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Круглий стіл
«АНТИБІЛЬШОВИЦЬКИЙ СПРОТИВ НА ПОДІЛЛІ:

ІСТОРІЯ ТА ПАМ’ЯТЬ
(ДО 100-РІЧЧЯ БАБЧИНЕЦЬКО-ЯМПІЛЬСЬКОГО ПОВСТАННЯ)
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м. Ямпіль, вул. Свободи 130

Ямпільський міський будинок дитячої та юнацької творчості
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Центральний міжрегіональний відділ 
Українського інституту національної пам'яті

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Вінницької ОДА

Ямпільська міська рада
Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат»

ГО «Жива історія»

 В рамках заходів з відзначення видатних осіб та 100-річчя 
подій Української революц� 1917-1921 рр. на Поділлі  

«Пам'ятаймо славні дні Визвольних змагань»

Питання до обговорення: 
- історія боротьби за українську державність на Поділлі в 
період Української революц� 1917-1921 років;
- участь ямпільчан у Перших Визвольних змаганнях;
- Бабчинецько-Ямпільське антибільшовицьке повстання;
- антибільшовицький спротив подолян у 1920-1930-х рр.;
- відновлення національної пам'яті про под� сторічної 
давнини;
- сучасна російсько-українська війна та історія українського 
визвольного руху.
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100 років Бабчинецько-Ямпільського 
антибільшовицького повстання

Історична довідка

2021 рік є останнім ювілейним роком з відзначення 100-річчя 
подій Української національної революц� 1917-1921 рр. 100 років 
тому українці боролись за власну державність – Українську 
Народну Республіку. Чимало подій відбувалось на територ� 
Поділля, зокрема і на Ямпільщині. 

Ямпільський край став ареною активних бойових дій 
впродовж 1918-1919 рр. У січні 1919 р. в часі революційного 
безвладдя була створена т.зв. «Ямпільська козацька республіка», 
бойова формація якої – окремий Наддністрянський курінь на чолі 
з полковником Семеном Ільницьким активно долучився до 
оборони краю від біло-червоних російських загарбників 
(білогвардійців та більшовиків). Місцевими активними 
українськими діячами були повітові комісари Пилип 
Мальований та П. Мусієнко, голова міської управи Б. 
Станішевський, військовий комендант Ямполя Трохим Лампіга 
та ін. 

Саме поблизу Ямполя, у с. Писарівка, 6 травня 1920 р. 
завершився героїчний Перший Зимовий похід - партизанський 
рейд Арм� Української Народної Республіки під проводом 
генерала Михайла Омеляновича-Павленка тилами Червоної та 
Добровольчої армій взимку-навесні 1920 року, коли останні 
зустрілись з розвідувальними підрозділами 2-ї Стрілецької 
дивіз� полковника Олександра Удовиченка, що наступала із 
заходу. У жовтні-листопаді 1920 р. за кількадесят кілометрів на 
схід від Ямполя точилися останні кровопролитні бої регулярної 
Арм� УНР з більшовиками. Попри встановлення совєтської влади 
ямпільчани не думали коритись. Боротьба продовжувалась.

«Нас може й не стати, але залишимо по собі пам'ять, 
легенду для нових борців» - наголошував подільський отаман, 
сотник Арм� УНР Яків Гальчевський «Орел» згадуючи про под� 
Перших Визвольних змагань. 

Яскравою сторінкою Української революц� 1917-1921 рр. та 
антибільшовицького спротиву на Поділлі є Бабчинецько-
Ямпільське повстання, що вибухнуло у лютому 1921 р. 
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Ось як описують под� дослідники Костянтин Завальнюк та 
Сергій Борсуковський:

«… Після загибелі отамана Семена Ільницького наприкінці 
1920 р. місцеві більшовики відчули для себе радісне полегшення і 
з подвійною енергією заходилися втілювати на Ямпільщині свої 
людиноненависницькі експерименти. Однак, попри сприятливу 
для себе обстановку та присутність на Поділлі російсько-
більшовицьких військ, вже на початку лютого 1921 року вдарив 
грім народного невдоволення. Люди взялися за сокири, вила, 
лопати та з гаслом «За Радянську владу без комуни і комуністів» 
виступили проти нав'язуваних їм порядків та жорстокого 
гноблення. Як зазначали самі більшовики, конкретною 
причиною виступу були – «петлюровская агитация в связи с 
разверсткой курей, яиц, закрытием маслобоен, мельниц и 
вьлавливанием дезертиров». Крім цього, більшовики 
визнавали, що за національним складом повстанці були 
виключно українцями, а за соціальним - «мелкие кулаки, 
середняки и несознательные бедняки». 

Розпочалось повстання З лютого 1921 р. в с. Бабчинці (від 
недавнього часу уже Могилів-Подільського району Вінницької 
області), досить швидко охопивши Ярузьку, Ямпільську, 
Бабчинецьку та Велико-Кісницьку волості Ямпільського повіту та 
частину сіл Могилівського повіту (Шендерівка, Людвиківка, 
Садківці). 

Організацією повстання займався штаб: основний 
(підпільний) у Ямполі і польовий у Бабчинцях, а загальні накази 
та інструкц� надходили з Румун� від петлюрівських офіцерів 
(старшин арм� УНР). Очолив народне повстання проти 
більшовицького гніту колишній підпрапорщик царської арм� 
Федір Іванович Лозан (народився 5(17) червня 1888 року у 
Ямполі), найближчим помічником якого був «известный 
местньй бандит» Яків Гінець (Лунець). Також серед помічників 
отамана Лозана згадуються мешканці Ямполя Антон 
Омелянович Барський («бывший торговец бакалейной лавки») і 
Гречківський (бывший трактирщик-кулак»), а також уродженець 
с. Цекинівки Фортуна («деревенский кулачек») та «кулак» 
Мельник з с. Гальжб�вки. 

Формальним приводом для повстання послужив майже 
анекдотичний випадок: місцевою міліцією та більшовицькою 
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комендантською командою у Бабчинцях було знайдено і 
конфісковано самогонний апарат, на захист власника якого 
піднялось усе населення. Однак про те, що повстання було добре 
організоване та сплановане, свідчать спогади одного з його 
учасників, уродженця Бабчинець Івана Йосиповича Шевчука, 
1901 року народження: «В первый день восстания мы были 
собраны в Бабчинцах около церкви. Когда из села Моевки одна 
из частей красноармейцев повела наступление на восставших, 
мы, группа повстанцев, в том числе я, Трендовский Илья, 
Коваленко Герасим, Пержинский Семен (на высылке) и другие, 
оттеснили одну из групп красноармейцев, которые, скрываясь от 
нашего преследования, забежали в дом Федора Мельника, где 
мы их обезоружили и после зтого часть расстреляли, а часть 
зарубили. После расправы над зтими красноармейцами мы 
повели наступление на село Моевку, где около Барабашева става 
в направлении к лесу села Боровки мы захватили в плен 5 
красноармейцев, которых я Шевчук, Трендовский и Пержинский 
Семен расстреляли. После этого мы вернулись обратно и 
направились в сторону Сокола и хутора Патрилевича, где у нас 
произошла стычка, в результате чего нами было расстреляно 
более 30 человек (зі складу 104 полку. - Авт.). И таким образом в 
селе Бабчинцах 5 дней село находилось в руках повстанцев и 
только лишь когда пришла помощь со стороньі Моевки, Сокола и 
других сел и красноармейскими частями было окружено село, 
мы все разбежались».

Із Бабчинець повстання почало швидко поширюватись і по 
інших районах Ямпільщини. У цей час штаб 12-ї дивіз� червоних 
панічно доносив що у Ямпільському повіті знаходиться 12 тисяч 
повстанців, а у Могилівському - 5 тисяч при 200 кавалеристах без 
сідел. «Контрреволюційний рух» охопив населені пункти 
Грушку, Садки, Коси, Вила, Букатинку Мервинці, Бушу, 
Іванків, Микільське, Бабчинці, Суботівку, Яругу, Михайлівку, 
Білу, Гальжб�вку, Петрашівку, Миронівку, Пороги, Добрянку, 
Дзигів Брід, Велику Кісницю, Цекинівку, Вольфанівку, 
Тростянець Ямпільського повіту, а також Шендерівку, 
Людвинівку, Садківці та інші Могилівського. 

Особливо успішним для повстанців було взяття містечка 
Яруги та села Тростянець, де загін отамана Лозана (близько З 
тисячі чоловік, з яких лише половина мала вогнепальну зброю) 
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розігнав місцеві органи «совєтської» влади та роззброїв майже 
сто червоноармійців, поповнивши таким чином своє озброєння. 
Однак і після цього повстанська кавалерія (близько 500 чоловік) 
була здебільшого без сідел та збруї: Також під час цих боїв 
повстанцями було знищено трьох більшовицьких активістів, 
членів парт�: ярузького волосного воєнкома Манаєва (родом з 
Царицинської губерн�), слідчого «особого отдєла» Румкордону 
Богданова та кулеметника карного батальйону Терентія Урсола 
(уродженець с. Гальжб�вка). 

В успішному наступі повстанців була чимала заслуга і 
колишнього царського прапорщика Федора Антоновича 
Ганькевича (народився 4 лютого 1888 р. в с. Тростянець). Ще до 
повстання він за завданням керівництва організував у своєму 
селі та у Дзигівці підпільні осередки, внаслідок чого зазначені 
села пізніше опинилися на боці повстанців. Більше того, під час 
самого повстання він служив старшиною більшовицького 
караульного батальйону в Ямполі. Під Гальжб�вкою, де мав бути 
розгорнутий його взвод, поширив серед своїх підлеглих паніку, і 
ті ганебно втекли у Ямпіль. Пізніше ворог в офіційному 
повідомленні згадував, що 3 лютого повсталими селянами з 
Гальжб�вки, Білої та Флемінди загальною чисельністю близько 
1500 чоловік, озброєних гвинтівками та бомбами, було вчинено 
напад на Ямпіль. Як зазначали самі більшовики, у Ямполі влада 
повстанців трималася з 5 по 9 лютого 1921 року. 

За цей час повстанці відновили владу УНР, сформували свою 
адміністрацію, відмінили совєтські закони, було видано ряд 
наказів про вільний обіг усіх грошей (за винятком совєтських), 
свободу торгівлі, відозви із закликом до повстання проти 
комуни. 

Під впливом успіхів повстанців більшовики терміново 
зайнялися евакуацією своїх установ із Могилева-Подільського, а 
також вживали усіх заходів для оборони міста. Все ж сили були 
далеко не рівні. Вже сьомого лютого більшовицькі 66, 208, 209 і 
210 полки зі складу 24-ї дивіз� перейшли у наступ проти 
повстанців. Також у придушенні повстання брали участь 35 
бригада 12-ї дивіз� і загони, сформовані з міліціонерів 
Могилівського повіту під командуванням начальника повітової 
міліц� І. М. Чебана (загальна чисельність цих загонів - 130 
чоловік).
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Незважаючи на чисельну перевагу більшовиків, повстанці 
хоробро оборонялися. Сам ворог був змушений визнати, що «в 
некоторых случаях замечается особый героизм, как например 
контрнаступление, драка до последнего патрона». 

10 лютого 1921 року повстання було жорстоко придушене, 
«ватажки повстання знищені», «вбито понад 300 бандитів». 

Серед убитих повстанців виявився і тридцятисемирічний 
священик з села  Петрашівка Олексій Іполитович Коцюбинський, 
який загинув 8 лютого 1921 року. Із цього ж села сумний список 
жертв поповнили Трохим Степанович Сугак, 40 р., Никанор 
Пилипович Грабовський, 24 р. та Сергій Омелянович Тьорла, 25 р. 

Відомі також й імена деяких з ямпільців, які постраждали під 
час лютневих подій. Це тридцятитрьохрічний мешканець 
Ямполя Григорій Пилипович Гірник (загинув 4 лютого 1921 року), 
Максим Миколайович Гаєвський, 18 р. (вбитий 11 лютого) і 
семирічний хлопчик Микола Васильович Онисько, який, схоже, 
став випадковою жертвою бойових дій. 

Під час придушення повстання жертвою червоних карателів 
стало село Оленівка Могилівського повіту, яке 66-им полком 
24-ї дивіз� було спалене дотла.

Зазнали значних втрат і карателі, які, щоправда, намагались 
применшити їх масштаб. Так, лише за офіційними даними, з боку 
більшовиків загинули 3 партійні активісти (вже згадувані 
Манаєв, Урсол і Богданов), 5 червоноармійців карного 
батальйону, близько 30 червоноармійців 104-го полку, поранено 
4 чоловік та пропало безвісти 10. У той же час, до цього списку, 
очевидно, не зараховували загиблого міліціонера зі складу 
загону І. Чебана та іншого, «важко побитого бандитами». Крім 
цього, авторам вдалося виявити і згадку про загиблого в бою під 
Ямполем з 8 на 9 лютого 1921 року агітатора-організатора 
повітової політпросвіти Скрипника. Так що втрати ворога, 
очевидно, були набагато більші, ніж це подають офіційні дані. 

У відплату за пережиті жахи більшовики почали проводити 
масові арешти та розправи. Так, лише за станом на 15 лютого 1921 
року було заарештовано до 500 чоловік, в тому числі і 4 
агітатори, які закликали до повстання. Чимало з цих людей 
згодом були страчені. Зокрема, 16 лютого 1921 року у Бабчинцях 
виїзною сесією Реввійськтрибуналу при 12-й дивіз� були 
засуджені до розстрілу мешканці того села Дзіньдобрий Федір 
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Павлович, 33 р., Лисий Іван Степанович, 24 р., Василевський 
Кирило Леонтійович, 23 р. і Лісовий Федір Кирилович, 29 р. При 
цьому засудженим ставилося у вину те, що перший з них «с 
оружием в рука принимал участие в наступлении против 
красноармейцев. При отступлении повстанцев бежал и 
спрятался дома. Второй, Лысый, был в заставе с винтовкой и 
десятью патронами в местечке Черновцы, кроме того призывал 
восставших отбирать оружие у гр-н, третий, Василевский, 
агитировал среди населения,  что нужно уничтожить 
коммунистов и подстрекал других для агитации, причем он же 
находился на колокольне поддерживал звон набата. Четвертый, 
Лесной, был в толпе с винтовкой который кричал: нужно идти 
обезоруживать (імовірніше, «вооружать ) население и вьійти на 
улицу».

Вирок, як правило, був остаточний і оскарженню не підлягав. 
На втихомирені села, як свого часу на Кетроси, ворог 

накладав величезну контрибуцію. Скажімо, с. Бабчинці повинне 
було сплатити близько 10 тисяч пудів хліба, 15 голів великої 
рогатої худоби і декілька штук овець та свиней. На с. Петрашівка 
накладено стягнення на тисячу пудів зерна та 12 голів великої 
рогатої худоби, на с. Біла - 500 пудів хліба і З голови худоби. Усе 
зібране продовольство, за винятком зерна із Ямполя, яке 
передавалось у розпорядження комнезаму, надходило у 
продоргани (читай: у Росію). Крім цього, у Бабчинцях у населення 
було вилучено величезну кількість обмундирування, яке забрав 
собі 104-й полк: 500 штук білизни, 250 аршинів полотна, 14 
аршинів селянського сукна, 13 пар чобіт і 30 кожухів.

Що стосується долі керівника повстання, Федора Івановича 
Лозана, то він перейшов у підпілля і продовжував боротьбу з 
переважаючими силами ворога, аж поки 25 листопада 1925 р. не 
був спійманий більшовицькими каральними органами. Долю 
Федора Івановича вирішувала Надзвичайна сесія Могилів-
Подільського окружного суду, яка і засудила його до розстрілу. 

Мужньо отаман Лозан поводився і під час допитів та 
розстрілу, не зрадивши нікого зі своїх товаришів. Подібна доля 
чекала і на багатьох інших повстанців, яких у масовому порядку 
виловлювали по селах у 1937-1938 роках, пригадуючи їм їхнє 
«контрреволюційне» минуле ...

Однак, попри поразку Бабчинецько-Ямпільського 
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повстання, визвольні традиц� у краї над Дністром ворогові не 
вдалося викорінити ні вогнем, ні мечем. У повітрі запахло 
ранньою весною, яка віщувала відлигу…

(Завальнюк К., Борсуковський С. Незламні. Ямпільці в 
обороні державності: 1917-1925 рр. – Вінниця: Книга-Вега,       
2009. – С. 63-68.)

1921 р. лютого 16. Бабчинці. - Вирок виїзної сес� 
Ревтрибуналу при 12-й стрілецькій дивіз� Петросовєту у 
справі учасників повстання 03.02.-10.02.1921 р.

ПРИГОВОР 
Именем РСФСР 

Выездная сессия Реввоентрибунала при 12 стрелковой 
дивизии Петросовета в составе Председателя Антонова, членов 
Ионаса и Солнцева в заседании своем от 16 февраля 1921 года 
заслушав дело №2 по обвинению гр-н села Бабчинцы той же 
волости, Ямпольского уезда, Подольской губернии Дзиндоброго 
Федора Павловича, 33 лет, Василевского Кирила Леонтьевича,   
23 лет, Басенка Михаила Григорьевича, 33 лет, Нагальчука Ивана 
Антоновича, 19 лет, Балана Николая Яковлевича, 37 лет, 
Присяжного Петра Ивановича, 26 лет, Шпортко Степана 
Михайловича, 19 лет, Писарского Иустина Гавриловича, 18 лет, 
Кучурбея Андрея Семеновича, 28 лет, Девятого Василия 
Несторовича, 30 лет, Лукаша Леонтия Пантелеймоновича, 34 лет, 
Буги Степана Ивановича, 55 лет, Сорочана Константина 
Павловича, 39 лет, Сандула Никиты Федоровича, 46 лет, 
Думанского Тимофея Романовича, 28 лет, Неструца Иосифа 
Васильевича, 37 лет, Сандула Прокопа Лукьяновича, 27 лет, 
Сандула Ивана Фомича, 19 лет, Лесного Федора Кириловича,      
29 лет, Данилец Василия Кирилловича, 19 лет, Сандула Михаила 
Игнатовича, 36 лет, Струминского Мартына в вооруженном 
восстании против Советской власти. 

Лысого Ивана Степановича, 24 лет, Подоляна Григория 
Платоновича, 23 лет, Лупола Семена Анисимовича, 20 лет, 
Черного Данила Никифоровича, 22 лет - дезертирстве и 
вооруженном выступлении против Советской власти. 

Нашел: судебно-предварительным следствием установлено, 
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что в первых числах февраля с. г. в селе Бабчинцы гр-не 
Дзидобрый Федор, Лисий Иван, Васильский Кирилл и Лесной 
Федор участвовали активно в восстании против Соввласти, 
причем первый с оружием в руках принимал участие в 
наступлении против красноармейцев. При отступлении 
повстанцев бежал и спрятался дома. Второй, Лысый, был в 
заставе с винтовкой и десятью патронами в местечке Черновцы, 
кроме того, призывал восставших отбирать оружие у гр-н, 
третий, Василевский, агитировал среди населения, что нужно 
уничтожить коммунистов и подстрекал других для агитации, 
причем он же находился на колокольне и поддерживал звон 
набата. Четвертый, Лесной, был в толпе с винтовкой, которая 
кричала: нужно идти обезоруживать население и выйти на 
улицу. 

Сандул Михаил принимал участие в восстании, так как по 
его приказам вьдавался хлеб повстанцам, с которыми у него 
были нєоднократные совещания. Струминский Мартин, 
Новогродский Лукьян, Нетруц Иосиф, Лужанский Тимофей, 
Сорочан Константин, Сандул Никита, Сандул Прокоп - первый в 
том, что ее священник не принимал никаких мер к тому, чтобы 
убедить массу, что ее выступления контрреволюционные, и 
остальныхх в оказании содействия банде, наступающей на село 
Моевку.

Черного Даниила, Лупола Семена, Подоляна Григория, в 
том, что будучи мобилизованными в декабре 1920 года в 
Ямпольский уездвоенком, откуда дезертировали домой, при 
[зтом] также были в отряде, наступавшем на Моевку. Данилец 
Василий, Басенко Михаил, Нагальчук Иван, Балан Николай, 
Присяжный Петр, Шпортко Степан, Писарский Иустин, 
Кочурбей Андрей, участвовали в отряде повстанцев, имевшем 
целью захватить с. Моевку, Буга Степан, Девятый Василий 
оказали разное содействие повстанцам, поэтому Ревтрибунал 
ПРИЗНАЛ: 

Всех вышеперечислеиных подсудимых виновными в 
восстании против Соввласти и руководствуясь Революционной 
совестью и коммунистическим правосознанием, ПРИГОВОРИЛ: 

Дзиндоброго Федора, Лысого Ивана, Василевского Кирилла 
и Лесного Федора - подвергнуть высшей мере наказания - 
расстрелу. 
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Сандула Михаила, Струминского Мартына, Сандула 
Прокопа, Новогродского Лукьяна, Нетруца Иосифа, Лужанского 
Тимофея, Сандула Никиту, Сорочана Константина заключить в 
концентрационный лагерь сроком: первого - на пять лет, второго 
и третьего - на три года каждого, четвертого и пятого на два года 
каждого, шестого, седьмого и восьмого на один год каждого. 

Данильца Василия, Подоляна Григория, Сандула Ивана, 
Черного Даниила, Лупола Семена, Басенка Михаила, Нигальчука 
Ивана, Балана Николая, Присяжного Петра, Шпортка Степана, 
Писарского Иустина, Кочурбея Андрея - лишить свободы с 
применением общественных принудительных работ, Черного, 
Лупола, Подоляна сроком на пять лет каждого, Данильца, 
Сандула, Басенка, Нигальчука, Балана, Присяжного, Шпортко, 
Писарского, Кочурбея - лишить саободы сроком на ТРИ года 
каждого.

Буга Степана, Девятого Василия, лишить свободы с 
применением общественных  принудительных  работ сроком на 
ТРИ года каждого, но, принимая во внимание их политическую 
неразвитость и пролетарское состояние и то обстоятельство, что 
в совершенном преступлении они являются жертвой темной 
агитации, Реввоентрибунал нашел возможным приговор 
считать условным по отношении Буга Степана, Девятого 
Василия, Лукаша Леонтия - считать по суду оправданным.

Приговор вынесен в 20 часов 30 минут и подлежит 
исполнению по  истечении 48  часов  по  отношению 
приговоренных к расстрелу. Приговор окончательный и 
обжалованию не подлежит. 

Председатель ( Антонов). Члены ( Ионас и Солнцев). 
Верно: 
ДАВО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 11161, арк. 27-28. Копія.
(Цит. за Завальнюк К., Борсуковський С. Незламні. Ямпільці в 

обороні державності: 1917-1925 рр. – Вінниця: Книга-Вега,      
2009. – С. 150-151).
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