и когда банда приходила в условленное время, она всегда 

заставала необходимые ей патроны и оружие. 
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3) Командир 5-й дивизии (Николаевской) Платон Черненко был 

сотником в банде Иванова, у коего была банда в 12–20 чел., разбитая 

в своё время отрядом Криворожского ГПУ. Часть этой банды в коли-

честве 4–5 чел. еще и ныне существует, но не как боевая единица, 

а как скрывающаяся от преследования Советской власти. 

Сведений об этой дивизии и командирах полков у нас не имеется, 

благодаря тому, что один командир дивизии не знал командиров 

полков другой дивизии. 

Из 5-й же дивизии нами никто не задержан. Данная петлюровская 

организация успела связаться со штабом 6-го корпуса и получить 

оттуда обмундирование через сотрудника штаба Воскресенского. 

Благодаря ликвидации, они не успели получить пулеметы, уже заго-

товленные Воскресенским для сдачи в организацию.  

Кроме вышеупомянутых арестован еще целый ряд видных гла-

варей организации — всего 75 человек. Следствие по означенному 

делу ведется, в стадии коего выявлен целый ряд участников органи-

заций банд, для изъятия которых отдано срочное распоряжение. 

 

 

Документ 55 

Протокол № 8 засідання 
Криворізької Воєнної наради 8 квітня 1922 р. 

Заседание Криворожского Военного Совещания присетствовали 

т.т. Крапивин, Йодис, Борисов, Скурьят, Тынок, Куцевол, Шелихан, 

Антонов. 

Председательствует Крапивин 

Секретарь Горб 

8 апреля 22 года 

Слушали: 

Информационный доклад т. Куцевола о поездке его в уезд для 

борьбы с бандитизмом согласно постановлению УВС. 

т. Куцевол говорит, что по приезде его в хутор «Мак» заметно 

чувствовалось близкое присутствие банд. Условия местности в р-не 

Николаевской І волости очень благоприятны для развития бандитизма, 

так как там исключительно хуторское население, живет в большинстве 

кулацкий элемент. Самосуды так же служили развитию бандитизма. 
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Для борьбы с бандитизмом нужен новый метод борьбы, который 

необходимо выработать.  

30-й кавполк абсолютно никакого участия в борьбе с бандитской 

не принимает. 

Банда имеет чисто политическую подкладку Петлюровской ори-

ентации. 

Рассадником этой банды служит Херсонский и Елисаветградский 

уезды. 

По официальным сведениям бандиты за муку в Екатеринославе 

произвели обмен 70 пудов патронов и 45 пудов бомб. 

Необходимо вести борьбу с бандитами совместно с уездами 

прилегающими к нашему Херсонским и Елисаветградским. 

Сочувствия среди крестьянства бандиты не имеют 

Содоклад Начумилиции Тынка 

Тынок дополняет некоторые сведения о росте бандитизма, под-

тверждая их цифрами. 

Постановили:  

1/а Предложить Тройке по борьбе с бандитизмом срочно создать 

Райтройки при Раймилиции по выкачке оружия у населения уезда и 

приступить к немедленному проведению в жизнь выработанной 

конструкции РВС переработано УВС применительно условиям уезда. 

б) Предложить Тройке сконцентрировать все отряды и части, 

находящиеся в уезде, для борьбы с бандитами, для чего Тройке вы-

делить Начальника боевого участка, который и руководит непосред-

ственно всеми отрядами по нашему методу, ни в коем случае не до-

пускает самостоятельных передвижений отрядов и частей, допуская 

их лишь в исключительных случаях на время боя или если действуют 

оперативные условия. 

Все распоряжения Нач. боевого участка выполняются безоговорочно 

как во время боя, так и при передвижении по оперативным условиям. 

Установить правильность подачи оперативных сводок как Нач-

раймилиций, Уполномочеными УЧК и Предволисполкомов и при обна-

ружении неправильности подачи оперативных сводок виновных при-

влекать самой суровой ответственности. 

в) Предложить Тройке обратить особое внимание на сборные 

пункты банд и при выявлении последних к укрывателям бандитов 

применять самые суровые меры вплоть до выселения их из хуторов. 
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г) Предложить Предвоеномилиции связаться с соединениями 

военных на предмет совместной борьбы и информации о нахожде-

нии банд 
Подлинный на  

С подлинным верно 

Секретарь 

КІКМ. – КДФ-11468. 

 

Документ 56 

Витяги з рапорту Криворізької повітової наради  
про боротьбу з повстанцями 

24 апреля в 22 часа банда Свища в 36 сабель, 3 тачанки, 3 брички 

проследовала через Веселые Терны на юго-восток от Кривого Рога 

в отдалении с. Сергеевка Шестерянской волости. Место остановки 

банды — хутор Кристия Николаевской І-й волости (на карте нет). 

По данным командира 3-го эскадрона 30 кавполка 25 апреля 17 часов 

банда Свища была настигнута на хуторе Петров-Остров (на карте нет), 

что 7 верст восточнее Троицко-Сафоново, но, не приняв бой, ушла по 

направлению Новомихайловки, что западнее Чечелевки 7 верст. 

Выводы: Сведения о банде достоверны и банда взята на учет. Банда 

имеет политокраску Петлюровскую. Наблюдаемая тактика банды раз-

биваться на группы, которые появляются одновременно в разных 

районах уезда и в течение дня снова объединяться за счет кулацкого 

и голодающего населения. 
КІКМ. – КДФ-11463. 

 

 

Документ 57 

Витяг із особистої доповіді секретаря 
Криворізького повітового комітету КП(б)У за квітень 1922 р. 

Борьба с бандитизмом 

Сейчас фактически бандитизма нет, ибо если три недели тому 

назад банда Свища насчитывала 150 чел., то теперь ее нет, остался от. 

Свищ, с ним вместе 3 человека. Правда есть еще банда во главе с Чер-

ненко, но, по существу, это одно целое — банда Свища и банда Черненко, 

только с той разницей, что Свищ выполнил самую неблагодарную 
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работу, а Черненко наоборот. Правда Черненко — это штаб, откуда 

все идет и который имеет связь как здесь на Украине, так и за кордоном, 

потому еще до сего времени имел отряд в 16 человек самых испы-

танных бандитов — Ивановцев. Всё же нигде не принимал боя. Зато 

Свищ принимал с нами три раза бой и разбит наголову. Сейчас наше 

внимание обращено на Платона Черненко и послан командир кава-

лерийского эскадрона Листопад, который во что бы то ни стало должен 

его разбить или представить в живых всю эту бандитскую солидную 

братию, правда нам еще мешает то, что мы не имеем связи с другими 

группами. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 893. – Арк. 2. 

 

 

Документ 58 
Витяг з протоколу № 9 засідання 

Криворізької повітової воєнної наради 4 травня 1922 р. 

Секретарь Горб  

от 4 мая 1922 года 

Повестка дня  

І. Информационный доклад т. Тынка как Начбоеучастка по борьбе 

с бандитизмом. Из доклада выяснилось, что банда Свища распылена, 

обнаружена банда Архангела Михаила, которая соединилась с бандой 

Свища, распалась и направилась в Херсонский уезд и находится неи-

звестно где. Имеется банда Черненко при 16 чел. бандитов, имеет 

чисто Петлюровскую политическую окраску… После задаются доклад-

чику вопросы, на которые он отвечает… 

Постановили:  

1. Ввиду полного ослабления ядра банды Свища изменить метод 

борьбы с таковой путем расставления пехотных частей на опорных 

пунктах появления их. На ряду с этим поручить Криворожскому От-

делению Екатеринославского Госполитуправления повести борьбу 

путем агентурных сведений, причем ГПХ необходимо обратить сугубое 

внимание на банду Черненко. 
КІКМ. – КДФ-11467. 
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Документ 59 
Витяг з оглядів ДПУ 

про політичний стан Катеринославської губернії 

Травень 1922 р. 

С разгромом банды Свища настроение населения значительно 

улучшилось, выражается благодарность представителям власти. 

Весь кулацкий элемент под строжайшим надзором Комнезаможа. 

По-прежнему, лишь на почве голода развивается уголовный бандитизм. 

В Николаевской волости пойман ранее раненый в предыдущих 

боях атаман банды, долгое время оперировавшей. 21.04. в Братолю-

бовской вол. появившаяся банда забрала 16 мешков зерна, выдав 

расписку со штампом и печатью Министерства внутренних дел УНР 

третьего района Юго-западного фронта.  

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20 – Од. зб. 1757. – Арк. 4. 

 

 

Документ 60 

Витяг із особистої доповіді заступника секретаря 
Криворізького повітового комітету КП(б)У за липень 1922 р. 

Борьба с бандитизмом. В ГПУ расстреляно 21 чел. (активнейших 

бандитов), среди них весьма интеллигентская публика. 

За истекший период активных действий бандитизма почти не 

было, правда были отдельные убийства граждан и совработников, но 

сейчас с наступлением сбора продналога банды начали себя проявлять, 

но я думаю, что проведенные операции ГПУ, о чем я пишу в политотдел, 

немного усмирят, по крайней мере на первый период сбора продналога. 

ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 893. – Арк. 12. 

 

 

Документ 61 

Телеграма голови Криворізької повітової військової наради Новікова 
голові губернської військової наради 

Бандитизм 

Доношу, что по сообщению комбата 46 Войск ВЧК в ночь 12/8 

разведка неизвестных бандитов в количестве 15 штыков подошла 
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к Калачевскому мосту, после чего скрылась. Комроты 3 послал 5 чело-

век разведки на Веселые Терны. 

13/8 банда Иванова в количестве 35 человек оперировала село 

Братолюбовка, выехал комиссар Предрайпродкома с отрядом 121 чело-

век и два пулемета, результаты не выяснены. Под с. Казанкой оперирует 

банда неизвестная. Сообщено в Полит-бюро Уездвоенсовещания 

г. Кривого Рога. 

18/8 сообщаю в виду начавшихся мирных переговоров с повстан-

ческим отрядом Иванова предлагается никаких предварительных 

операций не предпринимать, впредь до особого распоряжения дер-

жаться оборонительной тактики.  

Подписали телегр. Предувоенсовещания Новиков. Нач. боевого 

участка Соловьев. Предучк Петров. С подлинным верно: Учка Леонов. 
С подлинным верно: 

Зам. Нач. ССЧ 

Ст. Долгинцево   /Подписи/  7 

КІКМ. – КДФ-11490. 

 

 

Документ 62 

Витяг із особистої доповіді 
секретаря Криворізького повітпарткому за серпень 1922 р. 

Сообщение чрезвычайной тройки во главе с т. Летовским: вчера 

мы кончили работу в ГПУ, где пустили в расход 21 чел. (все они бан-

диты и злостные к тому), между ними имеется интеллигентная пуб-

лика. Активных, действительно, споров у нас не было никаких, кроме 

тройки был я и тов. Крапивин. Тов. Петров откомандирован в Губис-

полком, на его место Врид. Предрайсоюза тов. Фетяев, до приезда 

тов. Берещанского. 

Активно действующего бандитизма не наблюдается, были отдель-

ные убийства граждан и Совработников. Но сейчас к моменту сбора 

продналога бандитизм начал себя проявлять, но я думаю, что вчера 

проведенная операция ГПУ немного их усмирит, по крайней мере, 

на первый период сбора продналога. 

Зам. зав. земотдела Романько — опасная фигура (политически). 

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1114. – Арк. 173, 175 



236 

Документ 63 

Витяг з особистої доповіді секретаря 
Криворізького повітового комітету КП(б)У за серпень 1922 р. 

Бандитизм. Если после пуска в расход 21-го бандиты немного 
утихли, то в последние дни начали проявлять себя более активно, 
опять же Черненко. В общем, сейчас в нашем уезде 34 бандита в По-
кровской волости. В захваченных УЧК делах есть отдельные убийства 
КНС, но сейчас определенно о них преждевременно говорить всерьез, 
думаю, что так или иначе их удалить из нашего уезда… 

24 сентября банда в 15 сабель во главе с Черненком пустила под 
откос товарный поезд и ограбила комиссию Ермощенко. 

Активно действующего бандитизма в уезде нет, имеющиеся от-
дельные налеты пришедших бандитов с Александрийского и Елиса-
ветградского уездов. Сейчас проводится работа по изъятию опорных 
пунктов, главным образом, содействовавших пришедшим бандитам. 
Это в Братолюбовской волости село Варваровка. Оттуда сейчас дос-
тавлено более 80 арестованных. 

ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 893. – Арк. 15, 25, 47 

 
Документ 64 

Витяг з доповіді секретаря Криворізького Укому за вересень 1922 р. 

Настроение селян до Советской власти удовлетворительное, за 
исключением сёл Анновского района, где снова неурожай в 10 волостях. 
Начал проявляться бандитизм. В Анновском районе в ночь на 24.09. 
банда в 15 сабель при 2 пулеметах разобрала путь на 24-й версте ст. 
Долгинцево и пустила под откос товарный поезд. Возглавляет банду 
Черешня (правильно Черненко, — авт.) и состоит из остатков банды 
Иванова. Они предполагали, что будет идти пассажирский поезд 
из Александровска, но последний опоздал на 4 часа. Ранено 5 чело-
век ж. д. прислуги. Поезд обстрелян из пулемета. В то же время ехала 
на полугрузовике комиссия по обследованию Апостоловского района 
во главе с т. Ермощенко и попала в эту перестрелку. Бандиты сейчас 
же начали по ним стрелять из пулемета. Комиссия бросила автомо-
биль и убежала, почему и спаслась. Всего было забрано из автомобиля 
7 млн руб., автомобиль был облит бензином и сожжен. После всего банда 
спокойно скрылась. Ведется следствие, виновные привлечены к суду. 

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1114. – Арк. 180. 
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Документ 65 

Витяг з протоколу закритого засідання Криворізького повітового комітету 
КП(б)У по боротьбі з повстанством від 9 жовтня 1922 р. 

Слушали: Доклад Леплевского 

Докладчик Леплевский указывал, что банды информированы 

о их преследовании военными частями, раскалываются на две части. 

Одна часть перешла в другой уезд, опорные пункты, существующие 

в уезде, не дают возможности уничтожить банды. 

Постановили: 1 б). Для борьбы с активными действиями банды 

оставить в распоряжении УВС отряды Верхнеднепровской и Нижне-

Днепровской милиции, просить губком об их оставлении 

в) Зафиксировать заявление тов. Леплевского, что отряд 93 ди-

визиона войск ГПУ остается в Кривом Роге еще на 2 недели. 

г) Признать, что окончательная ликвидация бандитизма возмо-

жна лишь при условии срыва его опорных пунктов, но срыв таковых 

невозможен в связи с имеющимися в Уездотделе ГПУ разработками 

в связке с соседними губерниями. 

д) Для внушения населению значения ответственности и инсти-

тута ответчиков, просить Губком о срочной высылке Выездной Сессии 

Ревтрибунала для предания виновных гласному суду. 

е) Предложить фракции Уисполкома изыскать материальные 

средства для отрядов милиции, активно борющихся с бандитизмом. 
Секретарь Укома   /Борисов/ 

ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 892. – Арк. 43. 

 

Документ 66 

Витяг із закритого листа Катеринославського губкому КП(б)У 
про політичне і економічний стан губернії за жовтень 1922 р. 

Улучшение экономического положения создало возможность 

новой организации и активизации деятельности уже более или менее 

организованных банд, главным образом, за счет отдельных лиц, 

оперировавших ранее как одиночки и теперь проявляют тенденции 

к объединению. 

Большое значение для усиления групп бандитов, заключается в той 

материальной и моральной поддержке, которую они снова находят 

среди кулацкой части населения. 
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Но существует подпольная петлюровская организация, наличие 

которой установлено к концу сентября, использует существующий 

бандитизм для распространения на них своего влияния в целях объ-

единения, организации направления их деятельности и т. д. 

В сентябре было отмечено, что выступления бандитов начинают 

принимать политический характер, убийства Совработников, сотруд-

ников ГПУ, красноармейцев, нападения на поезда, ж. д. станции. 

В конце сентября можно считать установленной политическая 

петлюровская окраска некоторых банд Криворожского уезда. 

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1109. – Арк. 32. 

 

Документ 67 

Витяг з особистої доповіді секретаря Криворізького повітпарткому 
за жовтень — листопад 1922 р. 

Бандитизм. Активних действий бандитизма в уезде нет, имеются 

отдельные налеты пришедших бандитов с Александрийского и Ели-

саветградского уездов. Сейчас проводится работа ГПУ по изъятию 

опорных пунктов, которые содействуют пришедшим бандитам. Это 

в Братолюбовской волости, с. Варваровка, откуда сейчас доставлено 

80 арестованных.  

В 5 волостях их резидентура, это Братолюбовская, Гуровская, 

Бузулукская, Грушевская, Анновская. Результаты следствия пока неи-

звестны… Политгрупп в уезде нет, правда в еврейских колониях 

наблюдается сионистско-клерикальные тенденции, имеющие отно-

шение к петлюровщине, а с. Варваровка по постановлению Съезда 

Советов занесена на черную доску. 

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1114. – Арк. 173. 186. 

 

Документ 68 

Витяг з листа Катеринославського Губкому КП(б)У 
Криворізькому повітовому комітету КП(б)У від 20 листопада 1922 р. 

Из доклада и сообщения товарищей, ведущих борьбу с бандитиз-

мом в Криворожском уезде, установлена чрезвычайная слабость пар-

тийной, советской, просветительской работы в целом ряде волостей. 

Политическая отсталость села служит основной причиной невозмож-

ности изжить там бандитизм. 
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Губком продолжает считать задачу ликвидации бандитизма 

в уезде боевой и ударной. Наряду с усилением мер военного характера 

и работы ГПУ предложить предпринять широкую работу по полити-

ческой и партийной обработке бандитских районов.  

Эта работа должна заключаться: 

1) В укреплении и оздоровлении партийных ячеек сельсоветов, 

волисполкомов, КНС и других организаций села, производство ши-

роких обследований, инструктирование и пополнение рабочими из 

уездного центра и др. районов уезда.  

2) В широкой пропаганде и разъяснению широкой массе селян 

мероприятий Советской власти на селе в т. числе международного 

и положения в республике, разрушительный характер бандитизма 

и т. д.  

3) Особое внимание должно быть обращено на укрепление КНС 

и выявление всех наиболее активных и полезных советской власти 

элементов для привлечения их к работе в советах и активной борьбе 

с бандитизмом. 

Для проведения указанной работы предлагается их срочно мо-

билизовать из уездцентра и бросить в неблагоприятные волости… 

ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 672. – Арк. 20. 

 

 

Документ 69 

Витяг із закритого листа Катеринославського губкому КП(б)У 
про політичний і економічний стан губернії в листопаді 1922 р. 

Громадная часть крестьянского населения поддерживает Совет-

скую власть, выполняя задания Центра. Очень незначительная часть 

продолжает быть враждебно настроенной и в скрытой форме крити-

кует все мероприятия Советской власти, проявляя активность путем 

укрывательства политических бандитов. Были случаи вооруженного 

отпора отрядам, борющимся с бандитами (с. Варваровка, Криворож-

ский уезд, где крестьяне встретили отряд стрельбой из винтовок 

и охотничьих ружей, заставив его отступить). Кулаки выставляют 

комнезаможей в советы, как своих представителей. 

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1109. – Арк. 55. 
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Документ 70 

Витяг із особистої доповіді секретаря 
Криворізького повітового комітету КП(б)У за грудень 1922 р. 

Бандитизм. За отчетный период активно действующего банди-

тизма в уезде не было, тем остаткам, которые находят себе приют 

в некоторых волостях, дан окончательный удар, работа и сейчас про-

водится, причем она проводится не только по линии физического 

воздействия, но и политвоспитательная — в Чрезвычайную тройку 

включен тов. Рассадин. Некоторые главари банд Черненка убиты, два 

главаря находятся в руках ГПУ. Неделю тому назад по приговору Чре-

звычайной тройки расстреляно 14 чел., главным образом Варваровские, 

изъято по делу 140, часть их мы направили в Губ.ГПУ выполнив ди-

рективу, точного подсчета еще нет. На прошедшем Бюро Укома был 

заслушан доклад Чрезвычайной тройки, где определили срок полит-

обработки зараженных по бандитизму волостей до 10 января. Работ-

ники, присланные с губернии, отосланы обратно, вместо них нами 

мобилизовано 9 товарищей, которые там сейчас проводят работу под 

руководством Чрезвычайной тройки. В общем можно сказать, что 

этот последний удар по остаткам бандитизма окончательно вырвет 

их с корнем с пределов нашего уезда. 

ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 109. – Од. зб. 893. – Арк. 48–49. 

1923 

Документ 70 

Витяги із закритого листа № 5 секретаря 
Катеринославського губкому КП(б)У за січень 1923 р. 

Бандитизм. 30 января банда «Черный Ворон» пыталась сделать 

налет на линию Казанка — Долинская, но встретив отряд железнодо-

рожной охраны, вступившей с ними в бой и потом убившая двух 

бандитов, рассеялась. Один захвачен в плен. Эта банда имеет поли-

тическую окраску… 

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1690. – Арк. 24. 
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Документ 71 

Витяг з особистої доповіді секретаря 
Криворізького повітового комітету КП(б)У за січень 1923 р. 

Бандитизм: За отчетный период проделана работа Чрезвычайной 

тройки: изъято много оружия и бандитского элемента, проделана 

одновременно и политобработка волостей, которая дала хорошие 

результаты, согласно документам Чрезвычайной тройки. 

Согласно постановления Бюро Укома работа Чрезвычайной 

тройки должна закончится до 1 февраля по приезду Йодко. Предсе-

дателем ГПУ из Екатеринослава будет решен вопрос о дальнейшей 

работе Чрезвычайной тройки. Активного бандитизма сейчас на селе 

уже не имеется. 
ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 893. – Арк. 50. 

 

 

Документ 72 

Витяг з інструкцій, циркулярів і зведень  
секретно-інформаційного відділу РНК УСРР за 1922–1923 рр. 

Арк. 14. Лютий 1923 р.  

Утверждена инструкция о необходимости принятия самых ре-

шительных мер для ликвидации как политического, так и уголовного 

бандитизма. Так как в уголовных налетах проявляется политическая 

цель — захватить оружие и денежные средства для организации новых 

банд. Таким образом, перед нами факты экспроприаций с полити-

ческой целью. 
ЦДАВОВ України. – Ф. 3204. – Оп. 2. – Од. зб. 9. 

 

 

Документ 73 

Витяг із закритого листа секретаря 
Катеринославського губкому КП(б)У Симонова за лютий 1923 р. 

За последний месяц ликвидирована банда Черного Ворона 

в Криворожском уезде (спустили поезд и ограбили Секретаря ВУЦВКа 

Ермощенко). «Черный Ворон» убит во время перестрелки. 
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Ликвидирована неуловимая банда Свища, оперировавшая свыше 

трех лет, произвёвшая массу налётов, и ограбила в том числе москов-

ский поезд и напала на поезд в котором ехал т. Петровский. 

Сова убит бомбой, во время его захвата. По всей губернии про-

исходит выкачка оружия. 

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1690. – Арк. 52. 

 

 

Документ 74 

Витяг з протоколу № 5 засідання 
Катеринославської військової наради від 9 березня 1923 р. 

Криворожский уезд: Активно действующей бандой осталась после 

ликвидации банды Павла Черненка (Чёрный Ворон), только банда 

Свища, которая после 1-х чисел февраля перешла в Одесскую губер-

нию, где и оперирует. Банда имеет от 3 до 5 человек. 

ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 644. – Арк. 22 (зв.). 

 

 

Документ 75 

Витяг зі зведень про боротьбу з бандитизмом  
Криворізького повітового комітету КП(б)У 

9 березня 1923 р. 

В конце ноября 1922 г. сильно заметно по Криворожскому уезду, 

что бандитизм не на шутку разыгрался, который давал о себе знать 

различными контрреволюционными выходками, а именно путем пуска 

поездов под откос, убийством ответственных работников и КНС. Ввиду 

всего этого Губернской тройкой по борьбе с бандитизмом, а также 

Уездной тройкой по борьбе с бандитизмом и фракцией УИК были 

приняты самые экстренные меры и брошены на уезд политработники 

и войска для искоренения такового в уезде, что и удалось провести 

полностью благодаря принятым в середине ноября мерам и теперь 

бандитизма в Криворожском уезде нет, и все оставшиеся бандиты, 

не выловленые ГПУ, как например, бандит Свищ, в количестве трёх 

человек ушили на Херсонщину и занимаются чисто уголовными пре-

ступлениями… 
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Заключительное слово Савицкого: 

Я исключительно отвечу тем товарищам, которые обвиняют 

отряды по борьбе с бандитизмом в незавидных поступках, как снаб-

жение отрядов продовольствием за счет тех крестьян, которые сове-

ршенно не были замешаны в бандитизме. Подобные шероховатости 

неизбежны при всяких операциях и являются последствием дли-

тельной гражданской войны, когда отряды снабжались за счет того, 

где можно было получить необходимое, не считаясь ни с какими 

другими условиями. Сознавая те отрицательные стороны этих по-

ступков, я в то же время повторяю, что это было в наше время 

неизбежно и только время в состоянии их будет изменить. 

ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 1404. – Арк. 32. 

 

 

Документ 76 

Витяг із закритого листа секретаря Катеринославського губкому КП(б)У 
Симонова за березень 1923 р. 

Бандитизм: Политического бандитизма в губернии нет. Установ-

леная система ответчиков на 10 хат из кулаков даёт вполне благоприят-

ные результаты. По всей губернии проходит повторная выкачка оружия, 

дающая весьма удовлетворительные результаты. Касаясь скрытых 

контрреволюционеров, то такие существуют, и в ГПУ имеются ряд 

разработок и дел. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1690. – Арк. 71. 

 

 

Документ 77 

Витяг з протоколу засідання бюро 
Криворізького окружного комітету КП(б)У 30 квітня 1923 р. 

Слушали: 5. О проявлении бандитизма. 

Постановили: 5. Информацию т. Савицкого принять к сведению 

и предложить ГПУ быть в полной боевой готовности и в день 1 Мая 

установить строгое наблюдение в городе и по районам, т. Листопаду 

предложить следить за частями всеобуча. Предложить ГПУ особо 

наблюдать за оружейными складами. 

ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 1407. – Арк. 34 (зв.). 
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Документ 78 

Витяг з протоколу засідання бюро 
Криворізького окружного комітету КП(б)У 12 травня 1923 р. 

Слушали: 1. О направлении циркуляра об охране ссыппунктов. 

Постановили: 1. Ввиду того, что на Криворожье, по сведениям 

ГПУ, имеется 10 тыс. бывших повстанцев, комсостав которого проник 

во Всеобуч, что доказывает на присутствие в глубоком подполье 

Петлюровских ячеек, считать необходимым предложить Окрчону 

привести в боевую готовность ЧОН, усилив охрану окружных складов 

ЧОН и составить план обороны. 

ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 1407. – Арк. 49. 

 

 

Документ 79 

Витяг зі зведення Криворізького повітового комітету КП(б)У 
по боротьбі з бандитизмом за травень 1923 р. 

Политический бандитизм в округе появился, правда только в двух 

местах: 1) Бывшая Комиссаровская волость бывшего Верхнеднепров-

ского уезда, перешедшая к нам, там пришлось ГПУ сделать выемку 

петлюровской ячейки, которая уже собиралась в лес, так как наша 

тройка по выкачке оружия попала на нее; 2) В Никопольском районе 

появилась банда, соответствующие меры приняты. 

Замечена по округу кража лошадей, главным образом, в колхозах 

и совхозах, что указывает на то, что в глубоком подполье формируются 

банды. 

Считаясь с тем, что на Криворожье, по сведениям ГПУ, имеется 

около 10 тыс. повстанцев, которые даже не все зарегистрированы 

в ГПУ, и что эти бандиты живут на селе совместно со своим бывшим 

командным составом, которые постарались проникнуть на команд-

ные должности во всеобуче, отмечаются многие его уже выкрывания, 

и что работа Тройки по выкачке оружия дает большие результаты, 

мы считаем необходимым просить Губком, чтобы Губвоенсовещание 

отменило свое постановление о роспуске Тройки по выкачке оружия 

на Криворожье и удлинило срок хотя бы на один месяц. 

ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 1404. – Арк. 56 (зв.). 
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Документ 80 

Витяг з політичної доповіді на Криворізькій повітовій  
конференції КП(б)У 11 червня 1923 р. 

Распыленная на мелкие остатки банда Черного Ворона, по име-

ющимся сведениям, спасается в Долинском районе в хлебах. К поимке 

бандитов привлечена милиция и институт ответчиков.  

ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 1404. – Арк. 87 (зв.). 

 

 

Документ 81 

Витяг з протоколу засідання бюро 
Криворізького окружного комітету КП(б)У 30 серпня 1923р. 

Окружной партийный комитет выступил в защиту членов ком-

партии Красного П., Малика В., Манайды Е., которые в 1921 г. без 

суда самочинно расстреляли повстанца Петренко в с. Зеленое, прося 

не передавать дело в суд, а подвергнуть партвзысканию. 

ДАДО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 1405. – Арк. 72. 

1924 

Документ 82 

Витяг зі зведень про кількісний і якісний стан парторганізацій 
Катеринославської губернії на 1 лютого 1924 р. 

Политический бандитизм, свирепствовавший в губернии в тече-

ние трех лет, ликвидирован. Последние банды с политическим оттен-

ком в Криворожском уезде ликвидированы в конце 1922 — нач. 1923 г. 

Имеются политические группы петлюровского типа. Сейчас на почве 

голода развился уголовный бандитизм, проявляющий себя иногда 

в актах политической мести по отношению к агентам советской вла-

сти и членам компартии. 

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 1916. – Арк. 96. 
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1930 

Документ 83 

В суді 

Ад’ютант отамана Іванова 

Біографія Панаса Ковбасюка коротка, але надто цікава. Ковбасюк 

мешканець села Жовтого, за часів громадянської війни був одним 

із найактивніших учасників банди Тишаніна-Іванова. Він вислужився 

навіть до особистого ад’ютанта отамана. Добре знаючи, як мешканець 

села Жовтого, партійних і радянських робітників, він сумлінно до-

помагав банді: давав банді цінні відомості, допомагаючи виявити 

робітників і селян, що йшли за радвладу, брав участь у шуканні кому-

ністів, розстрілював комуністів, брав участь у єврейських погромах, 

мстив за розстріл брата, якого розстріляла радвлада. 

Коли повернулася радвлада, Ковбасюк приховав своє минуле. 

Все ж минуле його викрило ДПУ. 

Нині Ковбасюк посідав посаду секретаря бюра скарг при дніп-

ропетровській окрРСІ. При арешті у нього знайдено рушницю та брау-

нінг, що він їх приховав у льохові. 

На суді Ковбасюк частково визнав себе за винного тільки в тім, 

що він брав участь у банді Махна, що тоді ніби то була за радвладу. 

Ковбасюк, як це виявилося, уник і амністування. Докази свідків та 

наявність документів цілком стверджують про те, що Ковбасюк справді 

брав щонайактивнішу участь в банді Тишаніна-Іванова, проти рад-

влади та робітничої класи. 

Окрсуд, що слухав цими днями цю справу, хвалив Ковбасюка за-

судити до вищої міри соціяльного захисту — розстрілу. 
М. К–н 

«Червоний гірник». – 1930. – 26 квітня. 
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1933 

Документ 84 

Жандарм і бандит завідує 
розрахунковим відділом Криворізьбуду 

Колишній жандарм і часник банди Свіща — Карнаух влаштувався 

за допомогою «друзів» на посаді в управі Криворізьбуду, і не на якій-

небудь посаді, а завідувачем розрахункового відділу. 

Справжнє лице запеклого ворога радянської влади Карнауха 

вже виявлено було робітниками, коли він працював на Дзержинській 

рудні. Звідти його вигнали і виключили зі спілки. А тепер він затесався 

до контори Криворізьбуду. Між іншим, він не забув разом з собою 

влаштувати і колишнього завконтори Рембудвідділу Дзержинської 

рудні Дефорша, який має також темне минуле. 

Дивно як досі адміністрація головної контори Криворізьбуду 

та профспілка терплять на такій відповідальній посаді колишнього 

бандита? 
Робітник 

«Червоний гірник». – 1933. – 8 вересня. 
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