


Українська революція 1917–1921 років розпочалася в умовах революційних

потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917-го. Революція була явищем

загальноукраїнським. У всіх регіонах розвивався національний рух, створювалися

та діяли українські органи влади, політичні партії та громадські інституції,

відроджувалася культура.

Донеччина не стояла осторонь від подій Української революції. І хоча на Донбасі

великий вплив мала ідеологія більшовизму, ідея утворення єдиної української

незалежної держави складала їй велику конкуренцію у боротьбі за народні маси.

Представники Донецького краю ще задовго до революційних подій 1917 року

долучались до боротьби за незалежність Української держави. Найвідоміші з них

були брати Шаповали – Микита та Микола.

І. Вступ



Видатний державний, політичний і громадський діяч
України. Публіцист, письменник, журналіст, унікальний
організатор і просвітитель, вчений-лісовод, вчений-
соціолог, послідовний борець за незалежну Україну.

Народився 26 травня (08 червня за новим стилем)
1882 року в селі Серебрянка Бахмутського повіту на
Донеччині в сім'ї унтер-офіцера.

1900 рік - закінчив Новоглухівську лісову школу.
навчався у Київському політехнічному інституті.

У 1909-1914 рр. був засновником, редактором
часопису «Українська хата», що відіграв значну роль в
консолідації української інтелігенції і її національному
вихованні.

Шаповал Микита Юхимович 

Микита Шаповал
Місце та дата фото невідомі.

https://www.istpravda.com.ua/rus/articles/2018/10/18/153102/

І. Микита та Микола  Шаповали

https://www.istpravda.com.ua/rus/articles/2018/10/18/153102/


Запис про народження Шаповала Микити Юхимовича.
Цифрові копії метричної книги про народження, шлюб, смерть Преображенської церкви Катеринославської
духовної консисторії, с. Серебрянка Бахмутського повіту Катеринославської губернії за 1882-1884 рр. ДАДО



Скріншот запису про народження Шаповала Микити Юхимовича: «Народився 26 травня, хрещений 28 травня
1882 року. Село Серебрянка Бахмутського повіту. Микита. Батьки – відставний унтер-офіцер Шаповал Юхим
Олексійович та законна дружина Наталя Яківна, обидва православні».
Цифрові копії метричної книги про народження, шлюб, смерть Преображенської церкви Катеринославської
духовної консисторії, с. Серебрянка Бахмутського повіту Катеринославської губернії за 1882-1884 рр. ДАДО



У період Української революції 1917-1921 рр. Микита Шаповал працював комісаром
Київського повіту, був активним членом Центральної Ради, один із співавторів IV
Універсалу.

Один з організаторів і лідерів Української партії соціалістів-революціонерів, голова
Всеукраїнської Лісової Спілки, міністр пошти і телеграфу в уряді В. Винниченка, міністр
земельних справ в уряді Директорії. За гетьманства П. Скоропадського фактично
очолював Український національний союз, разом з В. Винниченком здійснював заходи з
відновлення УНР.

Фрагмент облікового документа
Микити Шаповала для виїзду на
дипломатичну роботу до
Угорщини.
19.02.1919.
З фондів музейної кімнати
Микити Шаповала
Серебрянського ЗЗСО І-ІІ ст.



Універсал Директорії Української Народної Республіки до
трудового селянства за підписом Микити Шаповала.
Київ. 10.01.1919. Електронна бібліотека «Україніка»
(http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/00020690)

Постанова Ради Міністрів щодо Закону про ліси в
Українській Народній Республіці.
м. Київ. 10.01.1919. Електронна бібліотека
«Україніка»
(http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0002069)

http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/00020690
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0002069


У 1921-1932 рр. за часів еміграції проявив особливий
талант організатора. Для української молоді у Чехії
відкрив вищі навчальні заклади: «Українська
господарська академія», «Український педагогічний
інститут ім. М. Драгоманова», «Соціологічний інститут»
та інші.

Творчою спадщиною М. Ю. Шаповала є
фундаментальні роботи із соціології, ряд політологічних
праць, збірки, два підручника з лісової справи, 36 книг
публіцистики - загалом близько 400 праць, багато з яких і
на сьогодні не втратили своєї актуальності.

Помер у 1932 році у Ржевницях біля Праги, де і
похований.

Ольга та Микита Шаповали.
м. Прага. 1922 рік. З фондів музейної
кімнати Микити Шаповала
Серебрянського ЗЗСО І-ІІ ст.



Зліва направо: Микита, Ольга, Антоніна та Микола Шаповали.
Місце та дата зйомки невідомі.
З фондів музейної кімнати Микити Шаповала Серебрянського ЗЗСО І-ІІ ст.

Пам’ятник Микиті Шаповалу
у с. Серебрянка Бахмутського
району Донецької області.
Фото з книги В. Т. Терещенко
«Золото у кожного в душі»



Шаповал Микола Юхимович 
Генерал-хорунжий Армії УНР

Народився 05.12.1886 у с. Серебрянка Бахмутського повіту
Катеринославської губернії. Рідний брат Микити Шаповала.

Навчався у Слов’яносербській гімназії. У 1909 році закінчив
Чугуївське піхотне юнкерське училище. У російській армії
значився під прізвищем «Шаповалов». У складі 28-го піхотного
Полоцького полку брав участь у Першій світовій війні, командував
ротою та батальйоном. Останнє звання у російській армії —
поручик. .

Микола Шаповал
Місце та дата зйомки невідомі.
https://commons.wikimedia.org/wiki
/File:Mykola_szapowal.jpg

Сім’я Шаповалів. Зліва направо:
Стоять Дорош з дружиною
Ксенією. Сидять Юхим
Олексійович (батько), Микола,
Наталя Яківна (мати).
м. Слов’яносербськ. 1914 рік.
З фондів музейної кімнати
Микити Шаповала Серебрянського
ЗЗСО І-ІІ ст.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mykola_szapowal.jpg


Зліва направо: член Союзу Визволення України Олександр Скоропис-
Йолтуховський, отаман 1-го Запорожського полку ім. Т. Шевченка
Микола Шаповал і сотник Люварс. Табір Раштат.
27.04.1916. Німеччина
Віртуальний музей УНР. https://io.ua/30175543p

У серпні 1915 року потрапив
до німецького полону,
перебував у таборі Штральзуд,
де організував гурток офіцерів-
українців, на чолі яких у січні
1916 року записався
добровольцем до Легіону
Українських січових стрільців.

У таборі Раштадт
організував так звану
Запорізьку Січ — національну
організацію
військовополонених офіцерів.
27.01.1916 сформував з
українців-військовополонених
загін (незабаром — 1-й
Запорізький полк ім. Т.
Шевченка) з 27 осіб, який в
січні 1917 року у складі
німецьких військ вирушив на
Волинь для ведення
пропагандистської та
розвідувальної роботи.

https://io.ua/30175543p


З кінця лютого 1918 року — командир 1-го
Синьожупанного полку ім Т. Шевченка.

З 09.10.1918 працював начальником
консульського відділу Міністерства закордонних
справ Української Держави.

У листопаді 1918 року направлений членами
Директорії Володимиром Винниченком та Микитою
Шаповалом до Берліна для передачі німецькій владі
ультиматуму про невтручання у внутрішні справи
України.

З 05.01.1919 — командир 7-ї піхотної кадрової
дивізії Дієвої армії УНР.

З середини квітня 1919 року — начальник 16-го
пішого загону (бригади) Української Галицької армії,
сформованого з наддніпрянських частин

З 06.06.1919 відряджений до Німеччини для
набору до Дієвої армії УНР військовополонених-
українців. Голова української місії у Болгарії.

З 28.07.1920 до кінця 1922 року— начальник
Спільної (Камїянецької) юнацької школи.

Начальник Спільної Юнацької Школи у таборах
інтернування у Польщі та Чехословаччині.

Микола Шаповал.
1918 рік
З видання «Офіцерський корпус Армії
Української Народної Республіки (1917–
1921)». Книга 1. Ярослав Тинченко



З 1924 року в еміграції у Франції. Належав до
української партії соціалістів-революціонерів та
був головою її осередку у Франції.

У 1929–1948 рр. голова Української Громади у
Франції.

З початку Другої світової війни Микола
Шаповал залучив близько 700 українських
добровольців, членів своєї організації, до лав
французьких збройних сил.

Під час німецької окупації Франції Микола
Шаповал відмовився очолити військовий підрозділ
та воювати проти Радянського Союзу. За це його
кинули до концтабору, з якого був звільнений
союзними військами у 1944 році.

Зліва направо: Микола, Ольга та Микита
Шаповали.
м. Прага. 1926 рік.
З фондів музейної кімнати М. Шаповала 
Серебрянського ЗЗСО І-ІІ ст.

Микола Шаповал автор книг «Проблеми
демократії у Масарика»; перекладав з
французької мови «Гра кохання і смерти»
Ромен Роллана; був редактором видань «Вісник
Української Громади у Франції» та «Українська
Воля» в Парижі.

Помер Микола Шаповал у 1948 році.
Похований у м. Сошо (Франція).



Козаки 1-го Запорізького полку імені гетьмана Петра Дорошенка
Армії УНР переможним маршем входять у Бахмут. 18 квітня
1918 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Бахмут_УНР_1918.jpg

Уродженці Донецького краю
потрапляли до української армії
навесні 1918 року, під час звільнення
Лівобережної України від
більшовиків та проведену влітку та
восени 1918 року мобілізацію. За
період 1918-1920 рр. донбасівці
потрапляли також як полонені бійці
Червоної та Добровольчої армій, а
також під час агітації у таборах
Польщі у 1919-1920 роках.

Найбільшого впливу на притік до лав
борців та вояків за українську державність
сприяли події 1917 року та наступні роки.
Через активну пропаганду, та немалу частку
українців у лавах Російської армії, до
українського війська почали залучатися цілі
військові формування, серед особового
складу яких було чимало вихідців з Донбасу.

ІІ. Уродженці Донеччини в Армії УНР

https://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Бахмут_УНР_1918.jpg


Народився в сім’ї вчителя у с. Темрюк
Маріупольського повіту Катеринославської
губернії (наразі Нікольський район Донецької
області).

У 1917 році закінчив зі срібною медаллю
гімназію у Черкасах. Вступив на історико-
філологічний факультет Університету Святого
Володимира та до Київського артилерійського
училища де навчався до грудня 1918 року. У
вересні 1919 року мобілізований до Добровольчої
армії але за білих не воював – захворів на тиф. Із
загоном генерала Бредова потрапив до польських
таборів для інтернованих, де добровільно вступив
до української армії. Учасник боїв проти Червоної
армії (02.08.1920 – 21.11.1920).

Гайдак Микола Григорович 
– хорунжий 2-ї Волинської дивізії Армії УНР 

Гайдак Микола Григорович. 
Місце та дата фото невідомі. 
Українці Донеччини в боротьбі за незалежність УНР. 
Український інститут національної пам’яті.



Запис про народження Гайдака Миколи Григоровича.
Цифрові копії метричної книги про народження, шлюб, смерть Іллінської церкви Катеринославської духовної
консисторії, с. Темрюк Маріупольського повіту Катеринославської губернії за 1898 рік. ДАДО



Скріншот запису про народження Гайдака Миколи Григоровича: «Народився 12 травня, хрещений 16 травня
1898 року. Село Темрюк Маріупольського повіту Катеринославської губернії. Микола. Батьки - вчитель
Темрюкського земського училища Григорій Сименович Гайдак, козак села Євгенівка Остерського повіту
Чернігівської губернії та законна дружина його Анна Фроловна, обидва православні».
Цифрові копії метричної книги про народження, шлюб, смерть Іллінської церкви Катеринославської духовної
консисторії, с. Темрюк Маріупольського повіту Катеринославської губернії за 1898 рік. ДАДО



У листопаді 1920 року знову інтернований у
Польщі.

У березні 1922 року виїхав до Праги.
У 1927 році закінчив Українську

господарську академію у Подєбрадах,
Чехословаччина.

У 1928 році виїхав до США.
Микола Гайдак - автор 150 наукових і

популярних праць із бджільництва. У США
одержав вчений ступінь доктора біології,
академік, університетський викладач,
професор ентомологічного відділу
Міннесотського університету у 1933 – 1966 рр.,
член Національного географічного товариства
США.

Микола Гайдак приймав активну участь в
житті українських емігрантів і був меценатом
багатьох українських проектів у США та
Європі – зокрема, фінансував побудову
православної церкви Святого Михайла в
американському Міннеаполісі та пам’ятника
Тарасові Шевченку і бібліотеки ім. Симона
Петлюри в Парижі.

Американський професор-ентомолог Микола Гайдак. 
Місце та дата зйомки невідомі. 
Всеукраїнська незалежна суспільно-громадська газета 
«Козацький край» http://cossackland.org.ua/

http://cossackland.org.ua/


Гайдак Микола Григорович з дружиною Пауліною.
США. Дата невідома
Українці Донеччини в боротьбі за незалежність УНР. 
Український інститут національної пам’яті.

Гайдак Микола Григорович на пасіці.
США. Дата невідома
Українці Донеччини в боротьбі за незалежність УНР. 
Український інститут національної пам’яті.



Народився 28.09.1892 у м. Слов’янську.
З 15.03.1918 — командир Запорізького

автопанцерного дивізіону. Учасник
Першого Зимового походу (сотник).

У 1921 році — командир 8-го
Запорізького куреня ім. І. Богуна 3-ї
бригади 1-ї Запорізької дивізії Армії УНР.

У липні 1943 року вступив
добровольцем до 14-ї дивізії військ СС
«Галичина», у складі якої воював проти
Радянської армії.

З 1945 року мешкав в еміграції у
Західній Німеччині.

Болдирів Олександр Іванович
Підполковник, командир 8-го Запорізького куреня ім. І. Богуна

3-ї бригади 1-ї Запорізької дивізії Армії УНР

Гайдамацький кіш Слобідської України, Гайдамаки біля панцерника
«Швидкий». 1918 рік. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Армія_Української_Народної_Республіки

https://uk.wikipedia.org/wiki/Армія_Української_Народної_Республіки


Народився 06.12.1900, у м. Слов’янську.

У 1918 році закінчив 6 класів реальної
школи.

22 квітня 1918 році, після звільнення
Слов’янська Армією УНР, добровольцем
вступив до Дорошенківського полку.

У серпні 1918 року за власною ініціативою
перейшов до Кінно-гірської гарматної батареї
полковника Алмазова.

У грудні 1918 року потрапив до табору
військовополонених у Ланцуті, Польща. При
формуванні з військовополонених українців
6-ї Стрілецької дивізії (в лютому 1920 року)
записався добровольцем на службу до
6-ї гарматної бригади 16-го легко-гарматного
куреня 6-ї Стрілецької дивізії.

Пройшов всю військову кампанію 1920
року до моменту інтернування українського
війська на території Польщі. Подальша доля
невідома.

Будзе (Будзів) Микола Іванович 
– хорунжий Армії УНР

Будзе (Будзів) Микола Іванович
Місце та дата зйомки невідомі. 
Українці Донеччини в боротьбі за незалежність УНР. 
Український інститут національної пам’яті. 



Народився 09.02.1892 на станції Гришино

Бахмутського повіту Катеринославської губернії –

тепер місто Покровськ Донецької області.

В російській армії — підосавул 2-го

Чорноморського полку Кубанського Козацького

війська.

Станом на 27.06.1919 та 16.08.1919 — начальник

школи підстаршин 9-ї Залізничної дивізії Дієвої

армії УНР. Учасник Першого Зимового походу — у

складі 3-го кінного полку. У 1921 році — помічник із

господарчої частини командира 4-го Ніжинського

кінного полку ім. І. Сірка Армії УНР.

Подальша доля невідома.

Губа Нечипір Данилович 
- сотник Армії УНР.

Губа Нечепір Данилович.  
Місце та дата зйомки невідомі. 
Українці Донеччини в боротьбі за незалежність
УНР. Український інститут національної пам’яті. 



Народився 11.02.1898 на х. Весела Гора –
тепер належить до с. Самарське
Олександрівського р-ну Донецької обл. У 1919
році закінчив Бахмутську реальну школу,
вступив до Катеринославського гірничого
інституту. Творець Бахмутського вільного
козацтва.

У квітні 1918 року, під час звільнення
Донбасу Запорізьким корпусом Армії УНР,
пішов добровольцем до українського війська.

Брав участь у повстанському русі на
Донбасі. Восени 1920 році виїхав до Болгарії. У
1922 році переїхав до Чехословаччини.
Закінчив Українську господарську академію у
Подєбрадах. Автор спогадів про визвольну
боротьбу в Олександрівському повіті
Катеринославської губернії.

Костенко Валентин 
– козак Запорізької дивізії Армії УНР

Костенко Валентин.
Місце та дата зйомки невідомі. 
Українці Донеччини в боротьбі за незалежність
УНР. Український інститут національної
пам’яті. 



Народився 09.01.1901 у м. Маріуполі.
У 1919 році закінчив гімназію імператора

Олександра ІІІ у Маріуполі.
У липні 1920 році добровольцем пішов до Армії

УНР. Закінчив гімназію Т. Шевченка у таборі
інтернованих воїнів Армії УНР у Каліші, Польща.

Під час Другої світової війни емігрував до
Німеччини, де був одним з творців місцевих парафій
УАПЦ. Автор численних поетичних збірок, нарисів,
спогадів про визвольну боротьбу.

Емігрував до США. Помер 01.03.1981. Похований у
Чикаго.

Кость-Костенко Степан Кононович 
– адміністративний поручик Армії УНР

Кость-Костенко Степан Кононович. 
Місце та дата невідомі. 
Українці Донеччини в боротьбі за незалежність УНР. 
Український інститут національної пам’яті.



Народився 24.06.1895 у Маріупольському повіті

Катеринославської губернії.

У 1913 році закінчив Катеринославське реальне

училище, навчався у Катеринославському гірничому

інституті.

З жовтня 1917 року — командир сотні у

Катеринославському Гайдамацькому Курені військ

Центральної Ради. У січні 1918 року брав участь у

вуличних боях у Катеринославі проти більшовиків.

З лютого 1918 року — на командних посадах у

бойових частинах Армії УНР та Армії Української

держави.

Миколаєнко Іван Сидорович 
– підполковник, ад'ютант командувача

Дієвої армії УНР М. Омеляновича-Павленка

Миколаєнко Іван.
(надано істориком Сергієм Білоконем) 
1920-ті роки. З видання «Офіцерський корпус 
Армії Української Народної Республіки (1917–
1921)». Книга 1. Ярослав Тинченко



З 06.12.1919 — ад'ютант командувача Дієвої армії

УНР М. Омеляновича-Павленка. Брав участь у

Першому Зимовому поході та боях другої половини

1920 року.

З липня 1919 року — командир сотні охорони при

Штабі Головного Отамана.

З вересня 1919 року — лектор з кулеметної справи

Житомирської спільної юнацької школи.

З 1921 року перебував на інтернуванні та

еміграції у Польщі.

З 1950 року жив в еміграції у США. Помер у 1974

році. Похований у Баунд-Бруці.Миколаєнко Іван. 
1960-ті роки.
З видання «Офіцерський корпус Армії
Української Народної Республіки (1917–
1921)». Книга 1. Ярослав Тинченко



Народився у 1864 році у м. Слов’янську.
У 1882 році вступив до військової служби році.

Станом на 01.01.1910 — капітан 63-го піхотного
Углицького полку. Напередодні Першої світової війни
пішов у відставку. 05.10.1914 мобілізований до армії з
призначенням на посаду командира 125-ї Курської
дружини. Останнє звання у російській армії —
підполковник.

З 1920 року - на службі в українській армії: влітку
1920 року— у старшинській сотні 6-ї запасної бригади
Армії УНР.

З 12.09.192о — начальник мобілізаційного відділу
штабу 1-ї Кулеметної дивізії Армії УНР. Станом на
01.10.1922 — начальник мобілізаційного відділу штабу 5-ї
Херсонської стрілецької дивізії Армії УНР.

Похований на українському військовому цвинтарі у
Щипьорно.

Нечаїв Петро Олександрович 
– підполковник, начальник мобілізаційного відділу 

штабу 1-ї Кулеметної дивізії Армії УНР

Пам'ятник «Полеглим За Україну».
Щипіорно. Польща. 2010 рік. Автор зображення Павло Подобєд.  Використано з дозволу власника авторських прав на 
умовах ліцензії GNU FDL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Текст_GNU_Free_Documentation_License



Народився 06.06.1895 у селі Кодема Бахмутського повіту
Катеринославської губернії.

Учасник Першої світової війни. Військовополонений,
перебував у таборах в Німеччині. У складі 1-ї Синьої дивізії під
командуванням Миколи Шаповала повернувся в Україну. Після
розпуску дивізії 27.04.1918 виїхав до дому у м. Бахмут. Під час
антигетьманського повстання, коли Донбас захопили більшовики,
потрапив на Кубань. У подальшому перебував у лавах
Добровольчої армії. Після її поразки від Червоної Армії,
перебирається до Греції.

З метою продовження навчання переїхав до Чехословаччини.
Закінчив Українську господарчу академію, здобув фах інженера.
Емігрував до США, дотримувався українських республіканських
поглядів.

Помер у 1963 році у штаті Вісконсін, США.

Скрипниченко Федір Тарасович 

- козак 1-го Запорозького імені Т. Г. Шевченка полку Армії УНР

Скрипниченко Федір Тарасович.
Місце та дата невідомі. 
Українці Донеччини в боротьбі за незалежність УНР. 
Український інститут національної пам’яті.



Запис про народження Скрипниченка Федора Тарасовича.
Цифрові копії метричної книги про народження, шлюб, смерть Преображенського молитовного будинку
Катеринославської духовної консисторії, с. Кодемо Бахмутського повіту Катеринославської губернії за 1890-1898 рр.
ДАДО



Скріншот запису про народження Скрипниченка Федора Тарасовича: «Народився 04 червня, хрещений 06 червня
1895 року. Село Мар’янівка Бахмутського повіту. Батьки – селянин Скрипниченко Тарас Андрійович та законна
дружина його Матрона Дмитрівна, обидва православні».
Цифрові копії метричної книги про народження, шлюб, смерть Преображенського молитовного будинку
Катеринославської духовної консисторії, с. Кодемо Бахмутського повіту Катеринославської губернії за 1890-1898 рр.
ДАДО



Народився 20.07.1900 у с.
Луганське, Бахмутського повіту
Катеринославської губернії.
Походив з селянської родини.

До Армії УНР вступив як
доброволець. Відомий своїми
націоналістичними переконаннями.
Завдяки надзвичайній хоробрості,
якою уславився під час служби на
бронепотязі, завоював авторитет та
довіру як серед козаків, так і серед
старшин Армії УНР.

Брав участь у порятунку
бронепотяга «Стрілець», що в бою 21
грудня 1919 року потрапив під
ворожий перехресний вогонь.
Бронепотяг вдалось вивести з-під
вогню завдяки своєчасним та
рішучим діям групи українських
вояків.

Скубко Степан Іванович 
- хорунжий, боєць команди бронепотяга "Стрілець" (пізніше "Вільна Україна") Армії УНР

Панцерний потяг Січовий стрілець і його обслуга після здобуття
Києва 1918 року. Комендант хорунжий О. Вудкевич, командир
скорострілів четар В.Глова, командант гармат четар Грицюк.
м. Київ. 1918 рік. Віртуальний музей УНР.
https://io.ua/34957284p

https://io.ua/34957284p


Учасник захоплення
більшовицького бронепотяга
«Товарищ Ворошилов», пізніше
перейменованого на
«Запорожець».

Вдруге врятував бронепотяг
«Стрілець» під час боїв за місто
Здолбунів на Волині. Героїчно
загинув в атаці на ворожі позиції
у січні 1920 року під Бояркою.
Тіло залишилось на полі бою,
місце поховання невідоме.

Мав рідного брата Бориса,
який також добровольцем воював
у лавах Армії УНР та який після
війни емігрував до
Чехословаччини (мешкав у
Празькому передмісті). Лише у
1924 році своїм листом повідомив
батьків про загибель Степана.

Бронепотяг «Ворошилов», захоплений у більшовиків.
Місце невідоме. 1919 рік.
Віртуальний музей УНР. https://io.ua/34957335

https://io.ua/34957335


Запис про народження Скубка Степана Івановича.
Цифрові копії метричної книги про народження, шлюб, смерть Миколаївської церкви Катеринославської
духовної консисторії, с. Луганське Бахмутського повіту Катеринославської губернії за 1900 рік. ДАДО



Скріншот запису про народження Скубка Степана Івановича: «Народжений та хрещений 28 липня 1900 року.
Село Луганське Бахмутського повіту. Степан. Батьки – рядовий запасу з луганських селян Скубко Іван Іванович
та законна дружина його Євдокія Семенівна, обидва православні».
Цифрові копії метричної книги про народження, шлюб, смерть Миколаївської церкви Катеринославської
духовної консисторії, с. Луганське Бахмутського повіту Катеринославської губернії за 1900 рік. ДАДО



Використані матеріали.

1) Державний архів Донецької області.
2) Ярослав Тинченко. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921). Книга 1. 
https://coollib.com/b/178327/read#t23.
3) Благодійний фонд «Героїка». Біографічні довідки на бійців Армії УНР: уродженців Донбасу та 
загиблих на території Донбасу.  http://geroika.org.ua//wp-content/uploads/2015/08/Біографії-воїнів-
Армії-УНР-Донбас.pdf.
4) Український інститут Національної пам’яті. «Українці Донеччини в боротьбі за незалежність УНР». 
https://old.uinp.gov.ua/methodicmaterial/ukraintsi-donechchini-u-borotbi-za-nezalezhnist-unr.
5) В. Т. Терещенко. Золото у кожного в душі. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2010. - 296 с. 
6) Українська Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/.
7) Музейна кімната Микити Шаповала Серебрянського закладу загальної середньої освіти.
с. Серебрянка, Бахмутський район.
8) Віртуальний музей УНР. https://muzejunr.io.ua/.

https://coollib.com/b/178327/read#t23
http://geroika.org.ua/wp-content/uploads/2015/08/Біографії-воїнів-Армії-УНР-Донбас.pdf
https://old.uinp.gov.ua/methodicmaterial/ukraintsi-donechchini-u-borotbi-za-nezalezhnist-unr
https://uk.wikipedia.org/
https://muzejunr.io.ua/

