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• Перший радянський уряд України проіснував в Харкові всего три 

місяці, від кінця грудня 1917 до березня 1918.  

• Після того що німецькі та українські війська прогнали більшевицькі 

війська з України весною 1918, українські більшовики відбули з`їзд в 

місті Таганрозі (над Азовським Морем), і переіменують себе 

Комуністичну Партію (більшевиків) України. 

• В Москві, (куди Ленін переніс уряд Радянської Росії), це рішення не 

прийнято, і більшовиків України залишено невід`ємною частиною 

Російської Комуністичної Партії (більшевиків), з центральним 

проводом та організацією в Москві. 

• 20 листопада 1918, Москва (Ленін) погоджується на створення нового 

українського радяньського уряду, під проводом Пятакова, якого 

замінили пізнійше в році Христіяном Раковським. 

- майже усі посади зайняли російські більшевики. 

- так як з початком року, українських більшевиків зачисляє 

лиш 4 до 5 тисяч членів. 

- щоб заволодіти і вдержати владу, український радяньський 

уряд мусить полягати на Червоній Армії, надіслану із Росії. 

 

• Мала Червона Армія іде на Україну в грудні 1918. 

• До цеї армії долучуються щораз більше повтанських відділів, яктакож і 

окремі отамани, розчаровані політикою Директорії. 

• До червня 1919, Червона Армія захопула майже цілу Україну. 

• Але другий радяньський уряд України робитю ті самі помили що всі 

інші уряди України 1917 – 1919. Зокрема, уряд в Харкові прийняв 

напрямні революції з Москви, і пробував їх пристосувати в Україні, де 

обставини соціяльні, політичні, національні та пролетаряту були зовсім 

відмінними від обставин в Росії. 

- починається масова колективізація фармів. 
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- націоналізується індустрію та засоби транспорту. 

- відпихають націоналістичні тенденції лівих українських 

інтелектуалів, а зокрема боротбістів (Партія Українських 

Соціялістів). 

- уживають ЧЕКА (большевицьку тайну поліцію) щоб 

тероризувати населення. 

- на наказ Москви, забирають зерно та продукти в селян щоб 

прогодувати міста, (головно російські), та Червону Армію. 

• До половини року, багато отаманів, та інші відходять від червоних, та 

знову переходять до націоналістів (Директорії). 

• В серпні 1919, під тиском білих армій (ґенерала Денікена), і армій 

Директорії, другий радяньський уряд покидає Харків, та переїжджає в 

Москву. 


