
Інформаційні матеріали до Дня пам'яті  

Героїв Крут 
 

 

29 січня в Україні відзначається річниця бою під Крутами, який для українського 
народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за 

незалежність. 

Завдяки звитязі та сміливості українських воїнів ворожий наступ більшовиків на Київ 

було зупинено на декілька днів. У цей час відбувалися переговори між Українською 

Народною Республікою і країнами Четверного союзу. 9 лютого 1918 року Брестський 

мирний договір було підписано. Він означав визнання самостійної Української 

Народної Республіки суб’єктом міжнародних відносин. 

Важливі акценти 

 Бій під Крутами став успішною оборонною операцією. Наступ переважаючих сил 

ворога було зупинено на декілька днів. Це дало змогу представникам Української 

Народної Республіки підписати Брестський мирний договір із країнами Четверного 

союзу. 

 Брестський мир означав визнання самостійної Української Народної Республіки 

суб’єктом міжнародних відносин. 

 Незалежність Української Народної Республіки довелося захищати від російської 

військової агресії на початках силами добровольчих формувань. 

 Згодом українські війська за підтримки німецьких та австро-угорських (завдяки 

Брестському договору) звільнили від більшовиків всю територію України. 

 Події Української революції засвідчили: державність без армії неможлива. 



 Сміливість та жертовність крутянців зробила їх прикладом для майбутніх поколінь 

захисників України. З ними порівнюють захисників Донецького аеропорту в теперішній 

російсько-українській війні. Тому героїв Крут у публіцистиці часто називають 

“першими кіборгами”. 

Історична довідка 

Перша незалежність 

У 1917 році постала Українська Центральна Рада, згодом була створена Українська 

Народна Республіка. 

Прихід до влади у Росії більшовиків у листопаді 1917 року становив загрозу для 

України. Вони прагнули встановити контроль над Україною. У грудні більшовицький 

уряд Росії (Рада народних комісарів) направив ультиматум Українській Центральній 

Раді. У ньому йшлося про виконання таких умов: дозволити переміщення 

більшовицьких військ в Україні, не пропускати із фронту (Першої світової війни) на 

Дон антибільшовицькі сили і відмовитися від утворення окремого Українського 

фронту. Українці відхилили вимоги і звинуватили більшовицьку Росію у втручанні у 

внутрішні справи України та розпалюванні ворожнечі. Раднарком, своєю чергою, 

оголосив Центральну Раду “в стані відкритої війни проти Радянської влади в Росії і на 

Україні”. 

7 січня 1918 року більшовики оголосили загальний наступ на Україну. У середині січня 

1918-го вони встановили контроль майже на всьому Лівобережжі та просувалися на 

Київ. За таких умов 22 січня 1918 року Українська Центральна Рада ІV Універсалом 

проголосила незалежність Української Народної Республіки. 

Напередодні бою 

Більшовицькі сили наступали на Київ з двох напрямків. Загін під командуванням 

Михайла Муравйова просувався Полтавщиною, в той час як на Чернігівщині діяв 1-й 

Мінський революційний загін на чолі з Рейнгольдом Берзіним. Вважаючи полтавський 

напрямок найбільш загрозливим, українське командування спрямувало туди 

найбоєздатніші частини, зокрема, Січових стрільців та Гайдамацький кіш Слобідської 

України. 

Всупереч розрахункам, основні сили загону Муравйова вирушили на з'єднання з 

Мінським революційним загоном. 28 січня вони заволоділи ключовим пунктом 

української оборони на Чернігівщині – станцією Бахмач. Здавалося, більше нічого не 

завадить більшовицькому наступу на Київ. 



На підступах до столиці Муравйов закликав: “Наше бойове завдання – взяти Київ... 

Жаліти київських мешканців нема чого, вони терпіли гайдамаків – нехай знають нас і 

одержать відплату. Жодного жалю до них! Кров’ю заплатять вони нам. Якщо треба, то 

каменя на камені не залишимо". 

Проте вже наступного дня на станції Крути їхній наступ зупинили українські частини, 

до яких підійшло підкріплення – курсанти  Київської юнацької військової школи імені 

Богдана Хмельницького сотника Аверкія Гончаренка та добровольці Помічного 

студентського куреня Січових стрільців (18-20-річні юнаки з Університету святого 

Володимира, Українського народного університету, Київської гімназії Кирила та 

Мефодія). До курсантів юнацької школи, студентів і гімназистів приєдналося ще десь 

80 добровольців із підрозділів Вільного козацтва з Ніжина. 

Перші кіборги 

29 січня 1918 року в Крутах перебувало до 520 українських воякiв, юнакiв і студентiв 

при 16 кулеметах та з однією гарматою на залiзничнiй платформi. У росіян була 

десятикратна перевага в живій силі, мали бронепотяг та артилерію. 

Військами УНР під Крутами командував Аверкій Гончаренко. Завдяки вигідній позиції 

і героїзму бійців українцям вдалося завдати росіянам значних втрат і стримати наступ 

до темряви. Потім під тиском ворога більшість підрозділів організовано відступили до 

ешелонів на станції неподалік і вирушили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні 

колії. Але одна студентська чота – 27 юнаків, – заблукавши у темряві, повернулася до 

станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. Вони потрапили в полон. 

Полонених катували, а потім стратили. Згодом частину героїв поховали на Аскольдовій 

могилі у Києві. 

На сьогоднi вiдомi прiзвища 20 з них. Це студенти Народного унiверситету Олександр 

Шерстюк, Ісидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сiрик, Омельченко 

(сотник); студенти Київського унiверситету святого Володимира Олександр Попович, 

Володимир Шульгин, Микола Лизогуб, Божко-Божинський, Дмитренко, Андрiїв; 

гiмназисти 2-ї Кирило-Мефодiївської гiмназiї Андрiй Соколовський, Євген 

Тернавський, Володимир Гнаткевич, Григiр Пiпський, Іван Сорокевич, Павло 

Кольченко (прапорщик), Микола Ганкевич.  

Загалом у бою під Крутами загинуло з української сторони, за різними оцінками, 70–

100 осіб. 

Втрати бiльшовицьких вiйськ сягали 300 воякiв. 

 



Брестський мирний договір 

Затримавши ворога на чотири дні, українські війська дали змогу уряду укласти 

Брестський мир між Українською Народною Республікою і державами Четверного 

союзу. Перемовини закінчилися 9 лютого 1918 року підписанням Брестського мирного 

договору. Він визначав: 

 визнання Четверним союзом самостійної Української Народної Республіки суб’єктом 

міжнародних відносин; 

 перехід Холмщини та Підляшшя до складу  України; Східна Галичина та Буковина мали 

бути виділені в окремий коронний край Австро-Угорщини; 

 кордон із Польщею, що мав бути визначений комісією “на основі етнографічних 

відносин і бажань людности”; 

 відмову сторін від взаємних претензій на відшкодування збитків, спричинених війною; 

 обмін військовополоненими та встановлення дипломатичних відносин; 

 постачання УНР іншій стороні до 31 липня 1918 року 60 мільйонів пудів хліба, 2750 

тисяч пудів м’яса, іншу сільгосппродукцію та промислову сировину. 

Тим часом 4 лютого 1918 року більшовицькі війська Михайла Муравйова підійшли до 

Києва. Під гуркіт гармат Центральна Рада приймала найрадикальніші закони – про 

ліквідацію права власності на землю та демобілізацію. 

Через два дні почався масований артилерійський обстріл, ще через 3 дні муравйовці 

ввірвалися в місто. Розгорнулося мародерство і полювання на українських чиновників, 

офіцерів, усіх “підозрілих”. Жертвами “червоного терору” стали декілька тисяч киян. 

Вже наприкінці лютого 1918 року завдяки підтримці німецьких та австро-угорських 

військ українці почали звільнення України від більшовиків. У квітні було звільнено 

майже всю Україну. 

Бій під Крутами став боєм за майбутнє України. 

Світлина вгорі – робота офіцера Армії УНР, художника Леоніда Перфецького 

"Оборона студентським куренем залізничної станції Крути, 29 січня 1918 року", 

акварель. Джерело: мистецький альманах "Артес" 

( Матеріал УІНП) 

 

Ярослав Файзулін у роботі «Бій під Крутами: як відрізнити історичну 

правду від міфу» пише: 

Опоненти Центральної Ради покладали відповідальність за трагічні наслідки бою під 

Крутами на її керівництво, звинувачуючи його в тому, що не маючи підтримки серед 

населення і вояцтва, воно спробувало захиститись від більшовицької армії «кількома 

https://artes-almanac.com/perfetskyi/
http://tyzhden.ua/History/37057


сотнями шкільної молоді», яких нашвидкуруч, без жодної військової підготовки 

відправила на фронт, де вони й загинули. 

 

На жаль, окремі з цих звинувачень мали під собою підстави. Багатотисячні українські 

збройні сили розпустили керівники Центральної Ради (особливо постарався голова 

уряду Володимир Винниченко), наївно сподіваючись на мирне існування української 

автономії у складі Російської федерації, мовляв соціалісти Петрограда і Москви ніколи 

не піднімуть зброї проти українського народу. 

 

Лідери Центральної Ради розглядали українське військо скоріше не як збройну силу, а 

як організовану масу людей, що була зручним інструментом для проведення агітаційної 

праці й насаджування соціалізму. Вони розраховували на політичну підтримку вояків-

українців і практично не розглядали їх як військову силу, спроможну захистити УНР. 

 

Через погану поінформованість щодо крутянських подій, фактично весь героїзм, 

проявлений молоддю в бою, було віднесено на Студентський курінь, хоча головну 

бойову силу на полі бою складали не студенти, а саме юнаки, вихованці військових 

шкіл, що мали певну військову підготовку і перебували під командою досвідчених 

старшин. Подібна плутанина фактів сприяла загальній міфологізації історичної події. 

 

Не сприяла пошуку правди й політична боротьба в тогочасній Україні.  

 

Увічнення пам’яті героїв Крут 

Меморіал пам'яті героїв Крут — меморіальний комплекс 

присвячений битві під Крутами 30 січня 1918 року. 

 

 До його складу входить монумент битви під Крутами, символічна 

могила-курган, каплиця, озеро у формі хреста, музейна експозиція 

розміщена в старовинних залізничних вагонах. 

 

 Меморіал знаходиться біля села Пам'ятне Борзнянського 

району, Чернігівської області. 
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Меморіал битви під Крутами 1918 р.(авт., Анатолій Гайдамака, 2006 р.), копія 

однієї з колон портику Червоного корпусу заввишки 10 метрів. Фото Олексій Якубін. 

 

 

Меморіальний комплекс пам'яті героїв Крут. Музейна експозиція, зовнішній 

вигляд, в день пам'яті героїв Крут. Паротяг.  



 

 

 

Меморіальний комплекс пам'яті героїв Крут. Інтер'єри вагонів, що скаладають 

музейну експозицію; в день пам'яті героїв Крут. 



 

Меморіальний комплекс пам'яті героїв Крут. Інтер'єри вагонів, що скаладають 

музейну експозицію; в день пам'яті героїв Крут. 
 
 
 

 

28 січня 2022 року. Вшанування пам’яті героїв Крут 



 

Символічний хрест Героям Крут на Аскольдовій могилі 

 (встановлений замість дерев’яного хреста у 2012 році) 

 

 

Могила  Володимира Шульгина і Володимира Наумовича на Лук’янівському 

кладовищі в Києві 



Володимир Наумович та Володимир Шульгин – бійці УНР, випускники Київського 

Університету імені святого Володимира, які 1918 року взяли участь у бою під станцією 

Крути. 

Неймовірна  та трагічна історія цих героїв і їхньої могили. 

У складі Помічного студентського куреня Січових Стрільців. Володимир Шульгин і 

Володимир Наумович добровольцями вирушили під станцію Курути, де брали участь у 

бою з бандами Муравйова.  

Чота з понад трьох десятків хлопців потрапила у полон. Цілу ніч більшовики катували 

полонених українців, а над ранок розстріляли. Стрілець Григорій Пипський заспівав 

“Ще не вмерла Україна…”, а всі хлопці підхопили пісню. 

 

 В останній момент друзі Наумович та Шульгин, прощаючись, обійнялися, і тут їх 

прошили кулі. 
 

Через сорок днів рідні приїхали на станцію Крути, щоб забрати загиблих. Тіла були 

понівечені до невпізнанності. 
  

Історик Ярослав Тинченко  розповідав, що закляклі в обіймах Шульгин і 

Наумович спершу були поховані на Аскольдовій могилі в одній труні – поруч із дідом 

Володимира Наумовича Іоанном Григоровичем, відомим громадським та церковним 

діячем. 

 

Після встановлення в Україні радянської влади, коли стало зрозумілим, що більшовики, 

рано чи пізно, знищать могилу, бабуся Наумовича таємно перевезла труну на 

Лук’янівське кладовище. 

 

При цьому на могилі не вказували імен загиблих, щоб не піддавати репресіям родичів. 

У 1934 році кладовище на Аскольдовій могилі знищила радянська влада. 

І тільки у 1996 році на могилі героїв була відправлена перша заупокійна Служба 

Божа, відновлена історична правда про двох молодих хлопців, які віддали життя 

за Україну”. 

 

Дмитро Лиховій у роботі «Пам’ять Героїв Крут: їхня могила збереглася 

не на Аскольдовій могилі, а на Лук’янівському кладовищі» вказує: 

…маючи фото з місця захоронення, києвознавці встановили: крім Шульгина й 

Наумовича, решту крутянців поховали не на Аскольдовій могилі, а на Новому 

Братському кладовищі для військових у районі Звіринець. 

“На сьогодні завдяки планам 1925 року, які відшукав києвознавець Михайло 

Кальницький, вдалося чітко ідентифікувати місце братської могили, яка фігурує на 
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фотографії. Звісно, нині там немає нічого — ані натяку на Нове Братське кладовище, 

яке існувало 100 років тому”, – цитує автор Ярослава Тинченка.  

Оскільки поховання на Звіринці не збереглися, Тинченко зазначає: “для підтвердження 

чи спростування версії про те, що братська могила крутян була не на Аскольдовій 

могилі, а на Звіринці, потрібно провести пошукові роботи”. 

 

Ярослав Тинченко також пише: “Версію про те, що юнаків, принаймні частину з них, 

було поховано на Новому Братському кладовищі, підтверджує… постанова Малої Ради 

— керівного органу Центральної Ради — від 10 березня (за старим стилем 25 лютого) 

1918 р 

 

Ілюстрація: Український тиждень, 2016 рік 

 

 

 

 



Могили на Черкащині 

Жителі села Старосілля Черкаського району щороку приходять до могил трьох 

героїв битви під Крутами. Ці могили знаходяться в їхньому селі, а імена крутян 

невідомі. Про це Суспільному розповіла завідувачка музею історії села Галина Галенко. 

 

28 січня 2022 року. Старосілля 

 
 

 

 



За радянських часів жителі Старосілля боялися говорити про те, що учасники бою 

поховані в селі, але шанували пам’ять полеглих, розповіла завідувачка музею Галина 

Галенко. 

"Вони берегли цю таємницю, нікому не розповідали. Розповідали, коли ставали 

немічними", – зазначила пані Галина. 

Вона додала, що до 1991 року місцеві жителі тримали в таємниці місце поховання героїв 

Крут. 

"Чоловік перевозив свого сина і ще двох товаришів, які були тяжко поранені в 

крутянських подіях. І ось, коли він доїхав до нашого села, то побачив, що хлопці вже 

мертві. Вони не витримали такої важкої дороги і цих тяжких поранень", – розповіла 

завідувачка музею. 

Січневого дня 1918 року місцева жителька  допомогала поховати хлопців, зазначила 

пані Галина. 1918 року підвода з тілами під’їхала туди, де колись був її двір. 

А всі ці роки  доглядала за могилами Людмила Удовик, зауважив її син Леонід. 

 

Людмила Удовик 

"Кожної весни, коли гробки, ми ходили на кладовище, прибирали на могилах рідних. 

Мама ходила до своєї сестри, там прибирала і загрібала. Прибирали, як могли, біля цих 

хлопців", – розповів чоловік. 

У нього є фотоколекція, зібрана за роки вшанувань. На одній із світлин зображений 

хрест, який зберігся до того часу, коли поставили нові хрести на могилах героїв. 



 

2013 рік. Старий хрест 

 

Священник Старосільської церкви, отець Василь має фото, на якому – перша панахида 

за померлими. 

"Коли показали ці хрести, коли ми почали розпитувати інших людей, долучилися 

старосільські активісти, то з'ясувалося, що, дійсно, це є по факту", – розповів 

священник. 

За понад сто років не вдалося знайти рідних цих юнаків, а також дізнатися їхні імена, 

зазначила завідувачка місцевого музею Галина Галенко. 

Щороку до пам’ятної дати місцеві жителі приносять квіти на могили героїв Крут. Учні 

сусідньої, мліївської, школи також вшановують пам’ять полеглих. 

Завідувачка музею Галина Галенко додала: жителі щороку вшановують пам’ять героїв 

Крут і сподіваються, що на місці напису "невідомий юнак" з’явиться ім’я, і про свого 

героя країна знатиме більше. 

 

 

 

 



Використані джерела: 

Дмитро Лиховій. « Пам’ять Героїв Крут: їхня могила збереглася не на Аскольдовій 

могилі, а на Лук’янівському кладовищі»  28/01/2021  https://novynarnia.com/2021/01/28/mohyla-

herojiv-krut/ 

УІНП 19.01.2021 Інформаційні матеріали до Дня пам'яті Героїв Крут – 2021 

https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/vchytelyam/metodychni-rekomendaciyi?page=1 

Вікіпедія. «Меморіальний комплекс «Пам'яті героїв Крут». 

 

Черкаси. Суспільне. День пам’яті героїв Крут: жителі села на Черкащині доглядають 

за могилами невідомих крутян. https://suspilne.media/202393-u-cerkasah-v-dtp-potrapili-

tri-avto/ 
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