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СЕКЦІЯ І.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ И РЕПОНІВ УКРАЇНИ

П ідсекція 1. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ

Бут О.М., Добров П.В.
(м.Донецьк)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ а с п е к т  
У ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ м іс т  і с іл

Проблеми соціально-економічного розвитку завжди привертали увагу 
дослідників-економістів, істориків, юристів, .філософів. Свої специфічні 
особливості при цьому вимагає висвітлення історії рідного краю. Серед лі
тератури даного жанру рельєфно виступає фундаментальна серія «Історії 
міст і сіл», здійснена багатотисячним колективом фахівців і аматорів під 
керівництвом академіка НАН України П.Т.Тронька [1]. В кожному із 26 
томів зазначеного видання читачу надана можливість просліджувати на 
прикладі окремої області еволюцію соціального та економічного стану 
найстаріших сіл і міст та новітніх поселень. Але, як і на багатьох виданнях 
того часу, так і на «Історії міст і сіл», відчувається відбиток радянської до
би. Заідеологізованість наукової і науково-популярної літератури радянсь
кого періоду не обійшла і авторів цієї унікальної праці і при висвітленні 
соціально-економічного аспекту історії міст і сіл.

В умовах розбудови незалежної Української держави відкрились мо
жливості більш об’єктивно підійти до минулого рідного краю. Серед нових 
умов слід відзначити відсутність офіційної заангажованості історичного 
процесу, відкритість багатьох архівних установ, фондів і окремих докуме
нтів, на які за радянських часів було накладено «табу», а також викорис
тання літератури української діаспори, закордонних дослідників.

Комплексне дослідження і аналіз документів і літератури взагалі, но
вітнє прочитання раніш видрукуваних джерел і публікацій висуває до по
рядку денного ряд кардинальних проблем соціально-економічного аспекту 
перед розробниками нового видання «Історії міст і сіл України».

По-перше, слід більш обґрунтовано підійти до висвітлення історії міст 
і сіл княжої доби, і особливо періоду роздробленості Київської Русі. 
Об’єктивний розвиток соціально-економічних відносин князівств Київсь
кої Русі свідчить, що період розвитку давньоруської держави, в основному,
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характеризувався зміцненням центральної влади у вирішенні як політич
них, так і соціально -  економічних проблем. Великий князь Київський уо
соблював керівника великої централізованої держави. Як відомо, зі смертю 
Ярослава Мудрого і, особливо, після правління Володимира Мономаха та 
його сина Мстислава послаблюється центральна влада, розростається фео
дальна роздробленість. Розвиток продуктивних сил призвів князівства до 
самостійності в господарчому відношенні. Вони все більше замикаються в 
своїх межах, не потребуючи протекції Києва. Спершу їх стало 15, включа
ючи Переяславське, Полоцько-Мінське, Чернігівське (1129 р. втратило Ря
занщину), Смоленське, Галицьке, Новгородське. Через сто з лишком років 
кількість князівств виросла до 250. Дослідникам історії міст і сіл треба до
вести наскільки підйом продуктивних сил удільних князівств вивів їх на 
один щабель з Києвом, що призвело спочатку до послаблення політичної 
влади Центру з подальшою зміною форми державності. «Репрезентанти 
книжності і штуки, репрезентанти великих капіталів і широких купецьких 
підприємств, -  зазначав М.С.Грушевський, -  перестають тягнути ся до Ки- 
їва, як колись, а розтікають ся також і по тих більших провінціальних 
центрах, що з часом стають все сильнішими конкурентами Київа на тих 
ріжних полях» [2]. Київська Русь, колишня міцна централізована держава, 
фактично перетворюється на федерацію князівств, яка не в змозі дати від
січ монголо-татарській навалі.

Аналіз цього періоду розвитку Київської Русі дозволить привернути 
увагу до сьогодення, коли лідери деяких регіонів, думається, перебільшу
ючи їх роль, створили спеціальну політичну партію, занадто захоплюються 
закликами «Сильні регіони -  сильна держава!». Історичний досвід Київсь
кої Русі свідчить, що все це -  міфи. Перехід певної межі не тільки поси
лить сепаратизм, а може загрожувати цілісності соборної України.

Як вважав М.С.Грушевський, на початковому етапі існування Київсь
кої Русі більшу частину аграрної продукції давали невеликі господарства, 
їх володарями були «вільні і економічно самостійні селяни, які посідали на 
своїх землях і мали власне господарство» [3]. Однак за складних умов кня
зівських усобиць, що супроводжувалися війнами і розрухою, вони функці
онувати ефективно не могли, тому добровільно або примусово общинники 
віддавали свої ділянки землі боярам, одержуючи натомість право оренда
торів і захист від посягань. До середини ХШ століття зростання кількості 
рабів ? військовополонених, зубожілих общинників та напіввільних грома
дян спричиняло появу інституту приписаних до землі -- glaeboe adscript! 
Зазначена категорія селян в Східній Україні стала результатом воєн зі сте
повими племенами та внутрішніх конфліктів, а в Західній Україні являла 
собою наслідок еволюції напівфеодальних структур, запозичених з Угор
щини або Польщі. Створена таким чином структура латифундій стала ос
новою подальших соціально-економічних процесів.
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Мова йдеться про суттєві соціально-економічні перетворення в 
зв’язку з переходом українських земель під польську владу, особливо коли 
Люблінська унія висунула політико-соціальний організм -  Південну Русь. 
Ключ до розуміння дослідниками проблеми знаходимо в працях істориків 
України кінця XIX ст., зокрема, О.Я.Єфименко. Почалося, на перший по
гляд, буцімто і не з такого вже суттєвого -  переміщення землероба з дво
рища на волоку. Фактично стався не тільки господарський, а й суспільний 
переворот [4]. Це привело до фільваркової системи господарювання, яка 
об’єктивно вела до прогресивного розвитку продуктивних сил. Завдяки 
Південній Русі сталося так, що Річ Посполита перетворилася на житницю 
Європи наприкінці XVI ст. Результат соціального перевороту полягав в 
тому, що шляхтич з додатком до нього хлопом -  альфа й омега нового уст
рою. Подолання козацько-селянських повстань відкривало можливості для 
значних господарських перетворень на українських землях, аж до фаталь
ного 1648 р. Польська шляхта припустила помилку глобального масштабу. 
За блискучими результатами господарського розвитку України вона прога
вила, скільки вони коштували народним масам, завдяки непомірної пан
щини. І це все «...непомірно було доти, -  зазначала О.Я.Єфименко, -  доки 
соціальна катастрофа не розкрила очі на цю закулісну сторону справи»[5J!

Сьогодні представники різних шкіл і напрямків в історіографії визна
ють вирішальну роль козацтва в утвердженні нових форм власності. З 
освоєнням земель південного регіону воно перетворювалося на типових 
фермерів, стаючи, таким чином, носіями буржуазних відносин. Саме еко
номічні засоби господарювання козацтва, яке йшло в ногу з прозорливими 
верствами Західної Європи (Англія, Нідерланди тощо), в середині ХУЛ 
століття вступило в непримиренні протиріччя з відсталою фільварково- 
панщинною системою господарювання, яка базувалася на кріпацтві. Ця ж 
система гальмувала розвиток буржуазних відносин і в промисловості, що в 
цілому і було однією з причин національно-визвольної революції українсь
кого народу XVII століття. Саме завдяки цьому Селянська війна уже в 
1653 р. завершилася утвердженням нових соціально-економічних відносин 
в Український козацькій державі Б. Хмельницького. І лише Катерина П по
вернула українське селянство до кріпацтва, з яким давно були знайомі ро
сіяни. Дослідникам історії міст і сіл важливою підмогою можуть стати ба- 
гаточисленні публікації знаних фахівців історії ХУП століття академіка 
В.А.Смолія та доктора історичних наук В.С.Степанкова.

В дослідження історії міст і сіл слід враховувати новітні підходи до 
вивчення опублікованої літератури та архівних джерел про результати і 
наслідки столипінської аграрної реформи в Україні. Традиційно в радянсь
кій соціально-економічній літературі взагалі, і в українській історіографії 
зокрема наголошувалось на негативних наслідках реформи. Сучасні автори 
російськомовних підручників з історії України, майже без винятку, пере
писують загальні оцінки реформування із підручників з історії’ Росії. Наво-
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даться данні про вихід із сільської общини (менше 25 відсотків). І це спра
ведлива дійсність, але для центральної Росії.

В Україні не потрібно було примушувати селянство виходити із об
щини, особливо на Правобережжі (тут давало знати довгострокове польсь
ке засилля, де не було общинного землеволодіння) і на значний частині Лі
вобережжя, де селянство завдяки Селянський війні за часів Хмельницького 
було звільнено від фільварково-панщиної системи експлуатації. Тут чітко 
дає знати інший, ніж у росіян, менталітет українського народу [6]. Новим 
дослідникам історії сіл треба Знайти вагомі докази такого положення на 
українських землях в складі царської Росії. Саме це і стане одним із аргу
ментів супротивних дій українських селян сталінській колективізації, що 
викличе голодомор 1932-1933 рр.

По суті мова йшла про економічні відносини, нав’язані ззовні, про 
економічну русифікацію Й. Сталіним і його поплічниками в Радянській 
Україні українського селянства, про інструмент царської влади. Колгоспи, 
в основі яких лежала російська община, як базовий фундамент економіч
них відносин і російської монархії, її духовного укладу, не відповідала 
українському менталітету. Лінія розмежування між сугубо російською ме
нтальністю і тим, що визначало глибинні основи української нації, її ко
ріння, знаходилися на етиці суспільної і приватної власності на землю. Так 
що зайвим приписувати Й. Сталіну ініціативу колгоспного будівництва.

Особливої уваги дослідників історії міст і сіл заслуговує рубіж 20-х- 
30-х років -  доба складання основних структур і механізмів тоталітарного 
суспільства. Автори попередніх видань фундаментального твору цей про
цес пов’язують з перемогою сталінського угрупування в керівництві 
ВКП(б). Але проблема полягає не тільки і не стільки в цьому. Обраний ва
ріант модернізації економіки і суспільства в більшості своїй визначався 
особливостями взаємодії понадраціоналізма маргінальної інтелігенції та 
традиційної патріархальної свідомості селянських мас.

Відкритість багатьох документів і раніше закритої літератури нині до
зволяє проаналізувати хід напруженої боротьби в партійно-державних ко
лах наприкінці 20-х років відносно способів здійснення повороту до індус
тріалізації країни та колективізації сільського господарства. На наш по
гляд, треба погодитись з аргументацією трьох, а не двох альтернатив вирі
шення проблем соціально-економічного розвитку в умовах кризи НЕПу 
наприкінці 20-років [7]. Але супротивники «надзвичайіцини» не змогли 
пом’якшити удар, який нанесла політика «великого стрибка» радянського 
народу, і в першу чергу всьому селянству, проти якого використовувалися 
нещадні методи часів громадянської війни.

Під гаслами війни проти куркульства здійснювалось насильство проти 
всього селянства і, як результат, фізичне знищення найбільш продуктивної 
частини трудівників села, а потім і голодомор 1932-1933 рр.
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Одночасно з війною проти селянства була розгорнута війна проти ста
рої інтелігенції, котра не сприйняла проведення форсованої індустріаліза
ції і ратувала за політичні свободи. Перед розробниками нового видання 
історії міст відкрилась можливість використати новітні публікації редак- 
ційно-видавницьких груп «Реабілітованих історією» при Дніпропетровсь
кій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Київській, Харківській облдержа
дміністраціях. Йдеться і про відомості сфабрикованої «шахтинської спра
ви», і «справи» Промпартії, а в другій половині 30-х років -  і процеси (від
критті і закритті) проти нової генерації інженерно-технічних працівників і 
кадрового складу промисловості, транспорту і сільського господарства.

Нове видання «Історії міст і сіл» має унікальну можливість розмістити 
велику кількість імен господарських кадрів, інженерів, агрономів, робітни
ків і селян, які стали жертвами сталінських репресій, про яких і сьогодні 
після декількох десятиліть реабілітації майже нічого нікому не відомо. Ба
гато з них можуть бути прикладом відданого служіння справі і своєму на
роду. Думається, тут відкривається можливість тісного співробітництва ав
торських колективів обласних томів історії міст і сіл. Наприклад, 
І.О.Фесенко. Родом з Полтавщини (с. Водяна Балка Зінківського повіту 
Великобудничівської волості). Почав трудовий шлях на шахтах Лисичан- 
ська (Луганська область), там отримав вищу освіту, після чого працював 
директором шахти, керівником Брянківського і Первомайського рудоупра
влінь. Рішенням Донецького обкому КП(б)У з травня 1936р. його було 
«перекинуто» для посилення керівництва тресту «Орджонікідзевугілля» 
[8]. В 31 рік його висунули начальником «Головвугілля» Наркомважпрому 
Союзу РСР, потім він очолив комбінат «Донбасвугілля» і його обрали де
путатом Верховної Ради Союзу РСР першого скликання. Цей взліт, як ра
дість із сльозами на очах. Вугільний Донбас заборгував країні 7,6 млн. т. 
вугілля, бо із 305 шахт лише 25 виконувало державний план, ще гіршими 
були якісні показники роботи гірників [9]. Серйозне занепокоєння нового 
«генерала» вугільного Донбасу викликала практика частих змін командно
го складу шахт, засуджень інженерно-технічних і господарських кадрів. 
Лише за І квартал 1937 р. було замінено майже кожного п’ятого керівника 
шахт, а за попередній рік до суворої відповідальності притягнуто пойад 
1 тисячу' інженерів і техніків, кожного другого з них -  засуджено [10]. До 
речі, як засвідчили перевірки Наркомважпрому і ЦК КП(б)У в більшості 
випадків із-за огульного звинувачення командних кадрів в злочинах, які 
вони не скоїли [11].

Високий професіоналізм і організаторські здібності, чуйне, з високи
ми вимогами ставлення до кадрів дали змогу І.О.Фесенку досягти комбіна
том уже наприкінці 1937 р. виконання державного плану видобутку вугіл
ля [12]. Визнанням довіри представникові молодої генерації кадрів госпо
дарників стало висування лисичанськими гірниками в депутати і обрання 
трудящими вугільного краю І.О.Фесенка у парламент -  Верховну Раду
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СРСР. Але вугільна галузь -  це не тільки перемоги, тим паче в умовах на
гнітання страху, пошуками «ворогів народу», і влітку 1938 р. Івана Олек
сандровича заарештували із звинуваченням у правотроцькистській підрив
ній діяльності керівників Донбасу.

Ознайомлення з протоколом закритого судового засідання Військової 
колегії Верхового суду СРСР в Москві 28 серпня 1938 р, як і вся справа 
Ш.Фесенка, свідчить, наскільки білими нитками була шита ця справа, на
скільки мужньо наперекір слідчим, повів себе підсудний. «Винним себе не 
визнає, -  зафіксовано в протоколі, -  і від своїх показань на попередньому 
слідстві відмовився». Не дивлячись на це, а також на відсутність доказів, 
окрім рбмов, в ангирадянській організації, тим паче ніякої диверсійно- 
шкідницької діяльності -  вирок, як і було запрограмовано, самий страшний 
[13]. Лише в умовах хрущовський «відлиги» Ш.Фесенка було реабілітова
но. Правда історії потребує розповісти про кристально чисту людину, вір
ного сина свого народу, фахівця з великої літери Івана Олександровича 
Фесенка при відтворенні історії села, де народився, міст Лисичанська, 
Єнакієве, Донецька, де він працював і навчався. Таких прикладів треба 
приводити якомога більше в новому виданні історії міст і сіл.

Принципово важливим при підготовці і виданні нової історії міст -  
центрів промисловості Радянської України є висвітлення стаханівського руху. 
На відмову від попередніх видань, пора показати правду історії'. Це стосується 
як самого О.Г.Стаханова, так і руху новаторів виробництва, ім’ям якого назва
но рух. Ще наприкінці 80-х років було обгрунтовано і науково доведено, що 
мова повинна йти не про соціалістичне змагання в його вищій формі, як це ви
гідно було для офіційної влади [14]. Не припустимо, щоб знову під виглядом 
новизни, повторювати старе, сталінське визнання ролі і місця О.Г.Стаханова і 
руху його імені в історії міст і сіл. Привертає увагу, що на батьківщині цього 
руху -  на Луганщині переважна більшість публікацій фальсифікує як сутність 
руху новаторів, так і викликає негативне відношення до імені новатора 
[15].Особливо це треба мати на увазі авторам історії міст Стаханов і Торез, а 
також Донецької і Луганської областей.

Авторам нового видання «Історії міст і сіл», висвітлюючи проблеми і 
результати індустріалізації країни і колективізації сільського господарства, 
випадає доля бути супертолейрантними, від них чекають глибокого аналізу 
плюсів і мінусів цих важких соціально-економічних перетворень. В новому 
висвітленні результатів індустріалізації, на відмову від попередніх видань 
«Історії міст і сіл», де фактично залишились всі оцінки офіційної влади, 
замінивши визначення сталінської індустріалізації на ленінську, треба на
голосити на тому, якою ціною вона дісталася українському народу. Таким 
чином, звільнившись від тиску старого кліше, автори новітнього видання 
історії міст і сіл не мають права забувати правду історії, використовуючи 
новітні документи, по-новому чигаючи твори попередників. Щодо періоду 
розбудови незалежної України -  це окрема тема досліджень.
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Прищепа Б.А. 
(м. Рівне)

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПОГОРИНСЬКИХ МІСТ 
В ДОБУ к и їв с ь к о ї  РУСІ

Літописи містять інформацію про 16 давньоруських поселень в Пого- 
ринні. Першими згадуються Дорогобуж (1084 р.) і Острог (1100 р.) [1]. У 
зв’язку̂  з подіями середини ХП ст. на сторінки літописів потрапили повід
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омлення ще про 10 поселень регіону. Більшість з них були розташовані в 
середній течії Горині: Пересопниця, Чемерин (1149 р.), Корчеськ (1150 р.), 
Зарічеськ, Мильськ, Сапогинь (1151 р.) [2]. А інші знаходилися на верхній 
Горині: Шумськ (1149 р.), Тихомль, Вигошев, Гнійниця (1152 р.) [3]. В кі
нці ХП ст. згадуються Дубровиця (1183 р.) та Каменець (1196 р.) [4], а в 
наступному столітті до них додаються ще два населенні пункти -  Ьяславль 
(1240 р.) і Степань (1292 р.) [5].

Про Погоринську волость як окрему територіальну одиницю в літопи
сі йде мова під 1097 р. а під 1157 р. літописець вживає вираз «погоринські 
міста» [6]. В цей час Погориння служило не тільки демаркаційною зоною, 
яка розділяла Київську і Волинську землі, але була також своєрідним резе
рвним фондом київських князів, звідки вони найчастіше брали землі для 
пожалування своїм васалам [7]. На підставі літописних повідомлень, у яких 
погоринські міста вперше згадуються у кінці XI ст., дослідники визнача
ють початковий етап становлення міст в регіоні серединою XI ст. [8]. В той 
же час за останні двадцять років в басейні Горині проведені значні архео
логічні дослідження залишків укріплених пунктів кінця І -  початку П ти
сячоліття, отримані матеріали дозволяють значно розширити наші уявлен
ня про урбанізаційні процеси в регіоні в добу Київської Русі.

В басейні Горині (без Случі) нараховується 41 городище племінного 
періоду', які датуються 1Х-Х ст. Більшість з них (27) знаходяться в межах 
Волинської височини в середній течії Горині. Сім укріплень цього часу ві
домі у верхів’ях Горині і ще стільки ж -  на Поліссі. Остання група розта
шована рівномірно вздовж течії ріки на відстані 7-10 км одне від одного. 
Крайнє північне з них в Городці віддалене від групи городищ в пониззі Го- 
рині на 80 км. Вірогідно, городище в Городці визначає північну межу роз
селення волинян в поріччі Горині.

Переважна більшість городищ ІХ-Х ст. в регіоні мала лише одну не
велику (0,1-0,3 га) укріплену площадку. Половина з них (17) не мають 
культурного шару або він дуже бідний. Поряд з такими укріпленнями зна
ходяться синхронні селища. Такі фортеці визначаються як общинні горо- 
дшца-сховшца.

В кінці І тисячоліття укріплення- городища на території Південної Русі 
стають основним компонентом населених пунктів, навколо них існували 
неукріплені поселення. Укріплення були необхідним засобом захисту на- 
селейня і племінної території від зовнішньої загрози [9]. В Погоринні від
мічена досить висока концентрація племінних і общинних укріплень воли
нян. Тут на території, яка має площу 12-13 тис. км2 відомо 41 городище, в 
той час як на племінній території древлян (28-29 тис. км2) їх зафіксовано 
вдвічі менше [10].

Серед погоринських фортець з культурним шаром ІХ-Х ст. виділяються 
своїми розмірами та складною системою оборони городища в Листвині (по
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над 7 га), Жорнові (3 га) Лубенського району, Гощі (близько 2 га) та Глибоч- 
(2 га) Гощанського району Рівненської області. Вони, вірогідно, були важ

ливими територіальними племінними центрами. Ще одне укріплення збуду
вали в X ст. в Дорогобужі. Значні розміри фортеці в той час (1,7 га), виявлені 
сліди перебування воїнів-дружинників та ремісничого виробництва, стале 
планування забудови на наступних етапах розвитку свідчать про те, що це 
була фортеця київських князів. Вірогідно, її збудували близько середини X 
аг. невдовзі після підкорення Києвом древлян у 945-946 рр., в ході війни бі
льшість їх градів були знищені, а нові великокнязівські укріплення 
з’являються в Погоринні [11]. Культурні відклади кінця Х-ХІ ст. виявлені на 
29 городищах (проти 25 з культурним шаром X ст.). Близько половини з них 
-  це старі фортеці волинян, які продовжували розвиватися після включення 
Погориння до складу Київської Русі. Решта -  новозбудовані укріплення, вони 
концентруються в середній (8) та верхній (5) течії Горині. Ці городища, як 
правило, мають значні розміри, площа більшості простих укріплень стано
вить 0,5-1 га: Тихомель, Вільгір, Хотин, Басівкутське у місті Рівному, За- 
ріцьк. Виділяються значними розмірами дитинців (близько 1,5 га) фортеці у 
Розважі Острозького та Новомильську (літописний Мильськ) Здолбунівсько- 
го районів Рівненської області. Отримані дані свідчать про активне освоєння 
в XI ст. великокнязівською владою Погориння, де проходив західний кордон 
«Руської землі» у вузькому значенні [12]. Поширення князівської данини, су
ду і публічної влади були покладені на гарнізони фортець, в яких перебували 
представники князівської адміністрації. Поступальний розвиток значної кіль
кості старих племінних центрів волинян у басейні Горині свідчить про те, що 
ці завдання частково виконували і представники місцевої племінної знаті. В 
той же час, більшість старих общинних і племінних центрів волинян, які про
довжували функціонувати протягом XI ст., занепадають на рубежі XI і ХП ст. 
Як свідчать археологічні дослідження городищ у Листвині та Жорнові, ці фо
ртеці загинули в результаті військових дій. Вірогідно, вони були свідомо роз
громлені в ході війни 1097-1099 рр. між волинським князем Давидом Ігоре- 
вичем і коаліцією руських князів, яку очолював Святополк Ьяславич київсь
кий. Опорою Давида Ігоревича у цій війні було місцеве волинське боярство і 
після його поразки центри сепаратизму на Волині були знищені.

Культурні відклади ХЇЇ-ХШ ст. виявлені на 28 городищах у Погорин
ні. На відміну від попереднього періоду, коли найбільш активне будівниц
тво фортець спостерігається у середній течії Горині, в ХП ст. нові міські 
центри формуються на верхній Горині (Каменець, Ізяславль) і на Поліссі 
(Степань). Ряд фортець у ХП ст. припинили свій розвиток. Літопис повід
омляє про те, що в 1151 р. було спалено Зарічеськ [13]. Це повідомлення 
підтвердилося під час археологічного обстеження городища і селища в селі 
Заріцьк Рівненського району. Тут виявлені лише матеріали XI і першої по
ловини ХП ст. В другій половині ХП ст. занепало також Басівкутське горо
дище в Рівному. Хоча чисельне зростання міст на Горині у ХП ст. було не
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значним, але в цей час відбуваються важливі якісні зміни вже існуючих 
поселень, в них виявляються більшість міських ознак. Найбільш повно ри
си давньоруського міста простежуються в матеріалах головних ценірів 
Погориння -  Дорогобужа і Пересопниці.

В кінці ХІ-ХЇЇ ст. Дорогобуж неодноразово був центром удільного 
княжіння. Але жоден із дорогобузьких князів не зміг закріпити місто за 
своїм родом. Воно, як і більшість міст Русі, мало статус державного. Знач
ні археологічні дослідження пам’ятки проведені експедицією Рівненсько
го краєзнавчого музею [14]. Складномисове городище мало три укріплені 
площадки загальною площею 5,5 га, а посадські райони займали територію 
близько 25 га. Як показали дослідження дитинця, близько середини X ст. в 
Дорогобужі на місці слов’янського поселення було збудовано потужну фо
ртецю, яка стала опорним пунктом поширення влади київських князів на 
землі в басейні Горині. Матеріали ХП-ХШ ст. з розкопок Дорогобужа ілю
струють всі рубрики археологічної характеристики давньоруського міста. 
На дитинці досліджені садиби, які належали представникам воєнно- 
феодальної знаті, тут розвивалося вотчинне ремесло. Встановлено, що ва
жливу роль в економіці міста відігравав аграрний сектор. Місто мало інте
нсивні торгові зв’язки з Києвом і Середнім Подніпров’ям, а також з Півні
чним Причорномор’ям, Прибалтикою В найближчій околиці міста в остан
ній третині ХП ст., було збудовано цегляну Успенську церкву. Дорогобуж 
був важливим політико-адміністративним і військово-стратегічним 
центром на західному рубежі Київської землі.

Пересопниця згадується як центр удільного княжіння з середини 
ХП ст. В першій чверті ХШ ст. вона була центром уділу Мстислава Німо
го, а в 1 227 р. Пересопницьку волость було приєднано до Луцького князів
ства. У районі села Пересопниці Рівненського району археологи дослідже
ні три курганні могильники та два городища (у Більові та Пересопниці) 
[15]. Археологічні та писемні джерела дозволяють намітити такі основні 
етапи розвитку міста. В X ст. в цьому районі існувала густа мережа 
слов’янських поселень. З кінця X і до кінця XI ст. адміністративним 
цешром округи було Білівське городище. У ХП ст. місцем проживання 
удільного князя стає фортеця у Пересопниці. З цього часу спостерігається 
її стрімкий розвиток, а Білівська фортеця занепадає. Пересопницька фор
теця мала дитинець площею понад 4 га та укріплене «окольне місто» пло
щею близько 6 га. Разом з посадськими районами площа міста перевищу
вала ЗО га. Під час розкопок на дитинці виявлені різноманітні речі, які від
носяться до дружинно-міської культури, залишки ремісничих майстерень.

Значними містами у верхній течії Горині були Шумськ, Каменець, Ізя- 
славль. Залишками Шумська є городище на правому березі р. Куми, між 
селами Бриків і Онишківці Шумського району Тернопільської області [16]. 
На жаль, методами археології пам’ятка майже не вивчалася. Важливим мі
ським центром у ХП -  першій половині ХШ ст. було городище поблизу
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Шепетівки. В 1957-1964 рр. воно повністю досліджене М.К.Картером, Фо
ртеця складалася з двох частин, її загальна площа становила 3,6 та. Вона 
була захищена потрійною лінією валів і ровів. Внутрішній вал «окольного 
міста» і вал дитинця включали дерев’яні кліті, які використовувалися як 
господарські та житлові приміщення. Фортеця була забудована наземними 
житлами з глинобитними печами. Це давньоруське місто було знищене 
взимку 1240-1241 рр. під час походу Батия. Зібрана тут колекція речей уні
кальна, вона включає всі категорії давньоруських виробів, в тому числі 17 
скарбів переважно срібних прикрас. М.К.Каргер вважав цю пам’ятку літо
писним Ьяславлем. Але під час досліджень на території Ізяслава було ви
явлено культурні відклади та об’єкти кінця ХІ-ХШ ст. [17]. Зібрані тут чи
сленні речові знахідки свідчать про міський характер давньоруського по
селення. Отже, городище поблизу Шепетівки є залишками іншого міста. 
Найбільш вірогідно, що тут знаходився літописний Каменець [18].

Порівняння археологічних і писемних джерел дозволяє віднести до 
категорії малих міст в середній течії Горині Острог, Мильськ, Чемерин, а в 
нижній течії -  Дубровицю і Степань. На цих поселеннях зафіксовані сліди 
сільськогосподарського та ремісничого виробництва, а знахідки предметів 
дружинно-міської культури свідчать, що тут мешкали поряд із рядовим на
селенням представники воєнно-феодальної знаті.

Міста на Горині розташовані на відстані 25-30 км одне від одного (в 
лісостеповій зоні) і 50-70 км на Поліссі. Ці показники близькі до середніх, 
визначених для території Київської Русі в ХІ-ХШ ст. [9] Міста об’єднували 
навколо себе сільськогосподарську округу, були центрами військово- 
адміністративних і фінансових одиниць.

Процес містоутворення в Погоринні можна умовно поділити на три 
етапи. Перший із них припадає на ГХ-Х ст. і характеризується появою ме
режі общинних укріплень. їх будівництво в регіоні, було викликане як зов
нішньою загрозою так і процесами внутрішнього розвитку суспільно- 
політичних та економічних стосунків у східнослов’янському суспільстві. 
Великі городища цього часу в Погоринні були, вірогідно, важливими пле
мінними центрами волинян. На другому етапі в кінці Х-ХІ ст. в середній і 
верхній течії Горині ведеться широке будівництво нових замків-фортець. 
Ці заходи здійснювалися за ініціативою великокнязівської влади після 
входження регіону до складу Київської Русі. Нові фортеці виконували фу
нкції адміністративних центрів округи і центрів феодального землеволо
діння. Поступово вони набирають все більше міських ознак. Разом з тим, 
спостерігається подальший розвиток багатьох старих общинних і племін
них центрів. А в кінці XI -  на початку ХП ст. більшість з них занепали. 
Сліди військового погрому великих фортець у Листвині та Жорнові дозво
ляють висловити припущення, що саме в цей час великокнязівська влада 
розгромила місцеве боярство, вихідців з племінної знаті, яке підтримувало 
сепаратизм удільних волинських князів. В ХП -  першій половині ХШ ст.
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урбанізаційний процес в Погоринні характеризується не ростом кількості 
нових міст, а якісними змінами уже існуючих поселень. Випереджаючі те
мпи розвитку демонструють центри удільних княжінь, зокрема Дорогобуж 
і Пересопниця. Вони за значенням переважають усі інші міста регіону. Бі
льшість інших згаданих в літописах поселень були невеликими містами, 
первинними осередками суспільно-економічної організації життя найбли
жчої округи, де збиралися і перерозподілялися надлишки продукції аграр
ного сектору -  основи економічного життя давньоруського суспільства.
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Клим Р.О. 
(м.Київ)

БІЛОРУСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ НА СТАРОДУБЩИНІ 
(II ПОЛ. XVII -  ПОЧ. XVIII ст.)

Починаючи з середини XIX ст., проблема виникнення білоруських по
селень на Сіверщині була в центрі уваги російських, білоруських та украї
нських дослідників [1]. Її досліджували вчені -етнографи та мовознавці, 
дослідники історії -права та економіки, а також історики-релігіознавці. Ре
зультати їх досліджень були неоднозначні і тому деякі положення вимага
ють нових уточнень. Якщо дослідники-етнографи -  Марков А.В., Косичева 
М., на підставі лінгвістичних досліджень місцевих діалектів та говорів Сі- 
верщини встановили ареал проживання білоруського населення на Старо- 
дубщині -  суражський, новозибківський, мглинський та почепський повіти 
-  то історики-економісти -білоруські вчені Леонтович Ф., Лаппо І., та ро
сійський дослідник Советов А. головну увагу приділяли питанням соціаль
но-економічних та політичних причин іміграції білоруських колоністів, та 
їх вплив на економічний розвиток Стародубщини. Вони розробили конце
пцію так званого «осадження на сирому корені».

Українські дослідники -  Костомаров М. та Лілієв М. приділяли увагу 
релігійним причинам іміграції, що були викликані релігійним розколом у 
Росії. На їх думку, російські розкольники переселились з Росії на терито
рію ̂ Речі Посполитої, і втягнули у свою схизму велику частину білорусько
го населення, які на початку ХУШ ст. почали імігрувати на Стародубщину. 
У своїх працях, вищеназвані дослідники зробили невдалу спробу у хроно
логічному порядку встановити час виникнення перших білоруських посе
лень на Стародубщині, і зокрема розкольницьких слобід. На підставі нових 
архівних даних, автор має на меті встановити локацію перших поселень їх 
типи, та час виникнення.

Перші білоруські поселення почали виникати біля великих шляхових 
трактів. На Сіверщині та Чернігівщині, за підрахунками дослідників, у се
редині XVII ст. та кінець ХУШ ст., проходило десять великих та малих 
шляхів і виїздів [2]. Один з найбільших шляхів, який виходив безпосеред
ньо до білоруського кордону була Чернігівська та Стародубська дорога, що
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примикала до Могилівського тракту. Біля них було засноване перше посе
лення білоруських імігрантів -  сл.Лобановка [3] а поблизу Київського тра
кту -  сл.Злинка [4].

Виникали перші поселення були на «местцах» та «займищах». «Мест
ца» завжди мали означені межі і на їх територіях засновувались, як посе
лення так і промислові об’єкти, що знаходились в лісах. Однак «местц» на 
відміну від «займищ» могло бути декілька: «на одном мъестцу в трактах 
Гомельском а на другом местце межи Мглином и Почепом объехавши в 
пущах способних завести буды и работать в них поташ альбо емаль цугу» -  
зазначається в документах [5]. На Стародубщині існувало три категорії 
«местц»: 1) лісові «местца» 2) вільне «местце» або «местце непенное» 
3) «придарове местце», місце, що було дано в спадщину тобто дароване 
[6]. Критерієм, який візначав типи «местц» були межі. Лісові «мест- 
ца»означувались лісовими деревами, «местца непенные» як правило зна
ходились на відкритих незаселених просторах, межами яких були водні 
об’єкти -  річки. Велика кількість такого типу «местц» знаходилась саме на 
Стародубщині, в басейнах річок: Мезина, примикаючи до с.Костеничі у 
мглинській сотні Стародубського полку та до Дрюківського шляху [7], ба
сейном р. Судость між селами Дмшрівка та Макарівка у почеповській сот
ні [8] а також басейном р. Веприк біля с. Білий Колодязь у стародубській 
сотні [9]. «Придарові местца» переважали головними чином у Ніжинсько
му полку. Особливість їх полягала в тому, що господарські об’єкти прибу
довувались до уже заснованих поселень.

Наступний тип поселення -  займища. Важлива особливість займища -  
відсутність природних меж, тому практика виникнення білоруських посе
лень на займищах регламентувалась Генеральною військовою канцелярією 
(ГВК) та органами місцевого самоврядування. Займища виникалц на осно
ві чітко визначеної локації.

«Займища», як тип поселення виникали на праві зайняття, та праві 
осадження, оскільки «займища» на відміну від «местца» зустрічаються по 
всій території Гетьманщини. Цікавим є «займище» на праві осадження, що 
є по суті рецепцією старого польського осадницького права, яка збереглась 
головним чином на правобережній території Гетьманщини, у київській со
тні. На Лівобережній Україні переважали «займища» з правом зайняття. 
Найбільші займища -Есимонтовське «лежачое од речки Воронуси з Круто
го рову, и лесом на дорогу слободскую» [10], «займище» на млин на річці 
Виси біля села Дівбера Почепської сотні Стародубського полку [11].

Право зайняття, на Стародубщині здійснювалось довільно на відкри
тих територіях, що примикали до географічних об’єктів чи населених пун
ктів. Як правило таке право здійснювалось на уже згаданому методі «сиро
го кореня». «На речце Хвалинь на сиром корене греблю зайняти» -  згаду
ється в документах [12]. Метод осадження слобід на «сирому корені» ви
магав великих затрат праці; він включав вирублення лісів, спалення лісів
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ха обробку' пнів, і створення чистих територій «лядів». Тому не випадково 
розчищеня територій займались сімейні общини [13]. Право на поселення 
слобід на «сирому кореню», як правило здійснювали білоруські селяни- 
чиншевики [14], які ідо традицію перенесли на Гетьманщину.

Без сумніву, важливою причиною, що викликало іміграцію були еко
номічні зміни спричинені, в першу чергу природнім розростанням дворів, 
внаслідок чого люди змушені були переходити на вільні території і оса
джувати слободи [15]. Це були переселенці -  колоністи; вони займали по
рожні землі, що належали монастирям, або селились в слободах -  
державців [16]. Колоністи означували «займану» територію копиями, зна
ками, ровами що вказували на межу володіння [17]. На власницьких сло
бодах виникли двірські поселення стрільців -вихідців з Литви та Білорусії. 
Зокрема на території почепської сотні згадується село Заноля що нарахо
вувало вісім стрілецьких дворів [18] та село Подбілово що нараховувало 75 
стрілецьких дворів [19]. У Мглинській сотні, крім стрільців, поселялись 
пороховники, засновуючи серед лісових порубів свої слободи [20]. Так, у 
селі Велюхи нараховувалось п’ять дворів пороховників і шість дворів стрі
льців. У селі Курчічі було чотири двори пороховників [21]. Більша частина 
сімей переселилась на Стародубщину із білоруського села Горки. Зокрема, 
згадується сім’я Семена Павлова -  місцевого жителя із містечка Топал за 
його дружина походила із села Горки. Федько і Лаврін син Андрія якого 
прозивали Лаус також був родом із литовського містечка Горок [22], а се
лянин Карпушка Романов житель Малих Горок, потрапив в полон разом із 
своєю матір’ю вдовою Авдотицею [23]. З 1678 р. почепський сотник Коро
вка дозволив литовським імігрантам заснувати слободу на території пусто
го селища Кугучово а на початку ХУШ ст. були заселені пусті селища -  
Красніково, Бабніно, Салівонова, Красна Поляна і Шавичі [24].

На початку ХУШ ст. на Стародубщині виникли спеціалізовані поселення 
білоруських робітників та купців. У 1704 р. гетьман ІМазепа надав універсал 
Спиридону' Шираю -  війту міста Старо дуб на право «посажения слободы в 
пущах Прибницких и Хвоевских» і біля неї спорудиш поташну' буду та греб
лю. Слобода заселялась «робочими людьми заграничными» [25], крім цього, 
на Стародубщину переселилась значна частина білоруських розкольників із 
володінь мозирського старости Халецького [26], вони займались головними 
чином торгівлею; володіючи великими капіталами, розкольники засновували 
купецькі общини для того щоб за гроші втягувати у свою схизму інших людей 
[27]. У 1693 р., з дозволу стародубського полковника М.Миклашевськок>, бі
лоруські розкольники заснували сл. Деменка [28]. Заселили її вихідці з Росії, 
які давно проживали Білорусії, займаючись промислами та торгівлею [29]. 
Спеціалізовані поселення розкольників, на Стародубщині почали виникати 
тільки на початку ХУШ ст. до цього часу імігранти розкольники, вільно пере
ходячи кордон, займались головним чином грабежем та розбоєм, що виклика
ло невдоволення у місцевого населення рв].
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Таким чином, на території Стародубського полку білоруські поселен
ня виникали нерівномірно; компактні поселення спостерігаються головним
чином у басейні р. Іпуть -  притоки р.Десни. Інші поселення мали дисперс
ний характер і на демографічну ситуацію, фактично не впливали.
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Циберт ВМ . 
(м. Запоріжжя)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТ 
ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (ОСТ. ЧВ. XVIII ст .)

Дослідження історії Південної України останньої чверті ХУШ століт
тя не може бути повним без вивчення соціально-економічного розвитку 
міст, який є невід’ємної складовою частиною півдня України. В історії Пі
вденної України остання чверть ХУШ століття посідає особливе місце. За 
чверть століття регіон зазнав:

а) руйнування Запорозької Січі;
б) широкомасштабну колонізацію;
в) виникнення міст.
Реалізація завдання східної політики вимагала політичної, економічної 

та соціальної стабільності південного регіону. Міста на цьому етапі істо
ричного розвитку відігравали значну роль. В історичній літературі існує 
традиція дослідження соціально-економічного розвитку міст Південної
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України. Вона має, принаймні, два напрямки, в основу яких покладено різ
ні методологічні підходи. Для дослідників першого напрямку соціально- 
економічна історія міст постає як епізод у висвітленні питань соціально- 
економічної історії (формування землеробської культури, соціальна струк
тура населення, розвиток буржуазних відносин, тощо). Інші дослідники, 
переважно сучасні, схильні бачити соціально-економічну історію міст у 
контексті з ’ясування проблем урбаністики. Звичайно, роботи представни
ків першого напрямку домінували в історіографічній спадщині 
(Н.Полонської-Василенко, О. Дружиніної, В.Голобуцького, О.Гуржія, 
В.Кабузана). Початок другого напрямку був покладений наприкінці XIX 
століття М.Владимировим роботою «Первое столетие города Екатеринос- 
лава 1787 -  9 мая 1887 год». Продовжений Д.Яворницьким, Я.Новицьким, 
сьогодні цей напрямок привертає увагу дослідників. Це пояснюється тим, 
що міста стають «головними діючими особами» в економічному житті су
часних країн. Серед робіт другого напрямку, на особливу увагу заслугову
ють багатотомне видання «Історії міст і сіл Української РСР», ряд дослі
джень присвячені ювілейним датам міст (Д.Грушевського, Н.Руденко, 
«Жданов», М.Шатрова «Город на четырех холмах (Екатеринослав)»,
А.Кисьянова «Харьков», П.Поварова «Верхнеднепровску 200 лет» та інші).

Будівництво міст південного регіону визначалось соціально- 
політичними умовами та характером економічного розвитку краю. Воно 
також підпорядковувалось певним принципам, які позначились на функці
ональній та просторовій організації міського життя. Цьому сприяла, перш 
за все, гостра необхідність прискореної колонізації земель, у зв’язку з чим 
деякі прийоми ставали типовими. Широко використовувався досвід, нако
пичений у ході перебудови столиць і провінційних міст імперії.

Процеси заселення південної території проходили швидкими темпами. 1 
Вони стимулювались бажанням держави за будь-якої ціни не втратити 
стратегічну ініціативу, а також залучити новий регіон до економіки імпе
рії. Чисельні урядові постанови які легалізували збіглих кріпаків, пільги 
переселенцям, «Грамота на права и выгоды городам Российской империи» 
та жалувана грамота південним містам (1795) сприяли залюдненню нових 
міст. Політичні мотиви допомагали росту населення міст. Важливе полі
тичне значення в виникненні та заселенні міст півдня України мали ідеї так 
званого грецького проекту. Сутність яких полягала в тому, щоб на руїнах 
Отаманської імперії створити нову грецьку державу на чолі з Констангит- 
ном -  онуком Катерини П. Складно простежити динаміку населення міст з 
перших років їх розвитку. Постійний рух нових поселенців не дає такої 
змоги Але за даними населення міст постійно збільшувалось. Так, у 
1774 році в Одесі мешкало 10 осіб, в 1795 -  2349, а у 1799 -  4573 особи [1]. 
Темпи урбанізації були досить високими, про що свідчить аналіз матеріа
лів атласів Новоросійської губернії. За матеріалами атласу 1787 року Н.По- 
лонська-Василенко нараховує 18 міст [2]. За нашими підрахунками
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(матеріали атласу 1799 року) їх було 36. Незважаючи на це, рівень урбані
зації у регіоні був низьким. Цю тенденцію можливо простежити при порів
нянні загальної кількості населення губернії (820 206) та мешканців міст 
(100 769) [3]. Співвідношення складало 0,55%.

Політичні мотиви враховувались при заохочені до заселення «корис
них іноземців». Пільги іноземцям сприяли оселенню в містах представни
ків різних національностей. Формувались міста з домінуванням певних на
ціональностей. Наприклад, міста Нахічевань, Маріуполь відрізнялись осо
бливо яскравим національним складом. Національні особливості познача
лись на рівні господарського життя міст, сприяли зародженню спеціаліза
ції. Це зазначила О.Дружиніна [4]. Наприклад, українці займались хлібо
робством, болгари, греки -  садівництвом, виноробством, євреї -  торгівлею, 
вірмени -  ремісництвом, торгівлею. Процесу національної інтеграції в міс
тах не відбулось. Більш того, мешканці згаданих міст в кінці ХУШ -  пер
шої половини XIX століття зберігали свої традиції, релігійне світосприй
няття, мову тощо.

Соціальна структура населення міст була строкатою і відбивала спе
цифіку державної політики та особливості економічного розвитку регіону. 
Серед мешканців міст зустрічаються: купецтво, міщанство, різночинці, 
військові, селянство, духовенство. Соціальну структуру населення міст 
простежити важко. Тому, що за описовою традицією мешканці розподіля
лись на такі групи: міщанство, ремісники, купецтво, дворянство, духовенс
тво. Типовим є опис міста Катеринослава, зроблений у 1778 році: «у ньому 
купецтва 274, міщан та цехових -  874, різного звання мешканців 1,050 [5]. 
Зустрічаються на Півдні України і «особливі» міста. Своєю появою вони 
були зобов’язані військовим укріпленням та оборонним лініям. Серед цих 
міст -  Бахмут, Константиноград, Олександрівськ. Серед їх мешканців вій
ськові займали значну частину. Існували певні обмеження на оселення в 
містах військового значення. Наприклад, при будівництві Херсона особли
ва увага приділялась майбутнім мешканцям. Про це свідчить ордер Григо
рія Потьомкіна від 2 серпня 1783 року: «корсиканців, а також жидів... це 
вважаю за потрібне селити» [6]. Ці приклади свідчать про те, що функціо
нальне значення міста визначало соціальну структуру його мешканців. Мі
ста на півдні України відігравали велику соціальну роль. Держава приділя
ла їм велику увагу як пунктам зосередження дворянства та купецтва [7]. 
Перші виступали провідниками політики суспільного устрою, а другі -  ка
талізатором розвитку нових економічних відносин.

Отже, політичні мотиви сприяли залюдненню міст та визначали спе
цифічні риси їх соціальної та національної структури.

В процесі розвитку міст економічні фактори відігравали особливо ве
лику роль. Міста повинні були стати економічними центрами регіону. По
стійне заохочення до заселення міст торгівельно-промислового елементу 
сприяли розвинутому торгівельному життю та становленню виробництва.
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З перших днів своєї появи міста становились торгівельними центрами пев
ного регіону. Розгалужена торгівельна мережа (ярмарки, базари, лавки, ма
газини) сприяли цьому. Домінували періодичні форми торгівлі: ярмарки, 
базари. На 1786 рік на півдні України в 41 населеному пункті проходило 
136 ярмарків. З них у містах та містечках -  47 ярмарків [8]. Зароджувалась 
стаціонарна торгівля: лавки, магазини.

Особливого розвитку набували міста -  порти: Одеса, Миколаїв, 
Херсон, Таганрог. Вигідне географічне положення, існування митниць, ка
рантину, магістрату сприяли бурхливому торгівельному ж и т о  Одеси. 
Експортна торгівля хлібом зайняла провідне місце в господарському житті 
міста. Одеський порт був вигідним для виходу на закордонні ринки. У 
1795 році в Одеський порт прийшло 39 кораблів, а 22 відійшли, у 1796 -  
84, 64 відповідно [9]. У 1795 році Одеський порт за торгівельними оборо
тами випереджав Херсон. Розвиток Одеси пояснюється дійсно економіч
ними стимулами без будь-якої великої підтримки держави. Цьому сприяло 
декілька обставин. На час заснування міста, тобто к кінцю століття, край в 
цілому був не лише відносно гарно заселений, але й достатньо економічно 
розвинутий, і вимагав зовнішньоторгових зв’язків. В цьому Одеса вигідно 
відрізнялась серед інших портових міст. А її конкурент Миколаїв скоро 
став закритим містом.

Розгалужена торгівельна мережа, динамічне життя міст-портів стиму
лювались синтезом економічних і політичних вподобань держави. Еконо
мічні фактори (наявність торговельно-промислового елементу, відпрацьо
вана система пільг) переважали в цей період.

Промисловість лише зароджувалась. Великі промислові об’єкти регіо
ну будувались за підтримки держави. Існування промисловості в містах 
відбивалось на соціальній структурі населення, тобто появі робітників. На-1 
приклад, на суконній, казенній мануфактурі Катеринослава у 1797 році 
працювали 819 постійних робітників [10].

Зароджується спеціалізація регіону і роль міст у цьому процесі по
стійно зростає. Переробка сільськогосподарської продукції та виробництво 
будівельних матеріалів. Кількість млинів, цукрових, свічних, шкіряних та 
цегельних заводів постійно збільшувалась. Аналіз матеріалів, атласів 1795 
та 1799 років ілюструє цей процес.

Назва промислового об’єкту Атлас 1795 року Атлас 1799 року
Млини 51 122

Цукрові заводи 1 14
Свічні заводи 0 6

Шкіряні заводи 1 40
Цегельні заводи 1 9
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Загальна кількість великих промислових закладів на протязі 1795 -  
1799 років збільшилася майже в 3 рази, з 66 у 1795 до 243 у 1799 році.

Незважаючи на це, дрібне виробництво, у вигляді домашніх промис
лів, домінувало в промисловому житті міст. Сільське господарство відігра
вало теж значну роль. Певна кількість населення міст займалося хлібороб
ством та працювало за наймом. Так, у місті Нові Дубосари 322 родини жи
ли за рахунок цих занять. Загальна кількість населення міста становила 
1837 осіб [11].

Вивчення соціально-економічної історії міст Південної України дає 
можливість реконструювати процес соціально-економічного розвитку ре
гіону, вирішиш деякі проблеми урбаністики (кількість міст, типологія). 
Варто зазначити, що сутність дискусії полягає в наявності «штатних» і 
«заштатних» міст, трансформації містечок у міста. Незважаючи на різницю 
в методичних підходах до досліджень соціально-економічної історії міст, 
всі науковці погоджуються з їх необхідністю.
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Кузема О.Л. 
(м.Кам ’янець-Подільський)

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ В МІСТАХ ТА МІСТЕЧКАХ 
ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (КІН XVIII -  І ПОЛ. XIX СТ.)

Наприкінці XVD3 -в  першій половині XIX ст. економічний розвиток 
міст та містечок Подільської губернії перебував у прямій залежності від зем
леробства, яким займалось більшість їх мешканців. З огляду на цю обстави
ну, земельні відносини для міських та містечкових поселень Поділля у зазна
чений період мали дуже велике значення. Користування землею в містах та 
містечках краю найбільшою мірою залежало від їх правового статусу.

Більшість міст і містечок Подільської губернії в кін. ХУШ ст. входила 
до складу володінь магнатів і шляхти. Зокрема, в 70-і роки ХУШ ст. у По
дільському воєводстві 77.2% міст і містечок перебувало у приватній влас
ності [1]. Жителі таких населених пунктів обкладались подвійними подат
ками -відробляли панщину (як залежні селяни) і платили чинш (як міща
ни) за користування землею (плата за будинки і городи, найм лавок і орен
да землі) [2].

Поряд із поміщицькими містами на Поділлі були і вільні міста, або як їх 
тоді називали, колишні королівські міста. Перед поділами Польщі у Поділь
ському воєводстві нараховувалось 14 таких міст і містечок, в тому числі 5 - у  
Червоноградському, 3 - у  Кам’янецькому і 6 -  у Летичівському повітах. В 
загальній масі вони складали майже 14 відсотків усіх поселень [3]. Багато та
ких міст і містечок входили до старосте і знаходились під управлінням ста- 
ростинських володарів. Вони повністю залежали в своєму землекористуванні 
від дожигтєвих власників старосте і за користування землею платили оброк. 
Деяким містам польські королі дарували певні земельні угіддя і магдебурзьке 
право. Таким правом, починаючи з 1374 р., користувався Кам’янець- 
Подільський, з 1466 -  Летичів, Бар (з 1538 року), Літин (з 1576 року), у 
1743 році привілею отримав Моїилів-Подільский тощо.

З приєднанням Поділля до Російської імперії у землекористуванні 
міст відбулись зміни, ініційовані самодержавним урядом. 2 травня 1795 р. 
було видано указ для генерал-губернатора Південно-Західного краю, в 
якому зазначалося: «... дабы казенным уездным городам были присвоенны 
все je  права, выгоды и преимущества, которые жалованою российским го
родам ірамотою от 21 апреля 1785 года утверждены...». Цим актом міста 
краю виводились з-під влади старостинських власників [4].

Посилення феодально-кріпосницького ладу, що було одним із основ
них важелів самодержавної машини, свавілля поміщиків і орендарів, на 
яке державні чиновники дивились крізь пальці, постої військ, чисельність 
яких невпинно зростала, негативно позначилось на правовому статусі міст 
і містечок із магдебурзьким правом. За висловлюванням Н. Яковенко,
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«українська магдебурія старілась на очах, перетворюючись в реліктовий 
анахронізм» [5].

Основним юридичним документом, який регламентував устрій місь
кого суспільного управління аж до початку 70 років XIX ст. виступала 
«Грамота на права и выгоды городам Российской империи» Катерини П 
(1785 р.), чинність якої була поширена на міста Правобережної України із 
приєднанням краю до Російської імперії. За «Грамотою» для кожного міс
та відводились землі, що роздавались міським жителям чи передавались у 
спадкове володіння з правом викупу або в оренду, а часто залишались у 
громадському користуванні [6]. Докладніше про правила землеволодіння 
міст йшлося в «Инструкции Межевым губернским канцеляриям и провин
циальным конторам» від 25 травня 1766 р., дія якої поширювалось парале
льно із «Грамотою» на новоутворені губернії [7].

Статею 333 Межової інструкції передбачалось, що при всіх містах по
винні бути відмежовані від уїздних землі для вигону. Вигішгі землі реко
мендувалось робити в усі 4 сторони по 2 версти, починаючи від крайніх 
міських будівель. При цьому зауважувалось : «... а где во все стороны та
кой меры отвести не можно, там межевать выгонную землю хотя в одну 
сторону, но полное количество десятин, какое по расчислению на всю 
окружность города следует» [8]. Означену в законодавстві двохверсну 
пропорцію вигінної землі планувалось відводити за рахунок тих вигінних 
земель, які були у власності міста до обмежування на основі межових книг 
і жалуваних грамот; куплених купецтвом у різних власників земель для за
гального користування; придбаних через «полюбовные розводы» і також 
суміжних державних земель [9]. 29 листопада 1799 р. Сенатом була за
тверджена двохверсна пропорція вигінної землі для міст приєднаних від 
Польщі губерній. Межева контора з метою проведення генерального ме
жування у Подільській губернії стала функціонувати з 1801 року [10]. Са
ме з цього часу розпочинається довготривалий процес наділення-землею 
під вигони міст Поділля. Зокрема, у 1802 р. вигінну землю було відмежо
вано для заштатних містечок Літнівці (з 1829 р. -місто Нова Ушиця) та 
Вербовця, у 1806 р. -  Могилева, у 1809 р. -  Проскурова, у 1810 -  губерн
ського міста Кам’янця та заштатного Хмільника, у 1813 р. -  Вінниці, 
1815 р. -  містечка Смотрича, у 1819 -  Ольгополя, у 1821 р. -  Балти [11]. 
Діяльність місцевих властей щодо наділення міст і містечок вигінними зе
млями знаходилась на контролі царського уряду. 28 квітня 1836 р. сенат, 
намагаючись отримати об’єктивні відомості про межування міських зе
мель звернувся до Подільского губернського правління із вимогою прозві- 
тувати на основі донесень магістратів і ратуш про наділення міст і місте- 
ч°к землею під вигони із зазначенням в якій кількості вона виділена для 
кожного міста, або скільки такої землі не вистачає.

На виконання розпорядження Подільського губернського правління 
Ольгопільська міська ратуша доповіла, що в 1819 р. місту відмежовано ви

25



Історія України

гін із повною двохверсною пропорцією, що становить 2255 десятин, а ре
шту' землі, що виявилась у надлишку розміром у 786 десятин виділено під 
оброк. Вербовецька ратуша, навпаки, повідомляла, що до законної двохве- 
рсної пропорції місту не вистачало 1348 десятин. Причиною послужило те, 
що після 1802 р. частину виділеної для міста землі було передано у довіч
не володіння сенатору Трощинському, обмеживши цим самим кількість 
міської землі із 3874 десятин до 846 десятин 32 сажнів. У м. Вінниця під 
будівлями, площами і вулицями знаходилось 855 десятин 1884 сажні. Зем
лі навколо міста складали 5323 десятини 2039 сажні, що перевищувало пе
редбачувану норму на 1940 десятин 1250 сажні. Землі міста Брацлав скла
дали 4450 десятин 807 сажнів. З огляду на таку кількість, вигін для міста 
повинен був складати 3223 десятини 1928 сажнів. Але через те, що 447 де
сятин 1401 сажня землі, зайнятої лісом перебували у судовому позові з 
Брацлавським староством, до двохверсної вигінної пропорції не вистачало 
160 десятин 238 сажнів тощо. Загалом, станом на липень 1839 серед міст 
Подільської губернії лише Вінниця, Хмільник, Ольгопіль, Гайсин і Балта 
були наділені узаконенною двохверсною пропорцією вигінної землі [12].

Аналіз документальних джерел свідчить, що вигінні землі міст досить 
часто ставали об’єктом суперечок між самими містами та сусідніми помі
щиками і староствами. З 70-х р. ХУШ ст. тягнулись судові процеси між 
міщанами Брацлава, Літина, Хмільника та сусідніми староствами, які са
мочинно захоплювали землі передмістя [13]

Боротьба за землі не припинялась до кінця першої половини XIX ст., 
незважаючи на те, що проводилось державне розмежування земельних 
угідь. Протягом 1849-1857 рр. точились суперечки за землю між міщанами 
Старої Ушиці і поміщиком Регульським, який незаконно зайняв землі на 
урочищі Хлипів. Незважаючи на відмежування вигінної землі для м. Хмі
льника (в 1810 р.) до 1826 р. його міщани зазнавали утисків від управителя 
Хмільницької економії -  колежського радника Городецького, який нано
сив міщанам побої, обкладав їх податками за орні і сінокосні землі (по 20 
коп. на день), змушував платити чинш (по 60 коп. на день), самовільно 
збирав з полів міщан хліб, не пускав міщанської худоби на толоку. У 
1837 р. при здійснені перевірки земель м. Хмільника і суміжних з ними 
володінь графа Безбородька, було виявлено, що управитель економією ча
стину міського сінокосу незаконно додав до власності Безбородька. До 
1840 р. не було завершено розмежування вигінної землі для Вінниці на 
північ від міста у зв’язку з тривалою суперечкою між с. П»ятничанами по
міщика Грохольського і міщанами Віїшиці [14]. Таких прикладів можна 
навести дуже багато.

Прагнучи створити опорні пункти колонізаторської політики, напри
кінці ХУШ -  на початку ХЕХ ст. цариз силою влади перетворював населе
ні пункти у міста і містечка. Внаслідок цього їх кількість на Поділлі знач
но зросла саме в цей період. Але, як показує аналіз, перетворюючи земле
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робські поселення в міста, уряд найчастіше позбавляв їх мешканців землі -  
єдиного джерела прибутку, не даючи взамін інших засобів існування [15]. 
Щодо землекористування мешканців міст, то воно мало різні форми. Най
більш розповсюдженими з них були тимчасова оренда, продаж землі адмі
ністрацією міста в довгострокове користування з метою будівництва на 
ній житла, користування міськими випасами за платню у міську казну, 
віддача з торгів ділянок орної землі в орендне управління, довготривале 
користування присадибними ділянками, використання під забудову заво
дів, млинів тощо.

Отже, наприкінці ХУШ -в  першій половині XIX ст. в економічному 
розвитку міст і містечок Поділля суттєве значення відігравало землеробст
во. Відносини землекористування у них будувалось на засадах феодально- 
кріпосницької системи і відзначалось посиленням імперського контролю 
через набуття чинності в українських містах та містечках городової грамо
ти і застосування межової інструкції Росії. Абсолютна більшість їх мешка
нців (міщан і селян) не могла існувати без землі і цю залежність самодер
жавство, російські та польські магнати використовували для їх закріпа
чення, міське населення українського походження, що займалось земле
робством, витіснялось на околиці.
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(Одеса)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ
Ш С Т І СІЛ ПРИДУНАЙСЬКИХ СТЕПІВ (К. XVIII -  XIX ст.)

Придунайські землі України належать до найменш вивчених в істори- 
ко-економічній літературі районів. Обставина ця пояснюється надзвичайно 
складною історичною долею краю, який до 1812 року знаходився під вла
дою Туреччини. Наприкінці ХУШ ст. за Ясським миром 1791 року Росія 
вийшла на Дністер і Придунайський іфай став безпосереднім прикордон
ням. Сприятливі політичні обставини повели за собою розширення проце
су народної колонізації. Слід зазначити, що розробка питань соціально- 
економічної історії цього краю в кінці ХУШ-ХІХ ст. становить значні тру
днощі через недостатність джерел. Турецька адміністрація, яка розміщува
лась переважно у фортецях нижнього Дністра і Дунаю, не проводила жод
ного перепису населення. Дані вітчизняних архівів представлені переважно 
в листуванні дипломатичних представників та донесеннях військових роз
відників і таким чином, в силу своєї специфіки, торкаються питань, які нас 
цікавлять, лише епізодично. Отже наявний матеріал не завжди дає можли
вість достатньо повно відтворити картину соціально-економічного розвит
ку міст і сіл регіону.

Найважливіші з військово-стратегічного та соціально-економічного 
погляду райони Придунайських степів перебували під безпосередньою 
юрисдикцією турецької адміністрації. Головними опорними пунктами тут 
були міста Аккерман, Кілія, Ізмаїл, Рені, Каушани, Бендери. У фортецях 
розміщувались великі турецькі гарнізони, які здійснювали й адміністрати
вне управління прилеглими до міст районами -  райями. Населення їх скла
далося в містах переважно з українців, росіян, греків, молдаван; в селах -  
майже виключно з українців, росіян, молдаван.

‘Турецька система управління Придунайськими степами призводила, 
таким чином, до занепаду соціально-економічного життя краю, до консер
вації тут старої феодальної системи, штучно затримувала розвиток нових 
капіталістичних відносин. На території рай установлювалися порядки ту
рецького пашлика. Вся земля в райї вважалась власністю султана і відда
валась турецьким чиновникам для тимчасового використання на період 
служби. Останні часто здавали її на відкуп. Місцеве населення зобов'язане
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було працювати на турецьких землевласників-заїмів і сплачувати велику 
кількість податків і поборів. Лише постійних податків населення рай спла
чувало понад 15 [1].

П.Сумароков так описував стан населення в російському селі Чобручі, 
що входило до складу Бендерської райї. «Жителі, пише він, перебували в їх 
(турецькому -  О Б.) підданстві, судились їхніми законами, наказувались за 
їхніми статутами, платили їм річну данину -  десяту частку від усього хліба, з 
жонатого по три леви, тобто по 180 копійок, і з кожного вулика, також з кож
ної свині по одній парі або по три наших грошики» [2]. Начебто уточнюючи 
ці відомості генерал-майор Катаржі, який прийняв управління у 1807 році ко
лишніми турецькими райями в Бессарабії, повідомляв генералу 
І.І.Міхельсону: «Жителі всіх означених поселень виконували на користь по
зик польові роботи, сплачували їм десятину з хліба і всього іншого, і в казну 
Порти збирали з них по 3,5 леви» і далі підкреслював, що населення надзви
чайно «розстроєне з часів турецького управління» [3].

Отже, українські та російські селяни, які рятувалися від кріпосного 
гноблення, переходячи дністровський кордон швидко опинялись в поло
женні, що не набагато відрізнялося від того, яке вони залишили позаду. 
Єдине реальне право, яке набував втікач у дністровсько-дунайському ме
жиріччі -  це продавати свою робочу силу'. Дійсно, значна частина україн
ського та російського населення ставала батраками-наймитами у турецько- 
татарських феодалів і місцевих багачів-дук, серед яких були і представни
ки українсько-російських верств.

Природно, що «корінне», «яке давно зайшло» або як будемо називати 
його надалі «старожиле» населення опинялось у більш сприятливому по
ложенні, ніж «нове стороннє», якому вибратися в розряд економічно само
стійних господарів було значно складніше. З початком російсько-турецької 
війни 1806 року ця територія була зайнята російською армією. Це «нове» 
населення являло собою тих, хто зайшов і оселився в регіоні з 1806 року, 
тобто після початку' російсько-турецької війни, коли російська армія за
йняла цю територію.

Джерела дають нам можливість уявити собі різницю в господарських 
заняттях «старожилих» і «нових сторонніх» двох міст: Аккермана і Кілії на 
1808 рік [4].

Населення Аккермана становило 1727 осіб. З них 83% становили 
«старожилі» мешканці. Розподіл за господарським заняттям у «старожи
лих» і «сторонніх» жителів Аккермана було відповідно наступним: хлібо
робство -  2,9 і 17,0 %; садівництво і виноградарство 9,0 і 0,4 %; скотарство 
~ 2,1 і 0,0 %; ремісництво -  10,2 і 3,9 %; торгівля -  14,3 і 6,9 %; найманих 
робітників -  25,7 і 4,2 %. Останнє населення складали священики й вчителі 
~ всі із старожилих, і відставні чиновники -  всі із сторонніх.

Проте дані ці не повні без розгляду співвідношення між господарськими 
заняттями старожилих і сторонніх всередині кожної категорії і кожного виду
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господарства. В Аккермані ці співвідношення були наступними: а) всередині 
категорій населення відповідно: хліборобство -  4,5 і 50,5%; садівництво і виног
радарство -  13,7 і 0,8 %; скотарство -  3,1 і 0,0 %; ремісництво -  15,5 і 11,3 %; 
торгівля -  21,5 і 20,0 %; наймані робітники -  38,6 і 14,0 %; священики й вчителі 
-  3,1 і 0,0 %; відставні чиновники- 0,0 і 3,4 %;

б) всередині кожного виду господарства відповідно: хліборобство -  
14,7 і 85,3%; садівництво і виноградарство -  97,0 і 3,0 %; скотарство -  100 і 
0,0 %; ремісниціво -  73,0 і 27,0%; торгівля -  68,0 і 32,0 %; наймані робіт
ники -  84,6 і 15,4%; священики й вчителі -  100 і 0,0 %; відставні чиновни
к и -  0,0 і 100 %.

Таким чином, в Аккермані старожиле населення займало в загальній 
системі міського господарства найбільш стійкі позиції в традиційних галу
зях, таких як садівництво і виноградарство, скотарство, ремісництво і тор
гівля. Це ж саме положення зберігалося і в середині кожного виду госпо
дарства в області садівництва, виноградарства і скотарства. Проте, стосов
но занять ремісництвом і торгівлею по кожній групі населення, розрив ви
явився практично незначний. Що ж стосується сторонніх, то вони займали 
вирішальні позиції в хліборобстві в усіх трьох групуваннях і приблизно рі
вне відсоткове співвідношення зі старожилими за групами населення в об
ласті ремісництва і торгівлі. Ці явища пояснюються тим, що більшість сто
роннього населення в Аккермані прийшло сюди після довгого перебування 
в околицях міста. Природно, що скориставшись сприятливими обставина
ми, зокрема вигнанням турок, заможна частина населення райї, яка пере
йшла до міста, зуміла розгорнути своє господарство, чи то землеробське, 
чи то торгово-ремісницьке. Про це твердять наступні дані. Із 48 сімейств 
(32 сім’ї українські), які були «у турок по їх селах і хуторах найманими ро
бітниками» у 1808 році в Аккермані до розряду тих, що жили заробітками, 
попало тільки три сім’ї. Останні 45 зуміли забезпечити собі певну госпо
дарську самостійність. Звертає на себе увагу також великий розрив у групі 
тих, які «їжу мають наймом» і «заробітками» у старожилих і сторонніх. За
гальна кількість їх була надто велика. Вона складала 29,9 % усього насе
лення міста. У відношенні до всього населення міста, всередині кожної 
групи населення і всередині всієї категорії найманих працівників, старо
жили складали переважну більшість. У даному випадку це значною мірою 
пояснюється вже зазначеними вище причинами, а-також і тим, що біль
шість сторонніх, які не володіли необхідними матеріальними засобами для 
заведення відразу ж після переходу кордону власного - господарства, йшли 
до околичних хуторів або наймалися на рибні і соляні промисли. Дійсно, 
перепис зареєстрував усього 16 господарств (8 торгових, 4 садівничо- 
виноградарських, 2 ремісничих і 2 хліборобських), які використовували 
найману працю, що складало 4,85 % до всіх господарств міста. 10 із них 
належало старожилим і 6 стороннім (співвідношення 4,6 до 5,2 % за кож
ною групою населення). У них був зайнятий 21 найманий робітник із 104-
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зареєстрованих у перепису, тобто приблизно 20,2 %. Отже 83 чоловіки або 
79,8 % найманих робітників не знайшли собі застосування у міському гос
подарстві. У той самий час у перепису зовсім відсутні вказівки на заняття 
населення рибальством, хоча під Аккерманом були значні рибні промисли. 
Це можна пояснити лише тим, що рибні заводи розташовувались поза мі
ського форштадта і, таким чином, не були враховані. Безсумнівно, що над
то значний відсоток населення «яке мало їжу наймом» і «заробітками» бу
ло зв’язане з роботою на рибних промислах. Саме тут і слід шукати відсу
тні 79,8 % найманих робітників.

Аналіз аналогічних матеріалів по Кілії дає більш чітко виражені дані.
Тут на 1808 рік нараховувалось 1560 осіб, з яких 55,5% були «старо- 

жилими». Співвідношення між господарськими заняттями старожилих і 
сторонніх жителів всередині кожної категорії населення було наступним: 
рибальство -  40,5 і 27,3 %; хліборобство і рибальство -  0,0 і 2,9 %; реміс
ництво -  9,8 і 5,7 %; торгівля -  17,9 і 17,2 %; найманих робітників -  12,1 і
29.0 %; священиків -  1,8 і 0,0 %; жебраків («які мали харчування мирською 
милостинею») -  0,0 і 0,7 %. Всередині кожного виду господарства співвід
ношення між старожилами і сторонніми являлося таким: рибальство -  64,0 
і 36,0 %; хліборобство -  56,4 і 43,6 %; хліборобство і рибні лови -  0,0 і
100.0 %; ремісництво -  68,0 і 32,0 %; торгівля 56,4 і 43,6 %; найманих робі
тників -  34,4 і 65,6 %; священиків -  100,0 і 0,0 %; які жили «мирською ми
лостинею» -  0,0 і 100,0 %. Таким чином у Кілії старожили займали міцне 
положення в основних галузях господарства -  у рибальстві і ремісництві. 
Що ж стосується торгівлі, то тут співвідношення між окремими категорія
ми населення було приблизно рівним в кожній із груп, але знижувалось до 
сторонніх всередині цього виду господарства. Хліборобством всередині 
кожної групи населення займався приблизно однаковий відсоток, але в да
ній галузі господарства старожили все таки переважали. Отже в Кілії сто
ронні не змогли створити собі достатньо міцного економічного положення 
порівняно зі старожилими, як це зазначалось в Аккермані. Особливо рель
єфно це показано в розряді тих, хто жив «різними промислами», тобто за 
рахунок продажу робочої сили. Сторонні тут переважали майже на 17,0 % 
по групі населення і на 31,2 % в категорії найманих робітників.

Спробуємо тепер більш ретельно розглянути обличчя цих найманих 
робітників, які шукали щастя на Дністрі і Дунаї. Цінним джерелом для ви
вчення їхнього соціального складу є їхні біографії. У серпні 1811 року в 
Кілії була виявлена велика група втікачів-селян княгині Голіциної, в Ізмаї
лі -  60 втікачів, в Аккермані -  150 [5].Наведемо короткі біографічні відо
мості групи втікачів, заарештованих в Аккермані [6]. Так, Федосій Коше- 
лев, родом із селища Ліски Малоархангельського повіту Орловської губер
нії «відлучився для заробітків, ідучи до Одеси степом» і звідси перейшов в 
Аккерман. Іван Соловйов, займався «камінною роботою», був економіч
ним втікачем-селянином із села Новоселки Петербургського повіту. Троє
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втікачів -  Олексій Федорів, Максим Федорів і Олександр Петров виявили
ся земляками із Мещевського повіту Калузької губернії «із економічних 
селян». У себе в губернії вони «займались в різних місцях заробітками», а 
після втечі в Аккермані «рванням каміння». Тимофій Петров і Матвій Ти
мофеев вийшли із Орловського повіту сіл Горзонти і Трошино. В Аккер
мані вони «займалися поденними роботами у різних людей». Біографії на
йманих робітників, які продавали свою працю в інших районах Придунай- 
ських степів, нічим суттєво не відрізнялися від наведених. Наприклад, Іван 
Овсієнко розповідав про себе, що він народився «у колишньому Польсь
кому королівстві» 1778 року. Після смерті батьків перейшов австрійський 
кордон і«*в містечку Сельці «у шляхтича Вінницького був робітником 8 ро
ків». На початку 90-х років XVTH століття пішов в Бессарабію, а потім від
правився на Дунай. Проте пошуки кращої долі не дали бажаних наслідків. 
Кінець кінцем він змушений був стати робітником у турка Олія Байракга- 
ра. Перед нами типова фігура батрака-наймита, який існував лише за раху
нок продажу своїх робочих рук. Дуже цікаві подробиці про положення ро
сійських втікачів, які були в наймі у турецьких феодалів, розповів у квітні 
1809 року Іван Чорноморець. Народився він 1776 року в Західній Україні, в 
селі Марково Бучанського повіту. Батько його був чумаком. Після смерті 
батьків Чорноморець «збіднівши», перейшов у Бессарабію, де «служив у 
турка Осман-агі 6 років». Коли батрак нагадав своєму господарю «про 
сплату за робота за третій рік, то Осмаи-ага вистрелив із рушниці і пора
нив його в праву руку і в бік» [7]. Чорноморець не шукав управи на хазяї
на, а спасаючи своє життя, втік до задунайських запорожців.

Одним із найбільш значних центрів зосередження втікачів російських і 
українських селян в Бессарабії були рибні промисли в Дністровському (Аккер  ̂
мавському) лимані і пониззях Дунаю. Судячи з біографій, майже кожний третій 
втікач починав своє життя в Буджацьких степах на рибних промислах.

Цікаву характеристику рибних промислів в цьому районі наводив ві
домий дослідник Бессарабії середини XIX століття А.Защук. «Раніше рибні 
промисли, -  пише він, -  віддані на відкуп, приносили величезну вигоду 
відкупщикам, тому що Південна Бессарабія здавна була кублом втікачів 
кріпосних із Малоросії, західних і внутрішніх губерній Росії». Благополуч
но перейшовши кордон вони «розсипались по плавнях, численних лиманах 
і озерах, де були вільними і в небезпеці. Господарям заводів такі люди бу
ли,під руку: безпритульний бродяга -  кому він міг жалітися на обіду, утис
ки ... Таких бурлаків на промислах було не десятки, а сотні» [8].

Експлуатація найманих робітників на цих промислах була самою жор
стокою. За твердженням П.Свіньїна оплата праці на рибних промислах бу
ла натуральною: одна половина улову віддавалась хазяїну, друга -  робіт
никам [9]. Уточнюючи це положення А.Защук зазначав, що мова могла йти 
власне не про половину улову, а тільки про незначну його частину. «Бур
лаку хазяїн виділяв частину, яку йому здумалося ... На таких ходулях, до

32



маловідомі імена, події, факти

бавляє він, -  утримувався знаменитий рибний промисел Дунайський; на ці 
самі дані розраховував і відкуп Дністровський» [10]. Соціальний склад бу
рлаків на рибних промислах принципово не відрізнявся від складу найма
них робітників, який експлуатувався в інших галузях господарства. Мики
та Зарченко, родом із Корсуні, кріпосний поміщика Суходольського, попав 
у Задністров’є з чумаками. 1791 року, коли він прибув до Аккерману, у 
нього пали воли і він «залишився на тамтешніх рибних ловах» [11].

Вічним блукачем-бурлаком був Тимофій Гард, який народився 
1763 року в селі Савинцях на річці Псел, поблизу Сорочинців. 1787 року він 
«пішов на заробітки до Кримської сторони, а потім після миру з турками, до 
Одеси, а з Одеси на Белградський лиман, де управлявся в рибальстві».

Кирило Безпалько, кріпосний поміщика Грохольського з під Немиро- 
ва, 1797 року втік від свого поміщика до Одеси, звідки «прийшов до Акке
рману і знаходився там на рибальстві робітником у турок». Все пониззя 
Дунаю обійшов Федір Часновський. Залишивши батьківщину, він «працю
вав на рибних ловах в Ізмаїл, Кілії і Галаці у різних господарів-турків». 
Велика кількість втікачів збиралася також на бессарабських соляних про
мислах і в Сулині. Крім втікачів, сюди за сіллю прибували численні чума
цькі обози із російської сторони. Кіло солі тут продавалось за 5 левів. Робі
тник за один день каторжної роботи в солоній ропі під палючим сонцем 
одержував усього 2,5 леви на день, їжу і дві чарки горілки. За деякими да
ними, 1810 року на соляних розробках в Бессарабії нараховувалось 16 000 
чоловік [12]. Значне місце серед робітників складали втікачі з Росії. У ве
ресні 1798 року російський дипломатичний агент в Галацах П.Ренський 
повідомляв генеральному консулу І.Северіну про те, що одержав відомості 
«від багатьох, біля соляних озер і на Сулині, і на Бугазі знаходиться багато 
російських підданих, які прибули сюди за сіллю, втративши свою худобу 
за різних обставин, вони тут залишились».

Таким чином, в містах і селищах Придунайських земель населення 
було зайнято в усіх галузях господарства цих районів. Значна частина вті
качів та існувала за рахунок наймитувала і батракувала у турецько- 
татарських феодалів і місцевих багатіїв з українсько-російських верств. 
Значний прошарок складали напівзалежні селяни-орендатори, а стійкі в го
сподарському відношенні господарства становили незначну частину. Не
зважаючи на це, усі зазначені категорії населення приймали участь у соці
альній і економічній розбудові міст і селищ регіону.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕНИХ 
ПУНКТІВ НОВОРОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО 

ПОСЕЛЕННЯ. 1817-1857 РР.

В першій четверті XIX століття в Російській імперії були створені 
окремі військово-адміністративні одиниці-військові поселення. Насаджен
ням військових поселень займався військовий міністр О. А.Аракчеев. На
міри уряду щодо військових поселень сягали широкого розмаху. Влашто
вуючи їх, царський уряд переводив селян на стан військових і навпаки, 
намагався примусити солдатів вести сільське господарство, щоб вони 
утримували себе, сплачували, як і інші селяни податки. В 1817 р. розпочав 
лося масове переведення державних селян та козаків у стан військових по
селян в Україні. 24 грудня 1817 р. Бузьким уланським полкам Української 
дивізії було наказано розселитися в Херсонській губернії. Командуючим 
Бузької уланської дивізії призначався граф Вітт І.О. Для поселення першо
го бузького уланського полку на положення військових поселян переводи
лися жителі поселень Сокольська Переправа, Ракове, Арнаутівка, Новогри- 
гор’ївка, Білоусівка, Щербани, села Димівка. Штаб дивізії знаходився у 
м. Вознесенську. Військовими поселянами ставали жителі також сіл Трої
цьке, Каспарівка, Новоістровка, Матвіївка, Федорівка, -  в цих селах був 
поселений другий уланський полк. Третій уланський полк був розміщений 
в селах Олександрівка, Арбузинка, Благодатне, Семенівка, а четвертий -  в 
Ольшанці, Добрянці, Лисій Горі, Пісчаному Броді, Синюшиному Броді. 
Згодом, на основі поселення Бузької уланської дивізії утворилося Новоро
сійське військове поселення кавалерії.

У 1819 р. до військового поселення Бузької уланської дивізії приєдна
ли поселення Української або 3-ї уланської дивізії, у 1822 р. 3-ю кірасир
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ську дивізію, до складу якої увійшли ще чотири поселення Катеринослав
ської губернії. У 1853 р. в Херсонському повіті до військового поселення 
останніми були приєднані село Лозолватки Катеринославської губернії та 
села Костромки і Вшивало перейменовані в Костромське і Ново- 
Покровське. Новоросійське військове поселення поділялося на 12 округів. 
В них розміщувалися: третя кірасирська дивізія (Орденський, Стародубів- 
ський, принца Альберта Прусско, кн. Олени Павловни полки), третя улан
ська (Український, Новоархангельський, Новомиргородський, Єлисаветг- 
радський український полки) і Бузька уланська дивізія (Бузький, Одеський, 
Вознесенський і Ольвіопольський полки). Згодом полки третьої уланської 
дивізії стали називатися 1 -, 2-, 3-, 4-м українськими полками.

Планування населених пунктів, відведених під військові поселення, від
бувалось за регламентаціями держави Передбачалося всі розкидані села зве
сти в один населений пункт, це призвело до того, що в деяких селах кількість 
дворів перевищила 1100. Типові проекти планування сільських населених 
пунктів було розроблено відповідно з наказами уряду ХУШ -  початку XIX 
ст. через що в Новоросійському поселенні поширилися поселення вуличної 
форми.' Будинки були однакового розміру і' архітектури. Поселення,, де роз
міщувались окружні штаби, відрізнялися тим, що у центрі знаходився плац, 
обнесений бар’єром, церква, будинки офіцерів, пожежна каланча, шпиталь та 
інші адміністративні будівлі [1]. Чисельний склад населених пунктів Новоро
сійського військового поселення постійно зростав за рахунок приєднання 
державних селян і частини адміралтейських поселян. Всього в Херсонській 
губернії на становище військових поселян було переведено 17139 осіб [1а]. В 
1839 р. в округах Новоросійського військового поселення проживало 238435 
чоловік [2]. На процес природного приросту населення безпосередньо впли
вало декілька чинників: шлюбність, народження і смертність тощо.

Таблиця 1. Населення в Новоросійському військовому поселенні 
на 1856 р. [3]:

Назви повітів, міст 
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Останні чотири 
округи військові і 
окрема волость з 
містами Вознесен- 
ськ і Ольвіополь

549090 49156 104146 2421 1774 4195 1526 1443 2969 1111

Разом 659482 14684
2 312224 6548 5429 11977 4630 4012 8642 2821

В більшості населених пунктів, як ми бачимо з таблиці 1, військових 
поселень кількість чоловіків перевищувала кількість жінок. Це пов’язано з 
призначенням військових поселень, головна роль в роль яких належала чо
ловікам. Проте, в деяких населених пунктах кількість жінок переважала. 
Так, наприклад в м. Вознесенську на 1846 р. чоловічого населення нарахо
вувалося 2040, а жіночого -  1239, в Ново-Георгієвську чоловічого -  1484, а 
жіночого -  1775 [4]. Ймовірно, це пов’язано з тим, що не завжди врахову
вались чоловіки, які знаходились на службі.

Архівні джерела дають нам відомості про кількість населення в насе
лених пунктах V-, VI, VII-, УШ-го округів Новоросійського військового 
поселення за 1856 р. Так, в V-му окрузі (с. Ново-Українське, Плєт-Таклик, 
Рівне, Новоукраїнка) мешкало 21239 чоловік, з них 11454 чоловічого і 
9785 жіночого населення; в VI-ому окрузі (поселення Архангельськ, села 
Терновка, Тишковка, Надлак, Скалєве, Калниболот, Петроострів, Глодос- 
си, Липняжка) -  22267 чоловік, з них 11775 чоловічого і 10492 жіночого 
населення; в УП-му окрузі (м. Новомиргород, села Коробчино, Мартонош, 
Паліївка, Панчів, Каніж, Сентів, Велика Віска, Грузське, Лелеківка) -  
21215, з них 11441 чоловічого і 9774 жіночого населення та в УШ-му окру
зі (с. Єлисаветградівка, Федвар, Цибулєв, Красносільє, Знаменка, Субо7 
тець) -  18588, з них чоловічого -  10314, жіночого -  8274 населення [5].

Одним з чинників, що впливав на природний приріст населення була смер
тність, відомо, що в 1848 р. епідемія холери забрала життя близько 13 тис. вій
ськових поселенців [6]. Слід зазначиш, що в статистиці інколи штучно збіль
шувалася кількість населення. Так, у 1856 р. перевірка з’ясувала штучне збільг 
піення чисельності населення у перших 8-ми округах Новоросійського військо
вого поселення. Згідно з показниками відомості нараховувалося 10736 осіб чо
ловічої статі і 10236 осіб жіночої статі, а показано чоловіків 11112, жінок 10273, 
-  тобто перебільшення на 376 чоловіків і 40 жінок [7]. Округа Новоросійського 
військового поселення охоплювали територію в 415648 дес. землі. Всі землі в 
округах розподілялися на загальні та поселенські орні ділянки. В 1-му та УШ-му 
округах, тобто в північній частині Олександрійського повіту орні поля влашто
вувалися по трьохпільній системі в П-УП-му округах господарство було чоти- 
рьохпільне, а в інших округах переважала п’ятипільна система землеробства 
Загальні і поселенські сінокоси також були розділені на ділянки, з яких частина 
переорювалася через кожні 8 років і засівалася яровим хлібом, а в інших збира
лося сіно. Отже, основною галуззю господарства військових поселенців було 
землеробство. Поселенці сіяли пшеницю, жито, ячмінь, овес, просо, кукурудзу,
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картоплю. Проте основну роль відігравала пшениця. Для того щоб не допустити 
повного розорення поселян в населених пунктах були започатковані запасні 
хлібні магазини, з яких у неврожайні роки можна було брати зерно для засіву та 
особистого користування. Про це свідчить розкладка на вересень 1829 р. -  про 
збір з військових поселян хліба для створення запасних хлібних магазинів Кате
ринославського кірасирського полку [8].

Розвиток скотарства через особливий військово-господарський стан 
військових поселян був повільнішим, ніж землеробства. Відчувався брак 
кількості робочої худоби через падіння і вживання в їжу. Для покращення 
«стану» поселенської робочої худоби були заведені в кожному окрузі Но
воросійського поселення воли кращої української породи і жеребці з кін
ських казенних заводів. Падіння худоби від тяжкої роботи, від хвороб було 
настільки великим, що в 1821 р. штаб військових поселень постановив 
створити особливі волові парки в округах поселень, з метою зменшення 
зубожіння військових поселян, на що були відпущені кошти для кожного 
округа. Відомо, що в населених пунктах 1-го округа Бузької уланської ди
візії в 1822 р. нараховувалося коней -  1903, волів -  5726, гульової худоби -  
8066, овець -  10527, а в 1850 р. коней -  1585, волів -  5552, гульової худоби 
-  6272, овець -  13054 [9] -  це свідчить про зменшення кількості худоби в 
поселеннях. Військове керівництво вжило всіх засобів покращення стано
вища кількості робочої худоби в військових поселеннях. Так, при порів
нянні кількості робочої худоби в військових поселеннях 2-ої кірасирської 
дивізії та 2-ої уланської дивізії генерал Нікітін звернувся до полкових ко
мандирів і приватних ескадронних керівників з проханням вжити необхідні 
заходи для збільшення кількості худоби [10].

Таблиця 2. Кількість худоби у дивізіях Новоросійського 
поселення у 1823-1830 рр.

2-а кірасирська дивізія 2-а уланська дивізія
Коней 7105 7395
Волів 36865 20166
Гульова худоба 39056 32460
Овець 76443 73393
Разом 159 469 133414
Наведені відомості таблиці 2 свідчать, що в різних населених пунктах 

дивізій була неоднорідно і нерівномірно розподілена худоба. Динаміка чи
сельності коней, великої рогатої худоби, овець, пов’язана з примітивним 
тваринницьким господарством і перш за все з утриманням худоби майже 
Цілий рік під відкритим небом, відсутністю травосіяння, поганими водопо
ями, слабким ветеринарним наглядом. Відомий факт, коли общинні степи 
займали під отари, а поселенська худоба пропадала з голоду [11].
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Загалом слід зазначити, що господарський розвиток Новоросійського 
військового поселення через особливий військово-господарський стан по
селян був повільнішим, ніж у сусідніх з ним селами державних селян.

Ремесла і торгівля не набули серйозного значення. За право вести тор
гівлю на території військових поселень з купців та міщан стягувалася пла
тня. В крупних населених пунктах в округах військових поселень влашто
вувалися ярмарки по декілька разів на рік, де продавали хліб, рогату худо
бу, овець, рибу. Значну роль в торгівлі займали ремісничі вироби (де
рев’яний посуд, шевські, теслярські, ковальські вироби, тощо). Крім того, 
частина військових поселенців займалася промислами і торгівлею, прода
вала свої вироби за межами округів поселень -  в Одесі, Херсоні, Миколає
ві та інших містах. Через слабке внутрішнє господарство обумовлене три
валою службою поселян та бідністю -  в родинах поселян виготовлялися 
дерев’яні знаряддя праці, полотно, а для особистого вжитку -  взуття, одяг, 
посуд, предмети домашнього побуту.

Невдоволення значної частини військових поселян своїм економічним 
та соціально-правовим становищем, тяжка і довготривала служба призво
дила до появи хвилювань і протестів в поселеннях. Давалося взнаки й сва
воля військового керівництва. Відхилення від раніш встановлених поло
жень, часті порушення й перевищення влади, приводило до зловживання з 
боку військового керівництва. Найбільш розповсюдженими формами бо
ротьби військових поселян було подання скарг, прохань та втечі. Подання 
скарг як правило носило колективний характер і було направлене або про
ти створення військових поселень взагалі, або проти зловживань місцевого 
керівництва. Поселяни намагалися придати своїм вимогам законний харак
тер, доводячи, що переведення їх в ранг військових поселенців, є пору
шенням їхніх привілеїв, а жорстоке поводження з ними нехтування діючим 
законодавством. Подача прохань попередньо обговорювалось «старика
ми», найбільш поважними в поселенні людьми [12].

Одразу після грамот Олександра І 1817 р. про переведення державних 
селян та козаків в військове відомство, з’явилися скарги, направлені проти 
створення військових поселень. Це змусило у 1818 р. Аракчеева віддати 
розпорядження -  про усунення причин для скарг на чиновників, яким до
ручено управління селянами [13]. Проте вже в 1821 р. виявлена ціла низка 
злочинів з боку місцевого керівництва. В Новоросійському військовому 
поселенні з’ясувалось, що господарі не знають кількості зароблених ними 
грошей, що харчування нижніх чинів не задовільне, кантоністи від надмір
ної муштри мають хворий вигляд 114]. Джерела зберегли чимало свідчень 
про факти таких зловживань та сваволі. Так, відомо, що солдата тимчасо
вої робочої роти оголосили про те, що окружний командир продав артіль
них овець 82 пгг. за 135 крб. 40 коп. і вовну за 20 крб. Гроші їм не віддав і 
харчує їх погано. Поселенці Олексій Волощук і Степан Дмитренко з 
1848 р. працювали в будівельній комісії півтора року й не отримали ніякої
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платні. Відставний рядовий Василь Павловський висловив претензію воло
сному начальнику ротмістру Богдановичу, який розорив його дім і дозво
лив будуватися на його місці іншому поселенцю. Помічник Чечин з дозво
лу волосного начальника вижав поселенський очерет; захопив на своєму 
степу бика поселенця Федора Коломійця і привласнив [15].

Одним із поширених проявів протесту були втечі поселян зі служби та 
поселень. Ця форма мала хронічний характер і викликала неабияку стур
бованість адміністрації. Так, в 1817 р. поряд з наказами про створення по
селень видаються накази: «Про заходи, припускаючи утримання від втеч». 
В статті 406 Зведення військових постанов розповідається про покарання 
офіцерами поселян за втечі. Передбачалося за першу втечу карати 200 уда
рами різок , за другу -  шпіцрутенами -  500 ударів [16]. Проте незважаючи 
на вжити заходи адміністрації, кількість втеч збільшувалася з  кожним ро
ком. У звіті за 1837 р. по селам і хуторам DC-ХП округів Новоросійського 
військового поселення наводяться показники про втечі 39 поселян, що на 
16 чоловік більше, ніж в 1836 р. [17]. Жахи, що відбувалися в поселеннях, 
засікання на смерть, поневіряння і пригноблення викликали обурення се
ред поселян, призводили до загострення соціальних конфліктів, вибуху 
збройних повстань. Великого розмаху набуло повстання Бузького війська, 
яке отримало назву Базаліївського (1817-1818). Поштовхом до повстання 
став наказ про ліквідацію війська і перетворення козаків у військових по
селенців. В повстанні проти солдатів виступали навіть жінки з дітьми і се
ляни похилого віку. Розправа з повстанцями була надзвичайно жорстокою. 
То до кінця придушити опір царському уряду так і не вдалося. В травні 
1818 р. під час проїзду Олександра І через поселення Бузької уланської ди
візії знов спалахнули заворушення в селах Федорівка і Себино, але вони 
також були придушені.

Документи свідчать про те, що в військових поселеннях йшла повсяк
денна боротьба проте військово-кріпосницьких порядків аж до їх ліквіда
ції. Особливо небезпечними стали військові поселення Кримської війни. 
Небезпека повторення збройних виступів в військових поселеннях, а також 
великі витрати на господарство поселян, яке не виправдало економічних 
сподівань уряду на збільшення військового боєздатного контингенту, при
звело до ліквідації у 1857 р. Новоросійського військового поселення, пере
ведення поселенців на становище державних селян.
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Прищепа О.П. 
(м.Рівне)

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

(II ПОЛ. XIX -  поч. XX ст .)
Ліберальні реформи 60-70-х рр. XIX ст., що проводилися урядом цар

ської Росії, призвели до значних соціально-економічних зрушень і на Во
лині. Розвиток промисловості Волинської губернії в другій половині XIX -  
на початку XX ст. набагато вагоміше, ніж в попередній період був 
пов’язаний із зростанням її міст. Прослідкувати ці тенденції дозволяє порі
вняльний аналіз основних показників розвитку промисловості всієї губер
нії та тієї її частки, яка припадала на міста [1 ]:

------ 1----

Дата
Кількість підпри

ємств
Кількість робітни

ків
Сума виробленої продукції

В губернії В містах В губернії В міс
тах

В губернії В містах

1848 р. 440 80 6337 188 1444119 руб. 104358 руб.
1883 р. 892 140 11590 612 13284610 руб. 529605 руб.
1905 р. 1417 154 18233 2267 25154138 руб. 4429698 руб
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Включені до таблиці дані свідчать про зростання чисельності промисло
вих підприємств і робітників, задіяних у виробництві, а також обсягів вироб
ництва у грошовому виразі в цілому в губернії та в містах зокрема. За 35 ро
ків (з 1848 по 1883 рр.) показники кількості всіх промислових підприємств на 
Волині, а також кількості працюючих на них робітників зросли вдвоє, а сума 
виробленої продукції виросла більш ніж у 9 разів. В наступний період (з 1883 
по 1905 р.) темпи росту кількості підприємств та чисельності робітників за
лишаються на тому ж рівні, а от об’єм виробленої продукції у грошовому ви
разі зріс лише в 1,9 рази. Якщо темпи росту міської промисловості Волині у 
1848-1883 рр. за рядом показників (кількість підприємств, об’єм виробленої 
продукції) відставали від загальноіубернських, то в період з 1883 р. по 
1905 р. міська промисловість розвивається випереджаючими темпами: кіль
кість працюючих в містах робітників зросла у 3,7 рази (проти 1,6 рази по гу
бернії), сума виробленої промислової продукції зросла у 8,4 рази (проти 1,9 
рази по іубернії). Порівняння показників промислового розвитку засвідчує, 
що частка міської промисловості в загальногубернських показниках неухи
льно зростала. Якщо в 1848 р. кількість працюючих в містах робітників ста
новила лише 2,9% від їх загальної кількості в губернії, то в 1905 р. вона скла
дала 12,4%. В 1848 р. сума випущеної промислової продукції на міських під
приємствах становила 7,2% в загальному промисловому виробництві губер
нії, а в 1 905 р. вона досягла 17,5%.

Та все ж міська промисловість Волині розвивалася значно повільніше, 
ніж міська промисловість всієї України. Підрахунки, які були проведені
О.І. Луговою на основі звітів губернаторів свідчать, що у 1890 р. міська про
мисловість України за кількістю закладів становила 12,6%, а за сумою вироб
ництва -  34,2% всієї промисловості України [2]. Зроблені нами обчислення 
показників по Волинській губернії виявили, що в 1905 р. частка міської про
мисловості тут за сумою виробленої продукції була вдвічі меншою від відпо
відних показників по Україні на 1890 р. Протягом другої половини XIX -  по
чатку XX ст. жодне із 12 офіційних міст Волинської губернії, які були одно
часно і центрами повітів, не випередило свій повіт за сумою виробленої про
дукції [3]. Це є свідченням того, що промисловість Волинської губернії в бі
льшій мірі, ніж промисловість всієї Уіфаїни продовжувала локалізуватися 
поза містами -  здебільшого в містечках і селах. Перш за все це було 
пов’язано з переважанням у промисловості Волині галузей, які спеціалізува
лися на переробці сільськогосподарської сировини. Найбільш помітне місце у 
фабрично-заводському виробництві Волинської губернії в другій половині 
Ш  ст. посідали галузі харчової промисловості і насамперед цукроваріння, 
борошномельне виробництво і винокуріння, а переважна частина промисло
вих підприємств Волині продовжувала існувати на базі великих поміщицьких 
маєтків [4]. До закладів обробної промисловості, які функціонували в сільсь
кій місцевості Волині і, відповідно, не розвивалися в містах, належали також 
суконні підприємства, лісопильні, паперові та ряд інших. Таке розміщення
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промисловості диктувалося не лише необхідністю наблизити переробку про
дукції до сировинної бази, а й відповідною політикою уряду Російської імпе
рії у 60-80-х рр. XIX ст., направленою на звільнення від промислового збору 
власників підприємств у сільській місцевості в тому разі, якщо на кожному з 
них працювало не більше 18 робітників [5]. Окрім того, не оподатковувалися 
мукомельні, олійні, цегельні, лісопильні і тому подібні заклади, розташовані 
за межами міст [6]. Це, безумовно, негативно позначилося на розвитку во
линських міст, хоча з часом їх промислові околиці могли бути включеними 
до міської території.

Для вияснення особливостей розвитку міської промисловості Волині 
важливим є питання її галузевої спеціалізації. На відміну від промисло
вості, що концентрувалася в сільській місцевості, впродовж 
досліджуваного періоду саме в містах простежується її поглиблена 
спеціалізація. Набагато поступаючись підприємствам, розташованим у 
сільській місцевості за обсягами виробленої продукції, промислові заклади 
офіційних міст Волині швидше реагували на потреби насамперед міського 
ринку, який обслуговував жителів міст та мешканців округи. Так, наприк
лад, у 60-х рр. XIX ст. в офіційних містах Волині діяли 5 миловарних, 1 б 
салосвічних і свічних, 5 салотопних, 29 цегельних, 17 шкіряних, 9 пиво
варних, 12 гончарних заводів, 5 тютюнових фабрик та ряд інших окремих 
виробництв [7]. Статистичні джерела містять обмаль відомостей про 
технічну оснащеність міських підприємств Волинської губернії, що слід 
розцінювати як доказ переважання ручної праці на всіх без виключення 
виробництвах. Однак, відомо, що в губернському центрі вже працював па
ровий млин із хлібопекарнею при ньому. Щорічно тут перемелювали на 
борошно до 15000 чвертей різного збіжжя [8]. В досліджуваний період пе
реважно міський характер мало тютюнове виробництво. Тютюн закупову
вався у сирому вигляді і на міських фабриках його готували для роздрібної 
торгівлі. Наприкінці 70-х -  на початку 80-х рр. XIX ст. до 90% всіх тютю
нових фабрик Волині працювало в містах, а сума виробленої на них про
дукції була найбільшою в порівнянні з іншими галузями міської проми
словості і сягала в 1884 р. 256300 руб. [9]. В цей час із дев’яти тютюнових 
фабрик чотири знаходилися в губернському центрі -  м. Житомирі.

У 80-х рр. XIX ст. на Волині виключно міським виробництвом явля
лося миловаріння, а також виготовлення каретних екіпажів. Шкіряне виро
бництво хоча і розміщувалося поза містами (в повітах нараховувався 183 
завод), але більше половини всієї продукції в губернії вироблялося на 30 
міських шкіряних заводах, на загальну суму 76790 руб. [10]. Продовжува
ли зростати також обсяги виробленої продукції на міських пивоварних за
водах. На рубежі XIX і XX ст. галузева спеціалізація міської промисловос
ті Волині продовжувала поглиблюватися. Найбільш показовим в цьому 
плані є розвиток промисловості губернського центру. Із 48 галузей оброб
ної промисловості тут були представлені 16: по переробці тваринної про-
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дуісції (10 підприємств), рослинної продукції (11), корисних копалин (8), а 
також змішаного виробництва (7) [11]. В містах краю починає розвиватися 
чавуно-ливарне, мідно-ливарне, а також механічне (машинобудівне) виро
бництво • Окрім вказаних виробництв, які діяли з 60-х рр. у м. Заславі, на 
початку XX ст. невеликі механічний і чавуно-ливарний заводи працювали 
відповідно в Житомирі і Рівному [12]. Та все ж подібні виробництва пере
важно продовжували концентруватися поза межами міст.

Наприкінці XIX -  на початку XX ст. цукрова промисловість на Волині 
як і раніше зосереджувалася в сільській місцевості. Але у 1898 р. в м. Ста- 
рокостянтинові з’являється перший міський цукровий завод. В той час тут 
працювало 36 постійних робітників, основні операції виконувалися вручну 
[13]. Слід зазначити, що за короткий час його виробничі потужності різко 
зросли. Однак, Старокостянтинівський цукровий завод значно поступався 
за такими показниками як об’єм виробленої продукції і технічне оснащен
ня багатьом із п’ятнадцяти цукроварень, які діяли на Волині на початку 
XX ст. Зокрема, на Андрушівському заводі власника А.Н.Терещенка діяло 
двадцять парових котлів, а на Старокостянтинівському -  лише шість [14].

Ь нових галузей промисловості, які з’явилися в цей час у містах Волині, 
слід відмітити виробництво, пов’язане з переробкою хмелю. Вирощуванням 
цієї технічної культури в губернії досить успішно займалися чеські ко
лоністи. В Лубенському повіті їх проживало найбільше, тому Дубно стає 
значним центром його переробки і подальшого транспортування. Наприклад, 
в 1911р. обсяг промислового виробництва чотирьох лубенських хмелесуши- 
лень складали близько 103000 руб. [15]. Ця галузь промислового виробниц
тва посідала в Дубному друге місце після млинарства.

Перші кроки в містах Волині на початку XX ст. робила деревообробна 
промисловість, а також виробництво, пов’язане з очисткою алкогольної про
дукції. Після введення у 1895 р. державної монополії на продаж і виробниц
тво спиртних напоїв, саме в містах зосереджувалися очисні винні склади, ку
ди надходила вся вироблена в місцевій окрузі алкогольна продукція. Так, у 
1905 р. серед галузей міської промисловості виробництво на очисних винних 
складах по сумах виробленої продукції було провідним у Житомирі, Ново- 
граді-Волинському, Острозі, Луцьку, Кременці, Овручі [16].

Впродовж досліджуваного періоду найвищі показники промислового 
розвитку демонстрували волинські міста Житомир, Новоград-Волинський, 
Старокостянтинів, Рівне, Луцьк, Ковель, Дубно. Якщо Житомиру в цьому 
відношенні сприяв його статус губернського центру, то на промисловий роз
виток міст Рівного, Ковеля, Дубно, Луцька в значній мірі вплинуло прокла
дення залізничного сполучення. Найнижчі показники промислового розвитку 
були притаманні Овручу, Володимиру-Волинському і 3 ас лаву. У 1905 р. їх 
обсяги промислового виробництва не перевищували 100 тис. руб., що стано
вило менше 7% від обсягу промислового виробництва губернського центру 
П 7]. Міська промисловість Волині в другій половині XIX -  на початку XX ст.
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так і не стала головним чинником розвитку її міст. Адже промислова частка в 
річному торгово-промисловому обороті, яка припадала на одного жителя в 
офіційних волинських містах була незначною. Найбільш вагомою вона була 
в Старокостянтинові -  33%, а найменшою в Овручі - 1% і навіть в губернсь
кому центрі вона не перевищувала 15% [18]. За ступенем участі в торгово- 
промисловому обороті В.Семенов-Тянь-Шанський такі міста відніс до групи 
із слаборозвиненою (менше 20%) і помірно розвиненою (20-25%) проми
словістю [19]. Більшість офіційних міст Волинської губернії продовжували 
розвиватись як торгові міста.

Наприкінці XIX -  на початку XX ст. досить активно розвивалася про
мисловість деяких волинських містечок, які не були включені до розряду 
офіційних міст. В їх переліку особливо виділялися Славута, Шепетівка, 
Ра дивилів, Корець. Наприклад, Славута за обсягом виробленої продукції 
більш ніж у 10 разів випереджала свій повітовий центр Заслав [20].

Аналіз показників міської промисловості Волинської губернії свід
чить, що найбільш активно вона розвивалась у південно-східних повітах. 
Саме там вже існувала розгалужена мережа населених пунктів, які в про
цесі свого розвитку все більше набували міських ознак, а за обсягами 
промислової продукції набагато випереджали деякі старі міста -  повітові 
центри губернії [21].

Характерною ознакою урбанізаційного процесу на Волині стає при
скорений розвиток міської економіки. Значною мірою він був зумовлений 
ліберальними суспільно-політичними реформами 1860-1870 років. Та все 
ж промисловість Волинської губернії продовжувала тяжіти до сільської 
місцевості, адже значна частина дворян і після реформи мала в своєму ко
ристуванні великі земельні володіння, а отже стартові можливості 
підприємливих землевласників були кращими і вони могли використати 
всі вигоди ринкової економіки для інтенсивного розвитку промислового 
виробництва. Натомість в містах значну роль продовжувало відігравати 
ремісниче виробництво, яке слугувало джерелом засобів існування для 
значної частини міського населення Волині.
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Завальнюк О.М. 
(м. Ким ’янець-Подільський)

МІСТА УКРАЇНИ -  ЦЕНТРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ УНІВЕРСИТЕТ
СЬКОЇ ОСВГГИ (1917-1920 РР.)

Одним із напрямів національного відродження українства у 1917-1920 рр. 
було створення і функціонування у містах України національних університетів 
-  форпостів української культури, осередків формування інтелігенції.
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Першою ластівкою в реалізації потужного університетського проекту 
(планувалося відкрити заклади у 5 містах) став Київський український на
родний університет, створений зусиллями українського наукового товарист
ва, київської організації «Просвіти», товариства «Праця», ряду кооператив
них організацій. У проспекті КУПУ зазначалося: «1. Народний український 
університет є вища школа з українською викладовою мовою, лише виємково 
з деякими курсами на інших мовах. 2. Як український, він надає велике зна- 
чіннє наукам українознавства, як національний -  обслуговує погреби пере
важно українського народу і взагалі всієї людности на Україні, разом з тим, 
як всякий університет, намічає широкий обсяг наукових предметів викладан
ня, як і університет інших народів. 3. Відкриваються зараз три факультети, а 
саме: історико-філологічний, фізико-математичний та правничий, він має в 
недалекому часі закласти й інші факультети; ті, що скінчили середню школу 
різних типів або не менше 6 класів хлоп’ячої гімназії і відповідних шкіл, а 
саме: учительські інститути, учительські семінарії, воєнно- і загально- 
фельдшерські школи, а також всі студенти й студентки вищих шкіл прийма
ються без ріжниці полу, віри, нації, віком не молодше 18 років. Крім дійсних, 
мають бути і вільні слухачі, тею ж приблизно освітою. 5. Курс викладання 
лекцій в університеті -  трьохрічний» [ 1 ].

Рада лекторів встановила, що вступ до Київського українського на
родного університету' буде легшим, ніж до державних університетів, однак 
рівень підготовки випускників при цьому мав цілком задовольняти універ
ситетські вимоги. Комісія по влаштуванню КУНУ сформулювала його ос
новне завдання -  «дати загальну освіту і такі наукові відомості, які дає уні
верситет державний» [2].

В центр навчального процесу було покладено дисципліни українозна
вчого циклу. Так, студенти історичного відділу історико-філологічного 
факультету вивчали зокрема історію української мови, методологію історії, 
історію українського мистецтва, історію української літератури, історію 
України, джерелознавство та історіографію історії України, історію украї
нської церкви. На словесно-українському відділі того ж факультету викла
дались: історія України, історія українського мистецтва, історія українсь
кої літератури, українська мова, діалектологія української мови, методоло
гія історії української літератури та ін. [3].

Київський український народний університет було відкрито 5 жовтня 
1917 р. Виступаючи на його відкритті, професор Ф.П.Сушицький наголо
сив, щб «український університет, як вища школа на нашій землі, має слу
жити кращим доказом нашого права на вищу культурність. Цей універси
тет, як народній, має бути вищим проявом самовизначення нашої нації, як 
такої, як окремого народу... Першою підвалиною, на якій засновується 
наша вища школа, має бути національний принцип. Та інакше і не може 
бути. Наша Україна, що переживає зараз найкращі хвилі свого історичного 
існування, що закладає підвалину свого відродження на національному
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ґрунті, не може не завершувати своєї культури національним університе
том. Це негайна потреба самого життя. З нього ясно, чому наш перший на 
нашій землі університет має бути українським, національним, хоча й усі 
державні університети згодом мають стати українськими» [4].

Першу лекцію для студентів університету прочитав професор 
іХОгієнко, розпочавши нею свій відомий курс «Українська культура». 
«Культура наша велика, оригінальна, самостійна і серед слов’янських народів 
займає почесне місце, бере одне з перших місць» [5], -  наголосив лектор.

Взагалі на навчання було прийнято відразу велику кількість студентсь
кої молоді: на історико-філологічний факультет -  420 осіб, правничий -  240 і 
фізико-математичний -  140; 570 молодих людей, не маючи достатньої для за
рахування в студенти освіти, стали слухачами підготовчого відділення [6]. 
Щодо останнього, то цей підрозділ готував контингент для вступу до універ
ситету. Вже через 1 -2 роки слухачі мали поповнити факультети.

За короткий час вдалося сформувати високопрофесійний і працьови
тий викладацький колектив. Тут працювали понад ЗО професорів, 16 при
ват-доцентів. З огляду на ріст курсів і очікуване відкриття медичного фа
культету надходили прохання прийняти на роботу в університет від науко
вців Петрограда, Москви, Харкова, Одеси, Ростова на Дону, особливо з Га
личини [7]. Серед професорів відразу зарекомендували себе здібними 
україномовними лекторами економіст М.І. Туган-Барановський, мистецтво
знавець Г.Г.Павлуцький, філолог І.І.Огієнко, історик О.С.Грушевський, 
етнограф К.В.Широцький та ін.

В процесі роботи КУНУ продовжував приймати на навчання юнаків і 
дівчат, не заставляючи їх чекати нового академічного року. Серед них були 
й такі, що навчалися в російських державних університетах, різних інсти
тутах, на вищих курсах.

Як свідчили викладачі, молодь навчалася надзвичайно старанно, сер
йозно ставилась до занять. «Пропустити виклад без важної причини, мало 
хто се робить, а хто зробить, той викличе докір від товаришів. Таке від- 
ношеннє авдіторії значно полегшує працю лекторів. Приємно читати при 
такому уважному відношенню до викладачів... Лектори, які викладають в 
державному університеті і університеті народному помічають велику ріж- 
ницю між авдіторією ранішньою і вечірньою (КУНУ працював у другій 
половині дня -  авт.) в настрої та відношенню слухачів» [8].

Підводячи підсумки роботи закладу за І семестр 1917-1918 навчально
го року, професор О.С.Грушевський зауважував, що «російські університе
ти на Вкраїні не могли дати такої освіти, бо якраз там, де треба було по за
хідноєвропейським поглядам, там російська жандармська політика не до
пускала українознавства або як допускала, то з таким протівоядієм, яке зо
всім нищило цінність таких викладів...» [9].

Протягом першого навчального року КУНУ став відомим не лише в 
столиці, в колах українського громадянства, а й загалом в Україні. В часи Ге-
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тьманату, коли міністр освіти М.П.Василенко реалізував великий національ
ний університетський проект, стало можливим надати народному університе
ту в Києві статус державного. 27 липня 1918 р. Рада Міністрів ухвалила закон 
про перейменування цього закладу в Київський державний український уні
верситет. Менш як за місяць, 17 серпня гетьман України П. Скоропадський 
затвердив цей закон [10]. У структурі цього закладу, крім уже названих факу
льтетів, появився ще й медичний. Студенти КУНУ автоматично зараховува
лися на другий курс держуніверситету [11]. Сюди ж, подавши відповідні за
яви, перейшли працювати професори КУНУ [12]. В університеті зібралися 
кращі українські наукові сили. Так, на історико-філологічному факультеті 
викладання забезпечували: доктор церковної історії архиепископ Олексій, 
доктор історії мистецтв Г.Г. Пав луцький, магістр російського письменства 
А.О.Лобода, магістр слов’янської філології А.МЛук’яненко, магістр філосо
фії В.В.Зінківський, приват-доценти: ІХОгієнко, Ф.П.Сушицький,
О.С.Грушевський, К.В .Широцький; на фізико-математичному -  доктор ма
тематичних Д. О.Граве, ад’юнкт прикладної механіки І.М.Галицький, доктор 
геодезії і мінералогії В.ІЛучицький, доктор зоології С.Е.Кушакевич, доктор 
фізики І.ІКосоногов, доктор хімії В.О.Плотников, магістр геології і мінера
логії В.В.Дуб’янський, приват-доценти: Ф.П.Швець, МФ.Кравчук,
С.П. Тимошенко; на правничому -  доктор політекономії МІТуган- 
Барановський, доктор цивільного права Б.А.Кістяківський, доктор римського 
права Карпека, магістр церковного права Ф.ІМіщенко, доцент 
С.ДВеселовський; на медичному факультеті -  доктори медицини: 
О. В. Корчак-Чепурківський, В .М.Констангинович, А. А. Тржецієвський,
М.П.Нещадименко, приват -  доцент Є.І.Черняхівський та ін. [13]. Лише не
значна частина викладачів етнічно не були українцями, однак до українсько
го відродження вони ставилися цілком прихильно [14].

КДУУ, ставши форпостом національної університетської освіти Укра
їни, зазнав, на жаль, драматичної і трагічної долі. У червні 1919 р. радянсь
ка влада злила його з університетом св. Володимира в один Київський уні
верситет [15]. До кінця серпня він функціонував як відділ цього 
об’єднання, зберігаючи певну автономію [16].

У вересні 1919 р. денікінський режим позбавив КДУУ статусу держа
вного. Спроби професури змінити це розпорядження виявилися безрезуль
татними [17].,

У< березні 1920 р. у столиці створюється робітничо-селянський уні
верситет. Київський український університет потрапив у «революційну 
м’ясорубку» після завершення основних подій радянсько-польської війни. 
Йому, на жаль, не знайшлося місця у новій системі вищої освіти.

В роки революції сформувався ще один університетський центр -  у 
м.Кам’янці на Поділлі. Закон про заснування Кам’янець-Подільського 
державного українського університету П.ГІ.Скоропадський затвердив
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17 серпня 1918 р. На відміну від свого столичного побратима, що отримав 
серйозну підтримку від попередника -  народного університету, заклад у 
Кам’янці будувався ледь не на пустому місці. Тут не було ні української 
гімназії, ні викладацьких кадрів, ні достатньої навчальної бази. Цей, на пе
рший погляд, парадокс пояснювали кількома важливими моментами. По- 
перше, губернський центр знаходився поруч з державним кордоном між 
Україною і Австро-Угорщиною. Тому ініціатори відкриття університету 
вважали, що він зможе притягувати до себе галицьких і буковинських 
українців, чим сприятиме підвищенню їх культурного рівня, згуртуванню 
роз’єднаного державними кордонами українського етносу і таким чином 
підвищенню його ролі у світовому культурному процесі. По-друге, місцева 
міська дума і губернське та повітове земство виділяли під створення уні
верситету 2,25 млн. крб., необхідні на перший час приміщення, а для зве
дення університетських будинків -  100 дес. землі і матеріали [18].

Заклад було відкрито 22 жовтня 1918 р. Спочатку працювали істори- 
ко-філологічний і фізико-математичний факультети. Згодом появилися бо
гословський, правничий і сільськогосподарський. Восени 1919 р. тут на
вчались 1401 студент [19]. Переважна більшість їх була' незаможниками і 
походила з Поділля (60%). Професорсько-викладацький склад формувався 
із національно свідомих науковців Києва, Харкова, Катеринослава, Одеси, 
Львова і самого Кам’янця-Подільського. Відзначалися професійністю, нау
ковістю, активністю у державотворчих процесах професори І.І.Огієнко, 
П.М.Бучинський, В.О.Біднов, М.М.Хведорів, М.О.Столярів, М.Т.Гера- 
щенко, Є.К.Тимченко, А.С.Малиновський, приват-доценти Д.І.Дорошенко, 
Л.Т.Білецький, О.П.ДрайтХмара, Ю.Й.Сіцінський, В.О.Геринович, 
Й.Ф.Оксіюк, лектор С.Ф.Русова та ін. У квітні 1920 р. в закладі працювали 
2 заслужених ординарних професори, 3 ординарних, 5 екстраординарних 
професорів, 23 приват-доценти, 1 астроном-наглядач, 5 лекторів, 11 стар
ших і 10 молодших асистентів [20].

Поступово збільшувалася кількість навчальних корпусів. Для науко
вих цілей було збудовано обсерваторію, метеостанцію. Практичні і лабора
торну заняття проводилися у 24 оснащених кабінетах і лабораторіях. У жо
втні 1920 р. фундаментальна університетська бібліотека нараховувала 
33252 примірники книг, брошур, журналів і газет [21]

Було своє земельне господарство, продукти з якого реалізовували в 
університетському колективі за низькими цінами, а також надходили до 
студентської їдальні.

При університеті працювали літографія і орендована друкарня. Вони ви
пускали курси лекцій викладачів, газети, студентський і профспілковий жур
нали, наукові записки [22]. Викладачі і студенти об’єдналися у два наукових 
товариства, які проводили помітну корисну роботу. Науковці університету 
брали участь у перекладі текстів Святого письма, чинних в Україні криміналь
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них і цивільних законів, підготовці правничого словника, біографічного слов
ника діячів Поділля та історичног о словника української мови [23].

У вузі діяли осередки політичних партій, різноманітні громадські, мо
лодіжні, профспілкова організації, читалися публічні лекції для робітників 
і козаків міста, вчителів, священиків, представників місцевих органів влади 
Поділля, проводилися акції гуманітарного, добродійного характеру. Тут 
бували лідери Директорії і урядів УНР.

У січні 1921 р. радянська влада, вбачаючи в університеті націоналіс
тичний осередок, шкідливий справі пролетарського інтернаціоналізму, 
розчленила його на три самостійних інститути: фізико-математичних, гу
манітарних і сільськогосподарських наук. Наприкінці лютого спадкоємця
ми колишнього університету стали інститути народної освіта та сільсько
господарський [24].

1 листопада 1919 р. було відкрито Кам ’ янець-Подільський народний 
університет, в складі якого нараховувалося два факультети -  гуманітарний і 
біологічний. Його мета -  дата бажаючим громадянам знання або поглибити 
їх з історії України, української мови, літератури і діалектології, церковно
слов’янської мови, історії західноєвропейської і слов’янської літератури, ми
стецтва, естетики, музики, історії, наукового соціалізму, теорії соціалізму, 
соціальної психології, соціальних теорій і марксизму, різних галузей права, 
політекономії, статистики, біології, фізіології, анатомії, фізики, астрономії, 
географії, геології, агрономії, арифметики, алгебри, геометри та ін. [25].

На навчання, що тривало 2 роки, приймали осіб, які досягли 16 років і 
більше, мали щонайменше початкову освіту. Головою ради університету 
був В.Чехівський. Восени 1919 р. слухачами закладу стали 99 осіб [26]. 
Навчальний процес відразу забезпечували 7 викладачів, у т.ч. 6, які працю
вали у КПДУУ [27]. У весняному семестрі слухачі І курсу обох факульте
тів вивчали вже по 16 дисциплін [28]. Протягом 1919-1920 навчального ро
ку заняття проводили майже 20 викладачів [29].

Формувалися й інші університетські центри. Йдеться про міста, де 
створювалися українські народні університети, -  Полтаву, Чернігів, Він
ницю, Житомир, Одесу, Миколаїв. Однак цей процес лише розпочався і 
був розрахований на тривалий час. Його перервав драматичний фінал Ук
раїнської революції.

Влітку 1918 р. у Катеринославі було відкрито приватний російський уні
верситет, який поповнив ряд діючих неукраїнських університетських закладів.

Таким чином, у 1917-1920 рр. в Києві і Кам'янці-ГІодільському сфор
мувалися і функціонували університетські центри, які готували кадри 
української інтелігенції, були опорою національного державотворення, 
спростовували погляди про неготовність українства мати свою вищу шко
лу. У, підсумку вони були розформовані радянською владою, яка не бачила 
доцільності їх існування.
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МІСТЕЧКА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У 1917-1920 РР.: 
МІЖЕТНІЧНИЙ АСПЕКТ

Сьогодні в Україні спостерігається значне зростання національної сві
домості корінного етносу. На порядку денному опиняються головні права та 
свободи особистості, пріоритет прав людини, питання самовизначення націо
нальних меншин. Недостатня увага до цих проблем з боку державних струк
тур веде до дестабілізації та конфліктів в багатьох державах та регіонах світу. 
Тому досить актуальним для цілісного осмислення сучасної соціально- 
політичної ситуації в Україні є осмислення історичного досвіду [1].

Українська революція 1917-1920 рр. «розвернула всі національні пи
тання, прорила прірву між містом і селом, загострила відносини між різ
ними соціальними грушами... Під золою політичного визволення назрівала 
ненависть середніх міських прошарків селянських мас і міських низів» [2]. 
З цією думкою варто погодитись, адже тоді досить рельєфно проступала 
протилежність між зрусифікованим містом із значним домінпсом євреїв та 
українським селом. У цьому плані вельми гострою була ситуація в україн
ських містечках, де спостерігався своєрідний симбіоз жителів єврейської 
національності та українського селянства. По суті, він був визначальним в 
етнічному розкладі населення містечок Правобережної України (незнач
ними були росіяни, поляки та інші меншини).

«Будівничим», творцем такої ситуації був ніхто інший, як царський 
режим, який представляв українському селянству євреїв та поляків в образі
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ворога, проводив політику їх концентрації в містах та містечках, тим са
мим створюючи умови для витіснення українців на село. У всіх куточках 
міста звучала російська мова, тому селянин, потрапляючи сюди, відчував 
усією душею, що він тут чужий. В його свідомості вироблявся відомий 
принцип не сприйняття міста: «місто чуже, це насос, який викачує гроші з 
села». На селі ж, повноправним господарем виступав українець-селянин.

Набагато складнішою була ситуація в містечку. Чисельно тут перева
жали євреї, однак українці, як титульна нація (в даному разі селяни), і це 
природно, не бажали поступатися «пальмою першості» представникам 
нацменшини. Тому не є випадковістю, що погромна хвиля, яка носила в 
першу чергу антиєврейський характер, охопила саме міста і містечка, і пе
ршим імпульсом, що дав поштовх цій страшній вакханалії, став закон «Про 
скасування віросповідальних та національних обмежень» від 2 квітня 1917 
р., за яким євреї отримували такі права як і інші національності, що насе
ляли тогочасну імперію [3].

За результатами всеросійського перепису 1897 р., найбільш чисельну 
етнічну групу в Подільській губернії складали українці -  80,9%. Наступні 
місця посідають євреї (12,2%), росіяни (3,3%). Проаналізувавши націона
льний склад сільського, міського та містечкового населення губернії, має
мо таку картину: із 2786428 сільських жителів 85,1% становили уіфаїнці, 
9,6% -  євреї, 2,3% -  росіяни, 2,1% -  поляки. В містах проживало 221870 
осіб, з яких 32,5% були українцями, 45,1% -  євреями, 14,9% -  росіянами, 
4,6% -  поляками [4]. Приблизно такою ж була ситуація і в містечках У 
1906 р. в 6 повітах краю (Летичівський, Вінницький, Гайсинський, 
Кам’янецький, Брацлавський, Балтський) проживало 131353 особи іудей
ського віросповідання, 124491 -  православного, 19312 -  католицького [5]. 
Вищим був процент міського російського населення в рамках Правобере
жної України, але число євреїв залишалося сталим.

Перед українськими органами влади постало надзвичайно складне за
вдання: усунути національне протистояння і залучити представників інших 
етносів до будівництва Української держави. Подальші події показали, що 
ефективної співпраці з представниками нацменшин, насамперед євреями, 
так і не було налагоджено. Сукупність історичних, соціальних, економіч
них чинників, які, власне, спричинили ворожнечу між українським та єв
рейським народами, підсилену більшовицькою агітацією, створили тут ви
бухову ситуацію. Як російські шовіністи, так і українські націоналісти -  
противники більшовиків -  переконували населення: «Дивись, хто тобі несе 
радянську владу, хто очолює продовольчі каральні загони чека і т.п. Ди
вись, хто забирає в тебе все, розстрілює людей». На заклик такого провока
тора солдати і селяни, а часто і робітники, накидалися на єврейські кварта
ли [6]. Прикладів чимало. Так, С.Гольдельман повідомляв, що «більшовик- 
провокатор прибіг в Миньківці й оповідав там наляканим мешканцям, що 
власними очима бачив, як українці вирізали всіх жидів у Кам’янці, а тут же
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приїхав дійсний кам’янчанин і зі здивуванням слухав, як люди брешуть» 
[7]. У Волочиську Волинської губернії 8 червня 1919 р. було заарештовано 
робітника, який підбурював населення до єврейського погрому [8]. В бере
зні 1919 р. велася Подібна агітація в Купині Подільської губернії [9]. Крім 
того, часто провокаторами виступали і самі селяни. Зокрема, з Оринина в 
червні 1919 р. інформували: «Провокаторів ніяких немає крім селянства, 
селянство вороже відноситься до жидівського населення, нічого не прода
ють жидам, як тільки підходить наше яке військо, то більшістю женщини- 
селянки намовляють козаків, щоб жидів бити, бо жиди розстріляли наших 
українців і козаків при наступі нашого війська на Оринін» [10]. Не треба 
скидати з рахунку і психологічний аспект свідомості українців, який най
краще характеризує вислів: «Ніщо так не руйнує здоров’я українця, як ба
гатство і добробут сусіда!» Саме такими сусідами в містечковому середо
вищі були євреї.

Крім того, як зазначає О.Брик, «українське селянство під Росією 1917 
р. мало за собою тільки 56 років з того часу, коли воно було звільнено з 
кріпацтва -  перестало бути законними рабами дворян (шляхти). І за тих 56 
років, коли йому не було дано шкільництва, землі та рівних громадянських 
прав з дворянами, воно в таких умовах не могло бути кращим ніж було. 
Навпаки, могло бути ще далеко гіршим. Сотнями років у рабовласницькій 
системі це селянство було самою життєвою практикою виховане так, що 
сильніший конче має бити слабшого -  так упродовж століть пани поступа
ли з селянством і твердили, що це і «законно» і «по-християнському». Ну, і 
нарешті, настав революційний час, коли народні маси побачили, що наре
шті й вони стали сильнішими за панів і підпанків, і тоді розбурхалася сти
хія» [11]. Об’єктом, на який була спрямована ця стихія стали найближчі 
сусіди містечкових селян -  євреї.

З іншого боку, не можна приховувати бурхливого зростання націона
льної свідомості українського містечкового селянина. Трагедія єврейського 
населення в тому, що вони вчасно не вловили цих перемін С.Гольдельман 
відверто заявляє, що «національне пробудження українського селянина 
жидівська суспільність просто проспала». Далі: «жидівський сусід стояв 
перед цією стихією як приголомшений і він просто не зміг збагнути, що 
відбувається перед його очима, який це «біс» найшов на тихого, лагідного, 
як йому навіть здавалося, нібито «слухняного хлопця...» Так сіялося, що 
жидівські народні маси залишилися спочатку осторонь від цього бурхли
вого українського моря» [12]. Тому саме несприйняття значною частиною 
єврейства ідеї української державності стало однією із причин погромниц- 
тва. Як би там не було, але ми маємо виважено підходити до питання про 
причини єврейських погромів, ні в якому разі не впадаючи в крайнощі.

В.Винниченко, О.Мицюк та сучасний український дослідник 
П. Захарченко вважають, що українські селяни не здатні до розпалювання 
міжетнічних конфліктів [13]. Ініціаторами і виконавцями єврейських по

54



маловідомі імена, події, факти

громів стала солдатська маса, що «отупіла за п’ять років війни, що звикла 
до організованого вбивства, яке зветься війною, обідрана, від перевтоми 
розлючена, ця маса з великими труднощами підлягала дисципліні й легко 
піддавалася підбурюванню на ексцеси» [14], а частина селянства також не 
відмовлялася від здобичі, «прибувала на місце, щоб скористатися розграб- 
леним крамом» [15], які, як зазначає Ф.Кандель, «спокійно і без спіху, роз
бирали дахи єврейських будинків, знімали віконні і дверні рами, віддерали 
половики, завантажували на вози меблі, запасені на зиму дрова і продукти, 
не залишаючи практично нічого ...» [ 16].

Погромна селянська хвиля пройшла три етапи. На першому, антисемі
тизм селян до червня-серпня 1918 р. виражався, в основному, у пасивній 
формі. Як правило, погроми тут починали солдати, а до них вже приєдну
валися жителі навколишніх сіл. На думку О.Мицюка, «чисто селянських 
випадків погрому жидів за час до першого відвоювання української тери
торії з німецькою армією було три: в Медвині, Аннополі (на ярмарку ЗО.
11. 1917), Жабокричеві» [17].

На другому етапі, в зв’язку з загостренням революційного бродіння се
лянської маси, вибухають масові заворушення проти «гетьмансько- 
німецького» режиму. Повстанський рух селянства в районах, де концентру
валися основні сили повстанців, «чорною хмарою» падає на євреїв, на яких 
лягла основна вина за всі негаразди, які переживало тоді українське суспільс
тво. «Євреї привели німців!» -  кричали селяни під час грабунків, погромів в 
містечках [18]. Зокрема, такі акції відбувалися в Медвині Київської губернії 
(погром продовжувався декілька днів, 1 вбитий, 2 поранених), Саврані По
дільської губернії, де селяни, напавши на містечко, пограбували всі єврейські 
крамниці, частину містечка спалили, двоє євреїв були вбиті [19]. В період з 
червня по вересень 1918 р. серед найбільш «яскравих»назвемо погроми в міс
течках Київської губернії -  Лисянка (вбито 40 євреїв, поранено -  50), Виног
рад, Рижанівка (7 вбитих), Ставище, Жашків, Володарка і т.д. [20].

Систематичний наступ села на містечкових євреїв відноситься До 
1919р., коли повстанський рух набув широких і небезпечних розмірів. 
Протипогромні заходи Директорії були малоефективними і не могли в по
вній мірі стримати отаманію, яка ширилася в державі та залучала всіє ши
рші верстви селянства. Селяни брали активну участь у погромах в Пбчйрі 
(після погрому банди Ляховича, селяни продовжили грабунки, вбивши 16 
євреїв) [21], Кривому Озері [22], Китайгороді (погром почався з ярмарку) 
[23], Заміхові [24], Фельпггині [25], Жванчику (погром здійснили 14 селян 
Нефедовець та Привороття) [26], Бершаді (вбито 31 єврея) [27], Теплику 
Подільської губернії; Степанцях (селяни наклали контрибуцію в сумі 
500000 руб.), Макарові, Рокитному Київської губернії та ін [28].
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В погромах, які здійснювала Добровольча армія, селяни стояли збоку, за 
винятком «мирних» грабунків: підбирання покинутого (Россава, Богуслав, Фас
тів), і тільки два випадки активної участі в погромах (Боярка, Рокитне) [29].

Разом з цим, не можемо обійти фактів, коли селяни допомагали євре
ям, переховували їх, ризикуючи своїм життям. Зокрема, жителі с. Потієвка 
переховували двох дівчат-єврейок з Фастова. Селяни Димера Київської гу
бернії припинили пожежу в містечку, яка була результатом підпалу банди
тами Струка єврейських крамниць [ЗО]. Погром в м-ку Насточка тієї ж гу
бернії обійшовся без жертв, оскільки селяни переховували в себе євреїв
[31] . Місцеве християнське населення посилало депутації до різних органі
зацій з метою захисту євреїв (Біла Церква, Городище, Гостомель, Корсунь)
[32] . З часом селяни почали розуміти, що «не слід було так ображати і 
знущатися над єврейською біднотою» [33], і якщо євреї винні, то «з ними 
повинно правительство розправитися по закону, а не якісь темні лічности в 
військовій формі, котрі невідомі нікому» [34].

Таким чином, в житті містечок Правобережної України в 1917-1920 
рр. на чільне місце вийшли українсько-єврейські відносини, які із звичай
них міжетнічних переросли у політичні і стали одним із найважливіших 
чинників, що впливали на долю Української революції. Єврейські погроми 
як найбільш гостра і неприйнятна форма міжнаціональних стосунків були 
виявом слабкості революційних сил, підривали політичну базу державо- 
творення, економічну основу молодої Української держави, її міжнародні 
позиції. Уникнути цих ексцесів можна було б за ряду умов, у т.ч. і конс
труктивної співпраці єврейських і українських політичних сил на полі 
української державності ще в добу Центральної Ради.
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Нестеренко В.А. 
(м.Кам'янець-Подільський)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТ ПОДІЛЛЯ 
В ПЕРІОД «НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ»

У роки «непу» в Подільській губернії сільське населення переважало 
міське та містечкове більше ніж в 10 раз. Станом на 1 січня 1924 р. у регіо
ні проживало 3254217 мешканців. З них у містах -  лише 174329, у посе
леннях міського типу -  99491 чол. [1]. В деяких наукових статтях недоста
тньо чітко проводиться межа між містами, поселеннями міського типу та 
містечками. Проте, слід визнати, що дана проблема до кінця не усвідомлю
валась і тодішніми місцевими керівниками. На Поділлі до міст відносили 
населені пункти, що у 1923 р. стали окружними центрами: Вінницю, Гай
син, Калі ‘ янець-Подільський, Могилів-Подільський, Проскурів, Тульчин. 
Виняток робили лише для одного районного центру -  великого залізнич
ного вузла Жмеринка, що мав загальносоюзне значення. До поселень місь
кого типу зараховували порівняно великі поселення із деяким промисло
вим потенціалом, де населення займалось як промислово-торговельною, 
так і сільськогосподарською працею (Дунаївці, Літин, Бар, Шаргород, Ме- 
джибіж тощо). Містечка -  це були передусім невеликі торгово-сільські на
селені пункти, де проживали селяни і кустарі.

У перші роки радянської влади роль та значення окремих міст Поділля 
дещо змінились. Кам‘янець-Подільський, який з 1795 р. був центром губе
рнії, втратив своє колишнє адміністративне значення. Центр регіону було 
переведено до Вінниці. Цей крок можна пояснити кількома причинами: 
Вінниця мала більш розвинутий промисловий потенціал, знаходилась у 
центрі губернії, далеко від польського кордону, де все ще було неспокійно. 
До того ж саме у Камсянці-Подільському у 1919 р. протягом кількох міся
ців знаходився тимчасовий політичний центр Директорії УНР. За даними 
1925 р. найбільшим містом краю була Вінниця, де налічувалось 52693 жи
телі. Далі йшли Кам‘янець-Подільський(29971), Проскурів (26034), Жме
ринка (18945), Гайсин (14400), Тульчин (12221) [2].

Коротко розглянемо етнонаціональну структуру населення подільсь
ких міст, яка фактично визначала їхній соціально-економічний розвиток. 
За даними радянських переписів в усіх містах чисельно переважало єврей
ське наЬелення. Наприклад, у Вінниці його частка у міській структурі ста
новила 39,37%, Кам‘янці-Подільському -  45,54%, Могилеві-Подільському 
-  47% і т.д. І лише у Жмеринці євреї поступались українцям [3]. Займались 
вони переважно торгівельною, посередницькою, кустарницькою діяльніс
тю. Серед євреїв було чимало службовців, кваліфікованих фахівців (ліка
рів, юристів, педагогів). Багато єврейських громадян позбавлені були ви
борчого права як «нетрудові елементи», внаслідок чого вони не могли най-
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хи постійну роботу, перебивались випадковими заробітками, поповнюючи 
лави так званого «декласованого елементу». Важке становище значної час
тини єврейського міського населення регіону стимулювало утворення на 
Поділлі осередків опозиційних до радянської влади партій і об'єднань (сі- 
оністів-сощалістів, Гехолуц, ОСМ), які активно діяли у роки «непу».

Українське населення у містах Поділля кількісно посідало друге міс
це. Його частка в етнонаціональній структурі коливалась від 20,3% (Про
скурів) до 37,47% (Кам’янець-Подільський). Основними заняттями міських 
українців були сільське господарство, з яким вони не поривали зв’язків, 
праця в промислових та сільськогосподарських кооперативах. У зв’язку із 
проведенням політики «українізації» наприкінці 1920-х рр. зросло їхнє 
представництво у партійних, профспілкових, радянських організаціях, за
кладах і установах. Збільшилась і кількість українців серед студентів 
кам’янецьких вузів [4].

Найбільше росіян проживало у Вінниці (17,64% всього населення міс
та). Росіяни працювали переважно у радянських, профспілкових осередках, 
промислових підприємствах, залізничному транспорті. Польське населення 
Поділля мешкало передусім у сільській місцевості. Серед міст найбільша 
його частка була у Проскурові (22,83%). Значно менше поляків налічува
лось у Тульчині, Могилеві-Подільському, Вінниці. Серед поляків було ба
гато працівників цукрових заводів, що раніше належали польським помі
щикам, агрономів. Інші етнонаціональні групи регіону (німці, молдавани, 
білоруси) були малочисельними.

Певне уявлення про територію міст дають статистичні дані про кіль
кість будівель у них. У цьому відношенні перше місце займала Вінниця 
(3962 домоволодінь). Далі йшли Могилев-Подільський, Кам’янець- 
Подільський, Проскурів, Жмеринка, Тульчин, Гайсин. Наявний статистич
ний матеріал не дає можливості зробити детальний аналіз соціальної стру
ктури міського населення. Громадянська війна внесла суттєві зміни до неї. 
Міста залишила значна частина промисловців, заможних торговців, педа
гогів тощо. Ряд соціальних груп опинились на напівлегальному становищі 
або перейшли до категорії «асоціального елементу». Соціальну структуру 
мешканців подільських міст у перші післявоєнні роки можна проілюстру
вати на прикладі Кам’янця-Подільського. Тут у липні 1921 р. серед дорос
лого населення було зареєстровано 1241 радянський службовець, 340 тор
говців, 1765 кустарів і ремісників, 2455 радянських спеціалістів, 321 особа 
без сталих занять. Директиви місцевого повітвиконкому стверджували, що 
У місті проживало 2415 осіб «нетрудового елементу, який підлягав приму
совим роботам» [5].

Економіка Поділля зазнала важких втрат у воєнні роки, проте уже в 
перші післявоєнні роки місцевій владі вдалось загалом відбудувати її не- 
чисельний промисловий потенціал. Цьому сприяло і те, що 20 листопада 
1921 р. Подільська губрада передала в оренду приватним та кооператив
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ним власникам дрібні та середні підприємства. За державою залишились 
лише найбільші заводи. Серед них -  кам’янець-поді льський машинобудів
ний завод «Мотор», вінницький суперфосфатний, проскуровській дріжже- 
вий і механічний, жмеринський шкіряний заводи [6]. Це були невеликі 
підприємства, на яких працювало небагато робітників і були вони не нере
нтабельні. Наприклад «Мотор», що випускав сільськогосподарську техніку 
(сівалки, борони), постійно був збитковим через відсутність внутрішнього 
ринку збуту і знаходився на державних дотаціях. На початку відбудовчого 
періоду вдалось відновити роботу електростанцій в Проскурові, Вінниці, 
Кам’янці-Подільському, але потужністю вони не відзначались. У 1920-ті 
роки розвивався промисловий кооперативний рух у подільських містах. За 
його допомогою місцева влада намагалась витіснити приватного товарови
робника з ринку. Проте, спочатку промислова кооперація розвивалась до
волі повільно через обов’язкове членство у кооперативах і артілях (чого не 
сприймало населення) та непосильний податковий тягар, що значно обме
жував можливості новоутворених промислових осередків. Проте в середи
ні 20-х рр., коли податки були зменшені і місце примусу замінили еконо
мічні стимули, ремісники на Поділлі почали масово об'єднуватись у куста- 
рницькі спілки і артілі, які згуртували навколо себе багатьох працівників 
місцевої легкої та харчової промисловості (шевців, чоботарів, пекарів, 
шкіряників, кондитерів та інших). Діяли також невеликі машинобудівні 
кооперативи. Проте, їхня діяльність проходила у несприятливих умовах. 
Не вистачало сировини, часто продукція не знаходила збуту через відсут
ність широкого внутрішнього ринку та велику конкуренцію з боку приват
них підприємців. Зазначимо, що останні чисельно переважали в регіоні. 
Так, у 1925 р. у Кам’янці-Подільському функціонувало 64 приватних про
мислових організації, 9 кооперативних і лише одна державна. Певне підне
сення промислового розвитку подільських міст почалось наприкінці 1920-х 
рр. у зв’язку із початком форсованої індустріалізації. Кошти, вилучені у 
селян під час насильницької колективізації, пішли на будівництво нових 
державних фабрик і заводів.

У 1920-ті роки міста прикордонної смуги УСРР залишалися великими 
торговими центрами. Тут щороку проводились великі традиційні, започат
ковані ще в часи середньовіччя, ярмарки, на яких збиралось навколишнє на
селення містечок і сіл. У торгівлі переважав приватний сектор, що значно 
випереджав, як кооперативний, так і державний. Наведемо лише один при
клад. У Кам’янці-Подільському за даними 1925 р. нараховувалось 172 при
ватні торгові заклади, 9 -  кооперативних і лише три державні [7]. Подібною 
була ситуація і в інших містах. Приватні торговці обкладались великими 
податками, часто не витримували конкуренції і розорялись, а їхнє майно 
продавали із аукціону. Під час перебування на Поділлі наркома фінансів 
УСРР Кузнецова їхні представники добились аудієнції у нього і просили 
зменшити податковий тягар. Цікаво, що нарком визнав негативні явища, що
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зустрічались у прикордонній смузі, зокрема те, що «у Мотилеві і Кам’янці 
податки на торговців навіть вище, ніж в Харкові» і пообіцяв виправити си
туацію [8]. Приватний ринок у містах та містечках Поділля переважав до
1927 р., проте податки на торгівців щороку зростали, а з початку 1928 р. 
розпочалась кампанія остаточного витіснення приватників із торгівлі. Знач
ного поширення в регіоні набула (особливо в селах) кооперативна торгівля, 
у  1923-1924 рр. розпочали свою діяльність сільськогосподарські кооперати
вні товариства «Господарсоюзу», «Кооптаху», які частково поширювали 
свою діяльність і на міста. Однак в часи «непу» вони не могли конкурувати 
з приватними торговцями, які добре знали кон’юнктуру ринку, мали якісні
ший товар. На діяльності кооперативів також негативно позначалось і те, що 
в них не було досвідчених фахівців, часто траплялись випадки розтрати 
громадських грошей. Засилля приватного сектору у торгівлі поряд із конт
рабандою зумовили накопичення у певної частини людей великої кількості 
грошової маси. Як наслідок, ринкові ціни на продукти харчування у поділь
ських містах були значно вищими, ніж в інших містах УСРР. Близькість ко
рдону із Польщею та Румунією створювали сприятливі умови для розвитку 
контрабанди. Протягом лише 1924 р. кам’янецька митниця зафіксувала 1028 
випадків незаконного переносу товарів через кордон [9]. Багато міських 
громадян займались валютними операціями. Про це йшла мова у статті «Із 
прикордонної смуги», що була надрукована у центральній пресі. Тут дета
льно описаний соціальний портрет Кам’янця-Подільського, як типового мі
ста прикордоння [10]. Кореспондент повідомляв, що близько 40% жителів 
міста (передусім євреїв) жили за рахунок грошових переказів від родичів із- 
за кордону, 20% вчились у місцевих вузах або працювали в радянських 
установах, а інші або ледь животіли, або займались спекуляцією контрабан
дними товарами. Склалась навіть своєрідна життєва філософія кам’янчан, 
яка полягала в тому, що кожний повинен був знати курси польської, румун
ської та інших валют і добре орієнтуватись у фінансових справах. Процвіта
ло лихварство, з яким спочатку не могли конкурувати міські кредитові коо
перативи та відділення Держбанку.

Слабкий промисловий розвиток, перенаселеність міст створювали чи
мало складних соціальних проблем. Однією із найбільш гострих із них було 
безробіття. Лави безробітних поповнювались за рахунок осіб, позбавлених 
виборчого права, котрі не могли знайти постійну роботу; ремісників, що 
розорились; випускників шкіл вузів. Тільки у Кам’янці-Подільському в
1928 р. було зареєстровано 1538 безробітних. І це без урахування великої 
кількості сезонних робітників, що мали роботу лише кілька місяців на рік. 
Наявність такої кількості безробітних загострювало ситуацію у містах По
ділля, погіршувало криміногенну обстановку. Керівники міських рад* нама
гались вирішити цю проблему кількома шляхами. Товариство «Озет» та 
б о р ен і в районах «комзети» проводили добровільний набір міських євреїв, 
Що бажали переселитись до сільської місцевості. їм надавались вільні земе
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льні ділянки в навколишніх селах. Оскільки на Поділлі було велике малозе
мелля, та частину єврейських сімей було переселено на Південь і Схід Укра
їни, а пізніше до східних районів Радянського Союзу. Влаштовувались спе
ціальні виробничі артілі для єврейської молоді, організовувались будівельні 
громадські роботи. Безробітні також облаштовували та прибирали вулиці. 
Ці заходи дали певні результати і наприкінці 20-х рр. керівники міських рад 
звітували, що з безробіттям покінчено. Це було зв’язано, на наш погляд, в 
першу чергу з початком широкомасштабного будівництва в роки першої 
п’ятирічки, який призвів до відтоку робочої сили з Правобережної України 
до східних та центральних районів УСРР, де зводились нові потужні мета
лургійні та машинобудівні комбінати, Дніпрогес тощо.

Іншою соціальною проблемою залишалась дитяча безпритульність. 
Для боротьби з нею у 1921 р. в Подільській губернії було створено мережу 
дитячих будинків, денних дитячих клубів, колоній, колекторів. Загалом до 
кінця 20-х рр. і цю складну проблему вдалось в основному вирішити. Що
правда, значно зросла дитяча безпритульність на початку 1930-х рр., що 
було наслідком насильницької колективізації. Складними соціальними 
проблемами залишались жахливі антисанітарні умови більшості міст та мі
стечок Поділля і як наслідок - періодичні епідемії черевного тифу, холери, 
дизентерії та інших небезпечних інфекційних хвороб. За офіційними пока
зниками за кількістю епідемій Кам’янецький округ займав одне із перших 
місць в тодішній Радянській Україні. Щоправда, у другій половині 1920-х 
рр. створення широкої мережі міських лікарень, амбулаторій, диспансерів, 
поліклінік привело до покрашення медичного обслуговування і поступової 
ліквідації епідемічних захворювань.

Гострою проблемою для населення регіону була наявність великої кі
лькості кримінальних банд (Мамалиги, Чорнолевського, Бауліна та інших), 
котрі тероризували міське населення. їхня діяльність не мала нічого спіль
ного із повстанськими загонами, що діяли на початку 1920-х рр. і орієнту
вались на уряд УНР, що перебував у Тарнові. Ситуацію ускладнювало і те, 
що кримінальні злочинці у будь-який момент могли перейти до Польщі 
або Румунії, з якими у тодішнього радянського українського керівництва 
були натягнуті відносини. Лише у другій половині 20-х років хвиля кримі
нального бандитизму пішла на спад.

У 1928 р. відбулись значні зміни у соціально-економічному становищі 
подільських міст. З ліквідацією непу чимало приватних підприємців та торго
вців опинились за гратами або розорились. У Проскурові, Вінниці, Могилеві- 
Подільському відбулось кілька судових процесів над приватними підприємця
ми, колишніми орендаторами млинів, а пізніше над правлінням і членами коо
перативних організацій, що були розгромлені у 1929 р. Промисловий сектор у 
сггав домінуючим. Були націоналізовано всі приватні напівлегальні банки та 
кредитові товариства: Все це призвело до виникнення зовсім іншої соціально- 
економічної інфраструктури, яка характеризувалась з одного боку збільшен-
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лям кількості великих виробничих підприємств, а з іншого -  повним вигіснен- 
ЛЯМ одноосібників із економічного життя регіону.
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РУЙНАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ У РОКИ 
ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

У радянській історіоірафії проблематика руйнування українських 
міст, втрат, які вони понесли у воєнний період, висвітлена широко. Проте, 
ряд аспектів залишаються не дослідженими. Зокрема, не досить повно в іс
торії Великої Вітчизняної звучить питання нанесення шкоди Україні від
ступаючими радянськими військами. На початку війни в українських міс
тах склалася своєрідна ситуація. В обласних центрах, які розташовувалися 
близько до кордону (Дрогобич, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Львів, 
Проскурів, Рівне, Станіслав, Тернопіль, Чернівці) ні влада ні населення не 
встигли відреагувати на початок бойових дій [1]. Тому підприємства як ре
спубліканського підпорядкування, так і місцевого не були переорієнтовані 
на виготовлення воєнної продукції. Мало того вони не були евакуйовані і 
більше того не були знищені відступаючими частинами Червоної Армії. 
Потрібно зауважити, що все-таки західні райони України мали Переважно 
аграрну орієнтацію, а у містах із цієї причини розвивалася в основному пе
реробна: харчова та легка промисловість [2].

Незначних ушкоджень під час відступу радянських військ зазнало мі
ське господарство невеликих українських міст у центрі та на півдні респу
бліки -  це такі обласні міста, як Вінниця, Житомир, Ізмаїл, Кіровоград,
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Полтава та районні центри: Бар, Гайсин, Умань, Тульчин, Черкаси. Маючи 
недостатньо розвинуту інфраструктуру, вони серйозно не постраждали то
му, що відступаючій Радянській Армії, навіть, при бажанні якнайбільше 
знищити, було не так багато об’єктів для цього із-за їх відсутності [3].

Із початком Великої Вітчизняної війни більшість місцевих підпри
ємств в українських містах, які ще певний час залишалися не захоплені, 
протягом перших днів або тижнів (по мірі того, як швидко і успішно фа
шисти наступали) перебудували свої технологічні процеси і приступили до 
випуску воєнної продукції. У зв’язку з тим, що на малих заводах та фабри
ках це було зробити простіше ніж на великих. У Києві, наприклад, буква
льно через два дні після оголошення війни київська фабрика по виготов
ленню письмових пер перейшла на випуск замків до гранат «РТД-33», а на 
десятий день почала їх повне виготовлення, виконуючи плани на 140- 
150%. Музикальний комбінат на п’ятий день війни освоїв виробництво 
протипіхотних мін, завод «Червоний гумовик» -  випуск прокладок для та
нків. Робочий колектив пивоварного заводу №1, який складався виключно 
із жінок (всі чоловіки пішли на фронт) повністю переключився на виготов
лення і розлив пальної суміші у пляшках, призначеної для боротьби із тан
ками супротивника. Завод ім. Письменного випускав колючий дріт, гачки 
та цвяхи спочатку для постачання нею Червоної Армії, а потім для будів
ництва оборонних споруд навколо Києва. На заводах ім. Лепсе та «Більшо
вик» проводили ремонт танків та автомашин, а на заводі №43 -  літаків. За
води «Автомат», «13-річчя Жовтня», «Хімефір», «Об’єднаний металіст», 
ім. Молотова, лаків та фарб виготовляли вибухівку, міни, снаряди, проти
танкові, пляшки із пальною рідиною. Тільки підприємства Подільського 
райоцу Києва вже в кінці червня давали за добу 20 тис. таких пляшок для 
постачання у війська Південно-Західного фронту. Підприємства, які мали 
ливарні цехи, -  «Більшовик», «Ленінська кузня», «Арсенал», «Цепі Галля», 
ім. Сталіна -  виготовляли їжаки, котрі спочатку відправлялися на фронт, а 
потім повністю забезпечили потреби оборони Києва [4]. Дарницький ваго
норемонтний завод будував бронепотяги [5]. Для потреб Червоної Армії із 
Києва було поставлено 800 вантажівок, 3500 легкових автомобілів, 5000 
коней та возів [6].

Документи свідчать, що в дні німецько-румунської облоги багато 
промислових підприємств Одеси не припинили своєї роботи і дали фронту 
5 бронепотягів, 69 танків, 1962 міномети, 1020 вогнемети, 210 тис. ручних 
гранат, Зо тис. пляшок з пальною сумішшю, десятки тисяч мін, а також 
відремонтували 42 танки, понад 300 артилерійських гармат, 962 кулемети, 
6502 гвинтівки, 69 тракторів-тягачів, біля 600 автомашин і багато ін. [7].

Паралельно із роботою заводів і фабрик готувалася їх евакуація. Про
тягом 2-х місяців із Києва було евакуйовано 197 підприємств, із них 88 ре
спубліканського підпорядкування і 45 місцевого. Заводи «Главхарчомаш», 
ім. Сталіна, «Автомат», «13-річчя Жовтня», «Буддеталь», ім. Ломоносова,
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«Цепі Галля», «Спорт», консервний, фабрика ім. Смирнова-Ласточкіна, 
4-та взуттєва, електростанції №1, №2 і низка інших були евакуйовані від
носно організовано. Все ж таки необхідно відзначити, що евакуйовані були 
лише основні види обладнання. Взагалі із-за відсутності загальних планів 
евакуація здійснювалась хаотично. Тільки на п’ятий день війни була ство
рена комісія з евакуації. Сотні тисяч людей займалися демонтажем та пе
ревезенням обладнання підприємств. Хоча понад 550 найбільших із них і 
було вивезено, понад ЗО тис. в основному у західних областях евакуювати 
не встигли, і частина із них потрапила до рук фашистів [8].

До того ж у східних областях на підприємствах залишилася велика ча
стина устаткування [9], яке підлягало знищенню у зв’язку із відсутністю 
можливості вивезення. Там переважна кількість таких підприємств, у тому 
числі і місцевої промисловості, під час відступу Червоної Армії була виве
дена із ладу [10]. За донесеннями радянських зв’язкових у ЦК КП(б)У із 
території, захопленої фашистами, всі заводи м. Харкова, підірвані і спалені 
вщент відступаючими частинами, мали вигляд куп розвалин [11]. Інструк
цію по проведенні руйнувань видавали у ЦК КП(б)У, а проводилася робота 
особами по розпорядженнях через НКВС [12]. Це принесло страшну руй
націю тим об’єктам, які не можна було вивезти. Особливо що стосується 
електростанцій, залізничних та трамвайних депо. Підготовкою знищення 
електростанцій м. Києва займався начальник відділу по енергопостачанню 
міському КП(б)У Олікер. Саме він керував проведенням руйнувань [13].

Для того, щоб викликати у населення люту ненависть до загарбників, 
радянські урядовці намагалися якомога більше описувати злочини окупан
тів. Однак така політика мала і зворотний бік. Описи звірств, що їх чинили 
фашистські війська на окупованих територіях, викликали у населення 
страх перед завойовниками. В результаті при відсутності Червоної Армії 
це нерідко викликало з одного боку панічну втечу частини цивільного на
селення та радянської адміністрації.

Особливо неорганізованість мала місце у містах. У серпні 1941 р. у 
м.Кременчук було зафіксовано зловживання службовим положенням з боку 
окремих керівних працівників, які піддалися паніці, розгубилися й без дозво
лу з боку військового командування та обкому КП(б)У намагалися не обтя
жувати себе турботами по їх евакуації. Внаслідок таких дій з боку секретаря 
міському партії, голови виконкому міської Ради, начальника міського відділу 
НКВС було передчасно знищено десять підприємств у місті разом із готовою 
продукцією на суму більше 10 мільйонів крб. Бюро обкому КП(б)У Полтав
ської області на основі слідства по даній справі встановило, що керівники мі
ських організацій та деякі відповідальні працівники віддали наказ про зни
щення підприємств та готової продукції для того, щоб якомога швидше за
лишити місто. Всі вони втекли у невідомому напрямку, причинивши своїми 
Діями збитки державі на мільйони карбованців [14].
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Прагнення людей забезпечити своє існування у важких умовах війни 
призводили до незаконного, з точки зору радянської влади, привласнення 
суспільного майна під час відступу частин Радянської Армії. Боротися з 
цим явищем ставало практично неможливо, оскільки радянській владі піс
ля численних поразок на фронтах ставало дедалі важче контролювати си
туацію. Винищувальні батальйони, які були сформовані для збереження 
порядку в тилових районах і містах, не могли успішно впоратися із покла
деними на них завданнями. А пересічні громадяни, що були змушені за
лишатися на окупованій території. Розуміли, що лишаються без засобів до 
існування і це зменшувало шанси на виживання. Проблема уникнення го
лодної смерті під час війни призводила до пограбування магазинів, складів 
продовольства. Населення прагнуло захопити якомога більше цінних речей 
[15]. Мешканці міст після повідомлення про наступ фашистів намагалися 
запастися якомога більшою кількістю продуктів, речей першої необхіднос
ті легальним шляхом, тому у багатьох містах створювалися величезні чер
ги за хлібом [16].

Така ситуація створювала сприятливі умови для різного роду ділків, 
що прагнули збагатитися за рахунок інших. Під час війни різноманітні, ша
храї домовлялися із інтендантськими службами, які мали доступ до продо
вольства та інших матеріальних цінностей, і здійснювали крадіжки проду
ктів харчування, причому в особливо великих розмірах [17].

Всі д і продукти пізніше потрапляли на так звані «чорні ринки», де ре
алізовувалися за значно завищеними цінами. Цікаво, що деякі працівники 
торгівлі, евакуюючись разом із частинами Червоної Армії на схід, намага
лися будь-яким чином захопити із собою якомога більшу кількість продук
тів харчування. Нерідко траплялося, що для їх перевезення використовува
вся транспорт призначений для інших цілей. А потім ці продукти реалізо
вувалися населенню за високими цінами, що сприяло збагаченню власни
ків продовольства. Наприклад бюро обкому КП(б)У Дніпропетровської 
області вже 4 липня 1941 р. зазначало, що органи прокуратури та міліції 
ведуть недостатньо боротьбу із різного роду спекулянтами. Міськкоми та 
райкоми КП(б)У не забезпечили повного виконання вказівок обкому про 
укомплектування перевіреними кадрами торгівельних організацій. Внаслі
док цього у містах області: Дніпропетровську, Дніпродзержинську та Кри
вому Розі, були зафіксовані чисельні факти, коли працівники торгівельної 
мережі зловживали службовим становищем для власного збагачення. Бага
то керівників торгівельних організацій не лише не вели боротьбу із праців
никами, які розкрадали продукти харчування та продавали їх за завищени
ми цінами, а й самі були посібниками подібних справ, власноручно займа
ючись подібними злочинами [18].

До матеріальних втрат, спричинених евакуацією можна віднести і 
знищення працівниками управлінь головних архітекторів , міст різного роду 
документів, які мали відношення до реконструкції міст. Більшість із них
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знищили повністю. А у зв’язку із великими масштабами руйнувань нане
сених війною, навіть, ті, матеріали, які збереглися потребували по війні 
значного коректування [19].

Особливо трагічною була доля міст, які тривалий час оборонялися. По 
війні їм, навіть, було присвоєно почесне у Радянському Союзі звання «Мі- 
сто-герой». І якщо у воєнну історію оборона міст Києва, Одеси, Севасто
поля вписала нові героїчні сторінки, якими можуть по праву пишатися на
щадки, то в економічну історію цих міст вона увійшла, як період пошко
дження, знищення та втрати неперевершених архітектурних цінностей, іс
торичних пам’яток та великої кількості житлових будинків, промислових 
корпусів, господарчих і адміністративних споруд. Оборона Києва та Одеси 
тривала по 2 місяці, Севастополя -  250 діб.

Навколо міст, які готували до тривалої оборони, було побудовано на
селенням в середньому по три оборонні лінії, хоча в деяких місцях лінії 
роздвоювалися. Навколо Києва, наприклад, перша лінія оборони сягала 
протяжністю 55 км. (рови, ескарпи, мінні поля, дротяні загородження), 
друга -  ще мала 700 дзотів. Після другої лінії оборони побудували оборону 
всередині міста за принципом вузлів оборони, розрахованих на самостійне 
ведення вогню у повному оточенні, обладнали дотами типу капонір та 
напівкапонір, дзотами -  протиосколочноіо та важкого типу. Командуван
ням Південо-Західного фронту було розроблено план бою всередині Києва, 
відповідно і план будівництва оборонних споруд, котрі розраховувалися на 
генеральний бій за місто на його ближніх підступах. За цим планом у ве
ликих міських кварталах і на високих пагорбах, котрими так багатий Київ, 
необхідно було створити опорні пункти, розраховані на гарнізони до поси
леної роти, які мали б між собою вогневий зв’язок за рахунок існування 
окремих проміжних вогневих позицій. Цей план у ході оборони Києва 
уточнювався і в деяких деталях змінювався, але загальне розташування по
зицій, розділення на сектори, місця опорних пунктів, вузлів оборони та 
елементів бойового порядку нагадувало основну описану схему. У 
відповідності із планом бою лише частково у Києві розвернулося 
будівництво оборонних споруд, а на лівому березі вони так і не були побу
довані [20]. Воєнно-інженерне керівництво будівництвом оборонних спо
руд було покладено на інженерний відділ штабу оборони м. Києва, котрий 
очолював майор Чукарєв [21]. На будівництві цих споруд протягом всього 
періоду оборони міста працювало багато людей, одні добровільно інші під 
примусом, але у кінцевому підсумку було виконано великий фронт робіт. 
Було побудовано у правобережній частині міста барикади, розставлено 
протитанкові їжаки. Робітники заводу ім. Дзержинського та фабрики 
ім. Карла Маркса під керівництвом фахівців 147-ої та 284-ої дивізій прове
ли мінування танконебезпечних місць. Безпосередньо на околицях міста, у 
поєднанні із природними перешкодами: балками, крутоярами, залізничним 
насипом, були побудовані протитанкові кільця, котрі по суті являлися
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третьою протитанковою лінією, яка знаходилася уже на околиці міста. 
Шляхом перехоплення вулиць барикадами, ровами, протитанковими 
їжаками (із двохтавра, швеллера, рельс), укріпленими колючим дротом, 
створили замкнуте коло, яке дозволяло вести кругову оборону опорних 
пунктів. В середині опорного пункту, будинку будували барикаду як во
гневу позицію для ведення рушничного, кулеметного та гарматного вогню 
[22]. їжаки установлювали із 6-8 рядів у шаховому порядку із загальною 
глибиною 100м. Фланги таких перешкод «упирали» у великі кам’яні бу
динки, а самі їжаки перепліталися колючим дротом, а іноді і тросами [23]. 
Крім того у місті на березі р. Дніпро проти лівобережної частини побуду
вали систему вогневих точок, окремих капонірів ті напівкапонірів із буро
вої кладки, розрахованих проти вогню 150-міліметрових гармат. Для ма
невру у випадку примусового відходу військам всередині міста передбачу
валося планом бою певні вулиці, котрі пристосовували під рухому оборо
ну. На околицях міст, оборонних лініях, де вони підходили близько до 
міських житлових кварталів, вікна будинків, горища, підвали споруд пере
робляли і облапгговували для ведення вогню [24]. їх окремі загони Черво
ної Армії, які не встигли залишити позиції, використали 18-21 вересня, ко
ли після боїв на околицях були змушені перейти до ар’єргардних сутичок 
на вулицях [25].

Ще одне місто-герой -  Одеса також мало оборонні рубежі. Були дні, коли 
на їх будівництво виходило понад 100 тис. чоловік. Під артилерійським вогнем 
та безперервними бомбардуваннями вони копали окопи, будували вогневі точ
ки, влаштовували барикади прямо у місті, розбираючи будинки на будма
теріал, або використовуючи мішки із піском. За короткий час було споруджено 
243 барикади у місті і три великих оборонних рубежі [26].

Севастополь -  великий морський порт Радянського Союзу, головна 
база Чорноморського флоту постраждав не лише під час будівництва обо
ронних рубежів та переходу міського господарства на воєнні умови функ
ціонування, а й від нальотів ворожої авіації, артилерійських обстрілів і ву
личних боїв [27].

Коли ставало відомо, що місто буде залишено його обов’язково руй
нували або мінували, влаштовуючи із кращих будинків пастки для окупан
тів [28]. «Якщо вашому місту загрожує ворожа навала, не лишайте нічого 
цінного ворогові. Все майно, яке не може бути вивезено, повинно безумов
но знищуватись» -  говорилося у зверненні ЦК КП(б)У та РНК УРСР «До 
українського народу» від 6 липня 1941 р. [29]. Мінуваннями займалися ча
стини НКВС і спеціальні армійські підрозділи. Робота велася настільки не 
організовано і не розбірливо, що самі частини Радянської Армії та частини 
НКВС заважали і шкодили один одному. На вул. Інститутській №16 у Киє
ві поселили І.Кудрю та М.Груздову, яких залишали для підпільну роботу. 
Не дивлячись на це будинок був замінований і після появи фашистів у міс
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ті знищений. Груздова по війні на допиті у співробітника НКВС заявила, 
що тоді були втрачені підготовлені продукти, документи, зброя, бланки 
паспортів [ЗО]. Майно людей гинуло під час вибухів і горіло під час по
жеж. Разом із фашистськими солдатами та офіцерами гинули ні в чому не 
винні люди. Єдиною втіхою для підпільників могло бути те, що велика ча
стина матеріальних цінностей не діставалося фашистам [31]. У м. Харкові 
під час відступу частин Червоної Армії у 1941 р. були закладені вибухівки, 
і в перші дні перебування фашистської армії підпільники привели їх у дію. 
При цьому постраждали не лише ні в чому не винні люди, а й будинки на 
Пушкінській вулиці, де розташувався штаб фашистського командування. 
Було знищено Холодногорський міст, конюшні на Журавлівці [32].

Склалася парадоксальна ситуація, чим більший супротив фашистам 
чинили відступаючі війська Червоної Армії, тим більшої шкоди зазнавали 
українські міста. Взагалі найжахливіших руйнувань зазнали ті, котрі ра
дянські війська визволяли кілька разів. Зокрема: Житомир, Керч, Феодо
сію, Тростянець, Харків та Червоноармійське -  двічі, а станцію Лозова -  
тричі. Під час визвольних вуличних боїв населені пункти переходили із 
рук в руки і, звичайно із об’єктивних причин, ніхто збереженням історич
них або архітектурних пам’яток чи просто міського комунального госпо
дарства займатися не міг. Наприклад, під час вуличних боїв у м.Ямполі бу
динки радянських установ були зруйновані повністю [33].

Аналогічна ситуація спостерігалася і під час визволення у 1943-1944 
роках. Не дивлячись на те, що при Комітеті у справах мистецтва при РНК 
СРСР діяла Комісія по обліку та охороні пам’яток мистецтва під керівниц
твом академіка Грабаря І.Є. і підтримувала тісні зв’язки із радянським ко
мандуванням на фронті, завдання збереження та врятування історичних 
цінностей не стала для армії справою честі і обов’язку. Наступаючі війська 
заради швидких термінів визволення місцевості не гребували використан
ням важкої артилерії та авіації на тих дільницях, які уже найближчим ча
сом повинні були перейти до їх рук. Часті масовані нальоти радянських 
льотчиків залишали від залізничних вузлів, мостів, складів суцільні руїни, 
а від, пожеж на них займалися і житлові квартали [34]. Хоча, щоб вигляда
ти гуманними визволителями армійські генерали давали накази про бере
жне ставлення до архітектурних пам’яток у населених пунктах. Під час 
Донбаської наступальної операції командувач Південно-Західним фрон
том, генерал армії Маліновський Р.Я. дав наказ вжити необхідних заходів 
до охорони пам’яток, що знаходяться у смузі фронту [35], але відомо, що 
подібні накази дуже часто не виконувалися. Харків, наприклад, зазнав ни
щення під час визвольних вуличних боїв та радянського бомбардування 
навесні 1943 р. [36]

Тепер уже важко точно визначити і нереально розділити всі випадки 
руйнування українських міст на ті, які були результатом господарювання 
фашистських властей і ті, котрі нанесені радянськими військами. Але на
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ряду із поясненнями про воєнну необхідність таких варто констатувати 
факт наявності неоправданих, даремних руйнувань в результаті, яких наза
вжди втрачені історичні та архітектурні пам’ятки.
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Плющ М.Р. 
(м. Київ)

УРБАНІЗАЦІЯ І ЗРОСТАННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 
У ПОВОЄННІ РОКИ

У житті суспільства, становленні державності, розвитку економіки, 
культури велику роль завжди відігравали міста. Тому без всебічного дослі
дження історії виникнення і розвитку міст неможливо відтворити цілісну 
картину історії суспільства, простежити зміни у процесах виробництва, 
прогнозувати напрями розвитку на майбутнє. Трансформаційні процеси, 
які відбуваються тепер у нашому суспільстві, тісно пов’язані з тими суспі
льними процесами, які відбувалися у повоєнні роки, насамперед з урбані
зацією, що зумовлювала підвищення ролі міст у розвитку економіки і 
культури. Головний соціальний зміст цього явища полягає в особливих 
відносинах, які охоплюють соціально-професійну і демографічну структу
ру населення, його спосіб життя, культуру, розселення. Передумовами бу
рхливої урбанізації у повоєнні роки були і розвиток у містах індустрії, по
глиблення територіального поділу праці, зростання ролі міського населен
ня у розвитку політичного і ку льтурного життя.

Повоєнні роки в Україні відзначалися посиленою міграцією сільсько
го населення у нові промислові центри, які виникали у зв’язку з розширен
ням геоірафії промислового виробництва, будівництвом та введенням в 
експлуатацію все нових виробничих потужностей: шахт і рудників, заводів 
і фабрик. Молодь їхала на новобудови з надією на оплачувану роботу, 
отримати квартиру, влаштувати побут. Як відомо, одним із яскравих при
бічників урбанізації був М.Хрущов, який виступав за будівництво агро- 
міст, міст-гігантів. Найвищі темпи зростання міст і робітничих селищ спо
стерігалися у 50-60-і роки, коли процеси індустріалізації набирали великої
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сили, а економіка, що розвивалася в основному екстенсивним шляхом, по
требувала все нових тисяч рук, нових сировинних і енергетичних ресурсів. 
Підприємства військово-промислового комплексу, що виникли в Україні, 
також потребували робочої сили. Більшість нових міст і робітничих селищ 
на Донбасі та в інших регіонах виникли однаково: геологи знаходили місця 
залягання корисних копалин, розробляли геологічну карту району і визна
чали місце забудови нового поселення. У 50-60-і роки нові міста досить 
часто зводилися на місці старих сіл і хуторів, як правило, без генеральное 
планів і прогнозування майбутніх соціально-економічних перспектив.

Висока урбанізація Донецького краю вже у 50-і роки віддзеркалювала 
великі можливості регіону для економіки всієї країни, а також ті прорахун- 
ки і викривлення командної системи, яка не рахувалася з потребами лю
дей. Невлаштованість побуту молодих людей та дітей у дитячі заклади, 
змушували залишати роботу і виїздити на нові місця. Через незадовільні 
житлово-побутові умови з Донбасу кожного року виїздили тисячі робітни
ків. Так, у 1952 р. на шахти комбінату <<Ворошиловградвугілля>> прибуло 
41 тис. працівників, а протягом року виїхало 36 тисяч. Бездумне створення 
великих промислових монстрів в республіці супроводжувалося загострен
ням екологічного становища. Рівень забрудненості атмосфери навіть у не
великих містах промислового профілю перевищував допустимі норми у 2- 
2,5 рази, водойми у 4 рази, рівень шуму на транзитних магістралях пере
вищував допустимий у 1,5-2 рази. З такими проблемами наше суспільство 
зіткнулося вже у 50-і-бО-і роки. За відсутності прогнозування і стихійної 
забудови погіршувалася якість масового житла, насаджувалася однотип
ність житлових будинків, під виглядом «соцреконструкції» старих міських 
кварталів зменшувалася кількість архітектурних важливих складових міста 
і як гриби після дощу виростали бетонні і блочні монстри. На розвитку 
українських міст і містобудівництва особливо позначилась залежність еко
номічної сфери життя суспільства від державного управління. Фактична 
відсутність міського самоврядування негативно позначалася на соціально
му і культурному розвитку.

Через поспішність і невиваженість планів забудов змінювалося об
личчя міст, вони втрачали художню своєрідність та індивідуальність. Од
номанітність у забудові міст була спричинена і з вказівкою М.Хрущова ве
сти боротьбу з «архітектурними надмірностями», що не сприяло творчості 
архітекторів і будівельників. Поспішність при виготовленні проектів ново
будов, безвідповідальність чиновників міністерств і відомств за стан місь
ких забудов визначили ті негаразди, які тепер .переживає суспільство у ба
гатьох регіонах країни.

Значних грубих помилок було допущено при розміщенні нових руд
ників і металургійних заводів, шахт і хімкомбінатів, які викидали сотні і 
тисячі тонн шкідливих відходів -  (цей стан не змінився і до цього часу). 
Будівництво шахт у Львівсько-Волинському басейні також супроводжува-
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д0сь виникненням робітничих селищ. Природні ресурси при екстенсивно- 
му методі виробництва використовувалися за принципом «після мене хоч і 
потоп». Хижацько-споживацьке ставлення до сировинних і енергетичних 
ресурсів спостерігається протягом багатьох років і тепер держава має такі 
наслідки. Нарощування виробничих потужностей у Донбасі супроводжу
валося розростанням міст і селищ міського типу, викликало появу міст- 
двійників: Донецьк і Макіївка, Горлівка і Єнакієве, Кадіївка і Комунарськ, 
а також міст, які майже зливалися одне з одним: Лисичанск-Рубіжне, 
Слав’янськ-Шабальківка-Краматорськ-Дружківка. На кінець 70-х років у 
Донецькому краї лише подекуди збереглася повна природних барв земля, 
цілинний-ковильовий степ. Усе витіснили терикони, постійно димили тру
би гігантів металургії, коксових батарей. Будівництво електростанції, заво
дів і шахт у регіоні супроводжувалося появою нових міст: Ватутіне, Кіро
ве, Зеленодольск, Нова Каховка, Нововолинськ, Світловодськ, Селідове, 
Щастя та інші. На кінець 60-х рр. більшість населення проживало в містах, 
а решта (20%) -  у селищах міського типу. За 50-і-бО-і роки в Донецькому 
регіоні виникли такі міста: Докучаєвськ, Вуглегірськ, Українськ, Шах- 
тарськ та інші, в яких нагромадження заводських димлячих труб і конусо
подібних пірамід-териконів стали постійними супутниками краю. Затратна 
економіка вимагала все нових мільйонів тонн металу, виробів хімічної ін
дустрії, машин і механізмів. Але при всій, здавалося б, плановості команд
на система виявилася нездатною розв’язати таку проблему, як якість мета
лу, міндобрива, машин і механізмів.

Чисельність населення в містах і робітничих селищах у 50-60-і роки 
швидко зростала, виникали нові промислові центри. Так, за 60-і роки май
же удвічі збільшилося населення таких міст, як Селидове, -  з 12,5 тис. чо
ловік у 1959 р. до 22,3 тисяч на початку 70-х рр. Населення м. Щастя (Лу
ганська обл.) зросло із 7,3 тис. за ці роки до 13,0 тис. Досить швидко зрос
тало населення м. Жданова (тепер Маріуполь). Якщо за переписом 1959 р. 
в місті проживало 284 тис. чоловік, то на кінець 60-х вже 417, 0 тис. чоло
вік, а у 1979 р. понад півмільйона [1]. Однак за 80-і роки темпи приросту 
значно сповільнилися. Так, на початок 1991 р. в Маріуполі проживало 522 
тис. людей. Через важкі екологічні обставини, житлово-побутове станови
ще в ряді міст Донбасу відбувається помітне скорочення населення. На
приклад, у селищі міського типу Кірове (Донеччина) за 60-і рр. воно ско
ротилося з 17, 2 тис. у 1959 р. до 13,0 тис. у 1970 р. Таке становище спо
стерігалося і в інших містах і робітничих селищах регіону, що свідчило 
про погіршення соціально-економічного становища, особливо тепер -  у 
зв’язку із безробіттям, масовим закриттям шахт, підприємств. Ці негаразди 
сягають своїм корінням тих далеких 50-х-60-х років.

На осінь 1998 р. приховане безробіття в Донецькій області становило 
25% працездатного населення (500 тис. чоя.), хоча офіційно було зареєст
ровано 64 тис. безробітних [2]. Наслідки бездумної індустріалізації можна
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простежити на прикладі таких міст, як Донецьк, Макіївка, Дніпродзер- 
жинськ, Кривий Ріг, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Надмірна концентрація 
основних виробничих фондів у великих обласних центрах, зосередження у 
них видобувних і переробних велетнів індустрії породжує надто великі 
екологічні проблеми. У зону екологічного лиха перетворився Криворізький 
залізорудний басейн. І сталося це через диктат центру і розвиток команд
ної економіки. Справжній місячний ландшафт нагадує він на кінець 
XX століття. Тут діяли 5 великих гірничо-збагачувальних комбінатів, на 
яких більшість руди (близько 80%) видобувалося відкритим способом. Ви
киди у повітря шкідливих відходів виробництва з кожним роком збільшу
валися, що позначається на стані здоров’я людей.

, Заручниками ідцустріалізації регіону стали мешканці міста Марга
нець, що пов’язано з невпинним нарощуванням видобутку сировини для 
металургії. У місті помітно скоротилася чисельність жителів, неухильно 
зростала смертність. На Марганецькому гірничо-збагачувальному комбіна
ті відбуток марганцю не припинявся ні влітку, ні взимку. Навколо комбі
нату, як гриби, росли шкідливі шлами марганцеворудних виробок, що по
значалося на зростанні ракових захворювань. Адже із 33 тис. населення 
(1959) половина була зайнята на гірничо-збагачувальному комбінаті. На 
нього була замкнута і вся інфраструктура Марганця. Якщо на перший по
гляд місто виглядало типовим шахтарським містом, то унікальність ця на
бувала все похмурішої тональності. Велику загрозу здоров’ю і життю лю
дей принесло освоєння все нових сировинних ресурсів, яких потребувала 
затратна економіка. Нарощування виробництва металу, видобутку палива, 
хімічної продукції негативно позначалося на здоров’ї людей. Статистика 
засвідчує, що лише з 1939 р. до 1969 р. кількість міст і селищ міського ти
пу в республіці збільшилася з 733 до 1242, або на 63%. За цей час в Україні 
виникло 130 нових міст, більшість з яких -  на базі селищ міського типу або 
поблизу новобудов. Збільшувалася кількість селищ міського типу: у 
1940 р. їх було 459, у 1965 р. -  829, у 1990 р. -  925. Міст республіканського 
та обласного підпорядкування збільшилося із 79 у 1940 р. до 112 у 1970 р. 
та 149 у 1990 р. [3]

Відповідно у повоєнні роки в республіці зростала загальна чисельність 
міського населення. Так, у 1940 р. міське населення становило 14 млн. чоло
вік (34% всього населення), у 1959 р. міське населення України зросло до 
19,2 млн. (46% всього населення), а за переписом 1970 р. уже нараховува
лося 25,7 млн. чоловік (55% всього населення). І на 1990 р. воно зросло до 
35,1 млн., що становило 68% всього населення України [4].

Як відомо, Харків зазнав великих руйнувань за роки війни. Тут були 
знищені майже всі заводи і фабрики, адже місто двічі визволялося. Та про
мисловий потенціал у повоєнні роки міста зростав, як і населення. За пере
писом 1959 р. у Харкові проживало 952,6 тис. мешканців, у 1970 р. -  1,2 
млн., за переписом 1979 р. -  понад 1,4 млн., на 1991 р. -  1,6 млн. чоловік
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[5]. На початку 70-х рр. в області було 14 великих міст та 10 селищ місько- 
г0 типу. Харків став великим центром машинобудування. Потужні тепло
електростанції збудовано у містах Чугуєві, Змієві. ІПебелиське газове ро
довище на кінець 60-х років давало 25% загальносоюзного видобутку па
лива. Харків став індустріально перенасиченим містом, яке задихалося від 
надмірної кількості промислових підприємств. Але і після постанови про 
заборону промислового будівництва у місті тут під виглядом реконструкції 
будувалися нові заводи, розширювалися цехи, а робочих рук для машино
будівного комплексу постійно не вистачало.

На рубежі 70-80-х років все більше почали проявлятися ознаки спаду 
розвитку: вичерпність можливостей розвитку міських поселень за рахунок 
екстенсивних факторів розвитку економіки. В суспільстві назріла немину
чість глибоких змін у функціонуванні міст. Практика свідчила, що в густо- 
населених індустріальних центрах -  промисловість у більшості випадків 
розвивалася комплексно, між підприємствами встановлювалися багатосто
ронні зв’язки, формувалися виробничі комплекси. У малих і середніх міс
тах це проявлялося повільніше. Економіст А. Степаненко, говорячи про су
перечності в розвитку міських промислових комплексів, підкреслював на
рощування потенціалу у великих містах і недостатній розвиток промисло
вих комплексів малих і середніх міст [6]. Тут мало місце відставання спе
ціалізованих обслуговуючих виробництв, незбалансованість робочих 
місць, стихійність забудови промислових зон тощо.

Процеси урбанізації у 60-70-і рр. поширювалися на Луганщині. Наро
щування виробничих потужностей і капітальне будівництво викликали 
зростання чисельності населення міст. Так, на кінець 60-х рр. питома вага 
міських жителів області по відношенню до всього населення становила 
понад 83%. Переписи населення засвідчують, що у Луганську кількість 
жителів збільшилася з 274, 5 тис. у 1959 р. до 382, 8 тис. у 1970 р. На поча
тку 1979 р. в місті проживало вже 463 тис. мешканців, а у 1991 р. -  504 тис. 
чоловік [7]. На початку 80-х рр. у Луганській області було понад 30 міст 
населенням понад 10 тис., а на 1991 р. -  уже 37 тисяч. Кількість селищ мі
ського? типу за ці роки зросла з 7 до 14. Населення Кадіївки збільшилося із 
123,9 тис. у 1959 р. до 137,1 тис. у 1970 р. Населення Сєвєродонецька від
повідно зросло із 33,2 тис. до 90,0 тис. чоловік. Населення Рубіжного збі
льшилося із 35 тис. до 58,3 тис. чоловік [8]. У 4,5 рази зросла чисельність 
населення такого міста, як Мологвардійськ -  з 4,8 тис. до 21,8 тисяч. У 
зв’язку із залишковим принципом асигнувань на будівництво об’єктів сфе
ри обслуговування виникали диспропорції у соціальному розвитку міст. 
Диференціація у забезпеченості об’єктами культури на душу населення на 
кінець 80-х рр. становила 5-10-разові коливання. А це суперечило принци
пу соціальної справедливості, про який так багато писалося у ті роки. Хоча 
Детально розроблялися плани соціально-економічного і культурного роз
витку міст і селищ міського типу, але обмеженість коштів, що виділялися
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на їх реалізацію, компанійський характер проведення заходів часто зводи
ли нанівець усю роботу місцевої влади.

У великих містах України за наслідками перепису на 15 січня 1970 р. 
проживало 7,3 млн. чоловік. Так, у Києві населення становило понад 1,6 
млн., у Харкові -  понад 1,2 млн., Одесі -  892 тис., Запоріжжі -  653 тис., 
Львові -  553 тисячі [9]. ;

У Дніпропетровській області на початку 80-х рр. нараховувалося 19 
міст та 6 селищ міського типу з населенням понад 10 тис. чоловік. В обла
сному центрі на той час проживало 863 тис. населення, а в таких містах 
області, як Першотравневе, за 60-і рр. воно зросло у 16 разів, у Вільногор- 
ську -  у 17 раз, у місті Орджонікідзе -  більш ніж удвічі, в Інгульці -  більш 
ніж у 2,5 рази [10]. На кінець 70-х рр. у Дніпропетровську проживало 1 
млн. чоловік, а на 1 січня 1991 р. -  1 млн. 189 тисяч [11]. Негативні наслід
ки індустріальних процесів у ряді регіонів республіки можна бачити і в 
наші дні: у Донецькому краї поступово осідають житлові будинки тому, 
що під ними вибрано запаси вугілля. Життя в таких будинках становить 
велику небезпеку.

Новий центр вуглевидобутку в 60-і рр. зародився в районі Павлограда. 
Він дістав назву Західного Донбасу. Якщо за переписом 1959 р. в місті 
проживало 45,8 тис. жителів, то на початок 1991 р. -  їх уже було 134 тис. 
Місто стало столицею нового вугільного району. Промисловим містом у 
повоєнні роки став Новомосковськ, де працював завод по виробництву 
шпал, на металургійному заводі виготовлялися труби, стали до ладу меб
лева та швейна фабрики. Зростало населення міста Якщо на січень 1959 р. 
в місті проживало 44 тис. чоловік, то на 1970 р. -  62,0 тис., що становило 
приріст 139% до 1959 р. [12]. За повоєнні роки відбулися великі зміни у 
розвитку промислового виробництва в Запорізькій області. Значного роз
витку тут поряд з металургією набула електротехнічна промисловість. До 
ладу діючих у 50-і рр., стали заводи трансформаторний і високовольтної 
апаратури (Запоріжжя), «Азовкабель» (Бердянськ), кабельний (тепер «За- 
поріжкабель») та інші. На початок 70-х років в області нараховувалося 12 
міст, які відігравали значну роль у промисловому розвитку республіки. Це 
Бердянськ, Гуляйполе, Мелітополь, Оріхів, Токмак та ін. Отже, можна зро
биш  висновок, що проблему розвитку міст командна система успішно ви- 
рішати так і не змогла. Урбанізаційні процеси і великі проблеми, які вини
кали у 50-І-80-І роки у зв’язку із промисловим розвитком, не вирішувалися 
цивілізовано. У місцевому бюджеті на розв’язання зрослих завдань розви
тку міст, як правило, коштів бракувало. Все це спричинило суперечливий 
характер розвитку міст, призводило до загострення демографічної ситуації. 
Питання екології, захисту оточуючого середовища також не одержували 
належного вивчення. Ряд міст стали ареною екологічного лиха, що і тепер 
становить велику загрозу для нашої держави.
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МІСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ СУМСЬКОГО РЕГІОНУ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ

В роки незалежності України значно посилився інтерес істориків, еко- 
номгеографів і економістів до вивчення різних сторін господарського розвит
ку' міських поселень нашої держави. Успішне розв’язання цієї проблеми 
сприятиме ефективному розвитку економіки, прискоренню темпів виходу з 
кризової ситуації господарства, яке сформувалося в регіонах республіки

В зв’язку з цим заслуговує на увагу один з найбільш типових регіонів 
Північно-Східної частини України -  Сумський. За радянської доби в форму
ванні міських поселень цього регіону відбулись певні зрушення, що обумов
лювались завданнями відбудови, реконструкції та подальшого розвитку на
родного господарства. Найбільше міських поселень сформувалось на терито
рії Сумського регіону в період з 1939 по 1959 р., кількість яких збільшилась 
на 14 одиниць, або на 87,5%. В результаті тут виросло 11 міст та 19 селищ мі
ського типу із загальною чисельністю населення 484,9 тис. чол. Розширення 
промислових, адміністративно-господарських, транспортних, культурно- 
побутових і рекреаційних функцій у міських поселеннях, а також збільшення 
механічного та природного приросту населення сприяли тому, що за вище
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наведені роки чисельність міського населення регіону зросла в 1,5 рази. До 
категорії малих міст були віднесені селища міського типу : Дружба, Ворожба, 
Середина Буда, а до селищ міського типу -  сільські поселення -  Зноб- 
Новгородське, Велика Писарівка, Нові Баси, Липова Долина, Кириківка, Ни
зи, Червоне та багато ін. За статистичними даними на 15 січня 1970р. на те
риторії Сумського регіону вже нараховувалось 36 міських поселень, а чисе
льність їх населення становила 656 тис. чол. Слід відзначити, що в той час 
мережа міських поселень регіону була представлена малими містами та се
лищами міського типу, питома вага яких у загальній їх кількості становила 
91,7%. Але питома вага населення міських поселень такої величини станови
ла тільки 58,8%. Решта його (41,2%) була розселена у великих і середніх міс
тах (Сумах, Конотопі, Шостці).

Наприкінці 70-х і 85-х років XX ст. дальший розвиток і розміщення про
дуктивних сил в регіоні обумовив значне поліпшення економічної структури 
міських поселень. Промислове виробництво стало провідною галуззю в еко
номічному' і соціальному розвитку більшості міст, селищ міського типу' та ве
ликих сільських поселень. В промисловості, будівництві, на транспорті та 
зв’язку тоді вже працювало понад 60% усього працездатного населення, за
йнятого в народному господарстві міських поселень. Розвиток економічного 
потенціалу у цих поселеннях відбувався переважно за рахунок розміщення 
нових різноманітних галузей промисловості в малих і середніх містах. Харак
терною особливістю міських поселень регіону є виникнення багатьох селищ 
міського типу на базі великих старовинних сільських поселень в районах ін
тенсивного багатогалузевого сільськогосподарського виробництва. Вони в 
основному' є місцевими опорними центрами в системі сільського розселення 
адміністративних районів та центрами цукрової промисловості і переробки 
сільськогосподарської сировини, а також резервом нових міст у перспективі. 
Територіальна організація і розміщення нового промислового виробництва 
було головним фактором економічного розвитку міських поселень, а також 
перетворення великих сільських поселень в категорію селищ міського типу. З 
цього приводу цікавим буде проаналізувати статистику про питому вагу про
мислового виробництва в ірупах міських поселень Сумського регіону в за
лежності від їх величини за людністю. Аналіз статистичних показників засві
дчив найбільш високу концентрацію промислового виробництва тільки в 
групі великих та середніх міст регіону. Наприклад, в Сумах було зосередже
но 33,8% промислово-виробничого персоналу і 37,8% валової продукції, яка 
вироблялабь в межах цієї адміністративної одиниці, а у двох середніх містах 
(Конотопі та Шостці) -  відповідно 22,9 і 21,3%. В цілому на групу великих та 
середніх міст, які становили лише 8,3% від всіх міських поселень, припадало 
56,7% чисельності промислово-виробничого персоналу' і 59,1% валової про
дукції промислового виробництва. В малих міських поселеннях з населенням 
до 10 тис. чол. (які становили 66,6% від загальної кількості міських поселень
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регіону) зосереджено було тільки 13,2% промислово-виробничого персоналу 
і 14,9% валової продукції промислового виробництва.

Незважаючи на те, що в піднесенні економіки міст Сумського регіону за 
роки радянської доби досягнуто помітних успіхів, частина їх (Буринь, Воро
жба, Білопілля, Путивль, Глухів, Охтирка, Лебедин та ін.) все ж таки значно 
відставали за рівнем свого промислового розвитку від більшості міст Лівобе
режної України, особливо Донбасу та Придніпров’я. Найбільш повільно роз
вивалися міста поліських районів Сумського регіону, які характеризуються 
переважною більшістю малих міст в їх загальній структурі (Кролевець, Сере
дина Буда, Дружба та ін.). Дослідження показали, що промисловий розвиток 
малих міст поліських районів пов’язаний в основному з функціонуванням у 
них таких галузей, як машинобудівної і металообробної (Глухів, Кролевець), 
лісової і деревообробної (Глухів, Кролевець, Середина Буда) та легкої і хар
чової промисловості у всіх малих містах. З 1985 до 1990р. промисловий роз
виток цих міст поступово уповільнювався, а після 1990р. і до кінця 2000р. 
взагалі обсяги промислової продукції зменшились майже вдвічі, що є наслід
ком загальної кризової ситуації в економіці держави та радіаційних забруд
нень ЧАЕС. Розвиток культурно-побутової і соціальної інфраструктури у мі
ських поселеннях Сумського регіону також характеризується занепадом. Ма
сштаби багатьох їх елементів розвинуті недостатньо, особливо у малих міс
тах північних районів. Рівні забезпечення житлом, об’єктами громадського 
харчування, охорони здоров’я, торгівлі, освіти, внутріміського транспорту не 
задовольняють потреб населення і не відповідають параметрам, передбаче
них будівельними нормами та правилами.

Для економічної і соціальної активізації міських поселень розглядуваного 
регіону основними містоутворюючими факторами на сучасному етапі мають 
бути розміщення нового виробництва, а також організація культурно- 
побутового обслуговування різних форм власності, розширення організаційно- 
господарських функцій тощо. В зв’язку з цим першочергового значення набу
ває вивчення можливостей та резервів перспективного розвитку господарства 
Сумського регіону, які в свою чергу матимуть дійовий вплив на економічну 
активізацію міських поселень різних функціональних типів. Дослідженнями 
встановлено, що порівняно з іншими регіонами Лівобережної України Сумсь
кий регіон має найбільш сприятливі природні та економічні умови для перспе
ктивного розвитку економіки в містах і селищах міського типу. Він є одним із 
небагатьох регіонів Лівобережної України, який забезпечений достатніми вод
ними ресурсами для перспективного розвитку промислового виробництва та 
сільського господарства. У населення є професійні навики до промислового 
виробництва (текстильного, трикотажного, джутового виробництва, худож
нього вишивання, виготовлення килимів та ін.), що склалися історично, квалі
фіковані кадри машинобудівників, значні резерви вільних трудових ресурсів, 
мінеральна, біологічна та сільськогосподарська сировина. Всі ці фактори ство
рюють тут сприятливі умови для перспективного розвитку машинобудування і
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металообробки, промисловості будівельних матеріалів, трикотажного, тексти
льного та джутового виробництва, а також широкої гами підгалузей легкої і 
харчової промисловості.

Однак перспективний розвиток того чи іншого міського поселення зна
чною мірою залежить від наявності загальних природнокшматичних і еконо
мічних передумов, які відіграють важливу роль містоутворюючого та місто- 
формуючого фактора. Для обґрунтування перспективного розвитку міських 
поселень Сумського регіону зроблено комплексну оцінку тих факторів, що 
мають основний вплив на їх подальший розвиток. Були проаналізовані наяв
ність сировинних ресурсів на території регіону, зміни, які відбулися в чисе
льності населення, досягнутий рівень промисловості і забезпеченість її квалі
фікованими кадрами тощо. Враховувалось економіко-географічне положення 
міст і селищ міського типу, їх регіональні і транспортні особливості, а також 
диспропорції у використанні чоловічої і жіночої праці та резерви трудових 
ресурсів навколишніх сільськогосподарських районів.

Обслідування та вивчення міських поселень у зв’язку з обґрунтуван
ням напрямів їх перспективного зростання підтвердили об’єктивну можли
вість і цілеспрямованість розвитку їх містоутворюючої бази та викорис
тання багатьох з них для розміщення нових промислових підприємств. Всі 
міські поселення Сумщини за ступенем сприятливості загального компле
ксу природних та економічних ресурсів, з урахуванням загальних перспек
тив народногосподарського розвитку регіону, доцільно згрупувати так. Мі
ста з сприятливими умовами промислового розвитку, які рекомендуються 
для першочергового розміщення груп промислових підприємств (Суми, 
Конотоп, Ромни, Білопілля, Глухів, Охтирка, Ворожба). В них доцільно 
розвивати нафтогазову, машинобудівну, деревообробну, легку і харчову 
промисловість, а також розмістити філіали та цехи головних підприємств 
Харківського промислового району, а також створювати міжрайонні та ра
йонні бази будівельної індустрії. Міста Суми, Конотоп і Ромни в перспек
тиві розвиватимуться як промислові вузли та міжрайонні центри сільсько
господарських районів, що їх оточують. Міста з умовами, обмеженими для 
промислового розвитку, в яких можливе розміщення окремих підприємств 
(Шостка, Лебедин, Тростянець, Кролевець, Дружба, Середина Буда, Бу- 
ринь). У перспективі економічний розвиток цієї групи міст повинен бути 
пов’язаний з розширенням виробничих потужностей існуючих промисло
вих підприємств, а також з розміщенням нових окремих підприємств ма
шинобудування та металообробки, електротехнічної, деревообробної, лег
кої і харчової промисловості, які б відповідали господарській спеціалізації 
регіону. В них доцільно розмістити на місцевій сировині торфобрикетні 
заводи, підприємства будівельних матеріалів по виробництву цегли, чере
пиці, цементу, збірного залізобетону, цехи по виробництву столярних та 
столярно-декоративних матеріалів з відходів деревообробних і коноплепе- 
реробних заводів, фарфорового виробництва та ін.
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Міста, які мають необхідні передумови для розвитку як курортні центри, 
jvflci# масового відпочинку і туризму. До цієї категорії міських поселень від
носиться місто Путивль. Воно здавна відоме своєю мальовничою природою і 
приваблює багато людей на період літнього відпочинку. Старе місто -- фор
тецю щорічно відвідує велика кількість екскурсантів, туристів та закордон
них гостей. Враховуючи це, а також сприятливий помірно-континентальний 
клімат, наявність великих водоймищ, значних лісових масивів, Путивль не
обхідно розвивати як центр відпочинку і туризму. Винятково сприятлива для 
розміщення установ відпочинку і туристських баз територія, що розташована 
на березі р. Сейм. В зв’язку з цим у Путивлі необхідно розвивати курортне 
господарство, а також підприємства харчової промисловості і побутового об
слуговування для задоволення потреб місцевого населення та контингенту 
відпочиваючих.

Міські поселення, які мають можливості для розвитку їх як організацій
но-господарських і культурно-побутових центрів у системі сільського розсе
лення, а також центрів формування аграрно-промислових комплексів. В цю 
групу міських поселень включено 20 селищ міського типу (Краснопілля, Ве
лика Писарівка, Недригайлів, Ямпіль, Свеса, Терни, Жовтневе, Улянівка, Во
роніж, Шалигіне, Липова Долина, Чупахівка та ін.).

Аналіз показав, що в міських поселеннях цієї категорії є сприятливі 
умови для розвитку в них підприємств по переробці сільськогосподарської 
сировини -  цукрової, масло-, сироробної, консервної, олійної та інших га
лузей промисловості. В них також доцільний розвиток місцевої промисло
вості і народних промислів, організація виробництва товарів культурно- 
побутового призначення, збір та переробка диких плодів і ягід, березового 
соку, лікарських рослин та ін

Розміщення підприємств місцевої промисловості в селищах міського типу 
в зоцах відповідної спеціалізації сільськогосподарського виробництва дозволяє 
залучиш на підприємства від 3 до 4,5 тис. трудящих, що сприятиме формуван
ню аграрно-промислових комплексів. Вони забезпечуватимуть більш повну за
йнятість трудових ресурсів протягом року, а також раціональне використання 
місцевої мінеральної, біологічної та сільськогосподарської сировини
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТ 
В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Міста, як поселення, являють собою просторові форми організації і функ
ціонування суспільства, а отже і реалізації всіх тих перетворень, що відбува
ються в його розвитку, в тому числі і соціально-економічних. Разом з тим, 
створюючи необхідний простір для суспільних перетворень, поселення, особ
ливо міста, чинять істотний вплив на характер, напрями здійснення тих проце
сів, які в них відбуваються. Можливості такого впливу зумовлюються 
природою самих міст, їх функціональними особливостями. Використання та
ких можливостей може прискорити чи затримати вказані процеси, надати їх 
здійсненню відповідного спрямування. Отже, вивчаючи ті чи інші сторони 
розвитку суспільства необхідно враховувати також можливості самих міст 
щодо забезпечення такого розвитку. Здійснення цієї вимоги потребує чіткого 
уявлення про характер вказаних можливостей, механізм їх дії, тобто пов’язане 
з глибоким розумінням суті та закономірностей розвитку самих міст як 
суспільних утворень. Сучасний стан дослідження проблем розселення, визна
чення суті поселень, в тому числі міст, не створює необхідної бази для такого 
уявлення. Проблема міст привертає людську думку здавна. Яскравим прикла
дом цього є виникнення «Магдебурзького права», розробка якого велася ще в 
13 ст. Тривалий історичний період міста розглядалося винятково як об’єкт 
правових відносин. Пізніше, в XIX, XX ст.ст. інтерес до міст і розселення 
значно посилився у зв’язку з промисловим переворотом, інтенсивною ур
банізацією суспільства. Проте і в цей період міста розглядаються односторон
ню, лише як просторові осередки розміщення людей. Такий підхід до тлума
чення суті міст не дає можливості розкрити їх справжньою природу хоча б уже 
тому, що показник населення, його чисельності не є чинником утворення міст, 
критерієм віднесення поселень до тієї чи іншої їх категорії (однакову чи
сельність населення можуть мати і села, і селища міського типу , і малі шста), 
а отже не може бути основою для визначення їх справжньої ролі і місця в 
суспільному розвитку. Очевидна неспроможність вказаного тлумачення суті 
міст схилила деяких авторів (Б.С.Хорєв) до думки про те, що природу розсе
лення і мірт слід пов’язувати не з населенням, а з «територіальною ор
ганізацією продуктивних сил». Проте такий погляд на проблему не набув по
ширення.

В сучасних умовах і в теорії і на практиці при розгляді розселення, його 
форм за критерій оцінки береться також населення, його чисельність. Такий 
підхід до проблеми зручний тим, що дає можливість обґрунтування напрямів і 
рівнів розвитку соціальної сфери поселень, зокрема, нормативів житлового бу
дівництва, створення транспортних комунікацій, визначення характеру архітер-
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но-планувальної забудови тощо. Разом з там він не розкриває суті розселення, 
його категорій, в тому числі і міст, не сприяє формуванню, науково- 
обґрунтованого механізму забезпечення суспільного розвитку.

Розселення, міста -  категорії соціально-економічні, тобто їх виникнення і 
розвиток зумовлюються потребами суспільного виробництва. Саме з цих по
зицій необхідно розглядати їх природу, закономірності функціонування, що 
дасть підстави для необхідних висновків щодо їх ролі і значення в суспільному 
процесі. Генетично розселення і поселення пов’язані з виробничою діяльністю. 
Цей взаємозв’язок чітко прослідковується на прикладі міст. Так, в кожному 
конкретному випадку виникненню населеного пункту передує зосередження в 
даному територіальному просторі матеріально-технічних та особових складо
вих продуктивних сил, організація їх функціонування.

Отже, загальною закономірністю формування системи розселення є 
виникнення і розвиток поселень, зокрема міст, як суспільно-просторової 
форми буття продуктивних сил, осередків суспільного виробництва. Про
дуктивні сили, їх характер, масштаб і структура зумовлюваного ними ви
робництва -  визначальний чинник утворення поселень, міст.

Особливістю міст в цьому відношенні є те, що їх виробнича діяльність 
пов’язана з промисловістю, а остання здатна точково зосереджувати значні 
продуктивні сили. їх структура, масштаб зумовлюють в містах потребу і в 
інших видах діяльності, прямо чи опосередковано пов’язаної з функціону
ванням продуктивних сил, що також є чинниками містоутворень. Все це 
зумовлює значний масштаб міст, при чому останній визначається голо
вним чином характером промисловості, що є панівною в конкретному міс
ті, формує його функціональну специфіку. Звідси чисельність населення в 
містах є похідною величиною від характеру, масштабу, умов функціону
вання продуктивних сил і т.д. Зосереджуючи значні продуктивні сили, міс
та не тільки створюють умови для їх функціонування, а й набувають пев
них способів організації їх ефективного функціонування. Такі способи 
пов’язані з сприятливими можливостями науково-технічного, організацій
ного та іншого обслуговування продуктивних сил внаслідок розміщення в 
містах таких видів діяльності як наука, підготовка кадрів тощо; з виконан
ням містами провідної ролі в реформуванні суспільного виробництва; з 
можливостями централізованого використання в єдності ресурсів міст і на
вколишніх територій, поліпшення структури виробництва, в тому числі і 
шляхом його концентрації, спеціалізації, кооперування; з інтегруванням 
міжміських ресурсів на основі агломерування міст, що випливає з їх виро
бничих, соціальних зв’язків; з відносно сприятливішими соціальними умо
вами (комунальними, побутовими, культурно-освітніми тощо) буття насе
лення взагалі і формування людського чинника продуктивних сил, робочої 
сили, зокрема. Наявність вказаних можливостей організації ефективного 
функціонування продуктивних сил зумовлюється характером міст як фор
ми поселень, їх функціональною роллю в структурі суспільства. Викорис

83



Історія України

тання цих можливостей -  важлива умова ефективного функціонування 
продуктивних сил в цілому. За радянських часів їх реалізація досягалася на 
основі централізованого планового управління економікою, шляхом роз
робки і виконання народногосподарських планів. В цих умовах роль міст 
полягала в формуванні, у відповідності з їх можливостями, необхідних за
ходів щодо розвитку відповідних галузей народного господарства, забез
печення виконання цих заходів, їх впровадження у виробництво тощо. От
же, навіть в умовах централізованого планування міста відігравали актив
ну роль в організації ефективного функціонування продуктивних сил.

В сучасних умовах держава, взявши курс на приватизацію засобів виро
бництва і впровадження ринкових відносин, самоусунулася від організації 
виробничої діяльності суспільства, вважаючи своїм головним завданням не 
стільки організацією виробництва, скільки здійснення податкової політики. 
Відповідну позицію щодо виробництва зайняли і владні структури міст. Все 
це не могло не привести до негативних наслідків в суспільному виробництві. 
Останні роки, як відомо, характеризуються швидким і глибоким занепадом 
продуктивних сил, інших сфер функціонування суспільства. При цьому в мі
стах внаслідок провідного їх становища в структурі суспільства темпи зане
паду випереджали середні показники по республіці. Так, індекс промислової 
продукції міст знизився проти 1990р. на дві третини, промисловий потенціал 
більш ніж втричі. Внаслідок цього істотно погіршали всі умови життєдіяль
ності міст: зросло і продовжує нарощуватися безробіття, знизився матеріаль
ний достаток жителів, погіршуються соціальні умови, зокрема житлові, у 
зв’язку' із скороченням втричі капітальних вкладень в житлове будівництво 
підприємствами і організаціями всіх форм власності, особливо масового спо
живання; погіршала охорона здоров’я, побутове обслуговування тощо. Вка
зані негативні тенденції викликані, зокрема, і невикористанням можливостей 
міст в організації розвитку виробництва. Відмова від централізованого пла
нового управління економічним розвитком мотивується необхідністю впро
вадження ринкових відносин. Проте останні, надаючи широкий простір ініці
ативі виробництв, не усувають необхідності певного регулювання виробни
чих зв’язків, що зумовлюються розвинутим поділом праці і високим рівнем 
усуспільнення виробництва. Ця вимога рівною мірою стосується і викорис
тання можливостей міст щодо організації функціонування продуктивних сил. 
Оскільки держава самоусунулася від регулювання виробництва, організація 
використання вказаних можливостей об’єктивно зміщується на нижчий рі
вень виробничих структур, тобто на рівень самих міст. Це означає, що міські 
органи влади, їх виконавчі підрозділи мають здійснювати організаційно- 
господарську функцію, тобто впливати на організацію продуктивних сил, їх 
ефективне функціонування. Зміст такої функції, межі повноважень владних 
структур стосовно різних рівнів повинні визначатися розподілом їх прав і 
обов’язків, зафіксованими відповідними нормативно-правовими актами.
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Отже, організація суспільного виробництва, досягнення його стабілі
зації, а потім і зростання в сучасних умовах переходу до ринкової економі
ки потребує, обов’язкової умови, активної участі самих міст. Реалізація ці
єї вимоги неможлива без розширення самостійності міст, надання їх влад
ним структурам відповідних прав і обов’язків для здійснення вказаної фу
нкції- Необхідність посилення самостійності міст в останні роки все більше 
усвідомлюється науковцями і практиками, що проявилося в тенденціях до 
об’єднання міст. Помітним явищем в цьому відношенні є утворення «Асо
ціації міст України» і розробка та прийняття у зв’язку з цим статутів міст. 
На особливу увагу заслуговує розробка і прийняття в останні роки законів 
про окремі міста. Так, Верховною Радою вже прийнято Закон про м. Київ, 
готується до розгляду й затвердження Закон про м. Севастополь. Можна 
сподіватися, що діяльність у вказаному напрямі продовжуватиметься.

Проте слід підіфеслити, що ні статути міст, ні закони про міста, як і 
діючі нормативно -  правові акти про місцеве самоврядування, та нові, що 
розробляються в межах адміністративної реформи, вказівок на необхідне 
здійснення організаційно-господарської функції, як і на відповідний роз
поділ прав та обов’язків владних структур у вказаному відношенні не міс
тять. Механізм самоуправління в них орієнтується на розподіл владних 
функцій по управлінню містами і реалізацію фіскально-розподільчих 
принципів, що забезпечують формування та розподіл бюджетних коштів 
без чіткої адресності їх використання. Отже, сучасні нормативні акти по 
самоврядуванню не забезпечують реалізації основної, виробничої функції 
міст, що в сучасних умовах перехідного періоду не сумісне з забезпечен
ням організації ефективного функціонування продуктивних сил.

Викладене дає підстави для висновку: міста як первісні осередки роз
селення чинять істотний вплив на суспільне виробництво, функціонування 
продуктивних сил. Виявлення і використання їх можливостей для позити
вних зрушень в суспільному розвитку в сучасних історичних умовах пере
хідного періоду, враховуючи необхідність подолання набутих суспільних 
негативів, має винятково важливе теоретичне і практичне значення. Необ
хідні висновки і заходи щодо цього вимагають нового підходу до визна
чення суті міст, обірунтування закономірностей їх виникнення і розвитку, 
на основі чого тільки й можливе об’єктивне бачення їх місця і ролі в суспі
льних перетвореннях з урахуванням соціально-економічних реалій сього
дення. Основою такого підходу, на наш погляд, має бути розуміння, аналіз 
і оцінка міст як суспільно-просторових форм буття продуктивних сил.
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Цветков ММ. 
(Донецьк)

РОЛЬ І МІСЦЕ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ

Нелегальна міграція є одним з факторів, який дедалі більше привертає 
увагу правоохоронних органів нашої держави. Нелегальна міграція втрачає 
стихійний чи спонтанний характер і, поступово, як один з прибуткових ви
дів злочинної діяльності, підпадає під вплив різноманітних злочинних 
угруповань. В даний час, на наш погляд, доцільно вести розмову про орга
нізовану контрабанду людьми.

Згідно з загальноєвропейськими квотами, без негативних наслідків для 
держави, кількість мігрантів не повинна перевищувати 0,1 відсотка від кі
лькості населення в країні. Таким чином, Україна може прийняти близько 
50 тисяч іноземців. На даний час реальна кількість мігрантів за даними 
Державного комітету України у справах національностей та міграції в на
шій країні наближується до мільйона осіб.

Право кожної людини на свободу пересування та проживання іноді 
входить в непримириме протиріччя з правом інших людей на підтримання 
стабільного життєвого рівня та правопорядку в їх рідній країні.

Слід зазначити, що на початку 90-х років міграційні процеси в Україні 
зазнали значних змін як щодо національного складу, так і характеру мігра
ційних потоків. Якщо у 80-х роках міграційний приріст у середньому не 
перевищував 15 тис. осіб на рік, то у 1992 році ця кількість зросла до 44 
тис. і з того часу має стійкі тенденції до зростання [1]. Нелегальна міграція 
вийшла за національні межі і перетворюється в серйозну проблему для Ук
раїни, яка загрожує її економічним інтересам та громадській безпеці.

Інформація, що надходить каналами Ьггерполу, свідчить про неухиль
не зростання обсягів контактів з правоохоронними органами іноземних 
держав щодо злочинів, пов’язаних з нелегальною міграцією. Так, за 12 мі
сяців 2000р. їхня кількість становила понад 1650 (в 1994 р. -  6, 1997 р. -  
191, 1998 р. -  1040). Найбільш активна взаємодія здійснюється з такими 
країнами, як: Німеччина, Туреччина, Чехія, Італія, Греція, Пакистан, 
Польща, Латвія, Литва [2].

Зростання кількості нелегалів негативно впливає насамперед на рівень 
злочинності в Україні, поширення небезпечних захворювань, розвиток «ті
ньового» ринку праці. У даний час вказаний вид бізнесу у сфері транснаці
ональної злочинності за своєю значимістю займає місце поруч із наркобіз- 
несом та торгівлею викраденими автомобілями.

На підставі останніх подій у сусідніх державах можна прогнозувати, 
що при загостренні міжетнічних відносин у країнах СНД збільшиться по
тік мігрантів до України.
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Через своє геополітичне положення Україна опинилась в центрі тран
зитних шляхів нелегальних мігрантів, наркотиків та цінної сировини.

Слід зазначити, що в 1996 році 80% осіб, які звернулися до компетен
тних органів України, отримали статус біженців. В 1997 році такий статус 
отримали вже 45% заявників, в 1998 -  25% [3]. Така тенденція є характер
ною не тільки для України.

Потребує удосконалення юридичний механізм статті 16 Закону Украї
ни «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про громадянство 
України», де йдеться щодо можливості отримання українського громадян
ства внаслідок безперервного перебування на території України на закон
них підставах протягом останніх п’яти років.

Україна запізнилася з плануванням і застосуванням заходів щодо про
тидії нелегальній міграції, тому в даний час, на наш погляд, доцільно зосе
редити зусилля на попередженні цього виду злочину.

Саме наближення до реалізації цієї мети знаходиться в центрі дослід
ницьких інтересів обраної наукової статті.

Розглянемо механізми та особливості утворення транзитних потоків 
нелегальної міграції через територію України.

Одним з каналів нелегальної міграції через територію нашої держави є 
транспортування іноземців з країн СНД, куди вони в’їжджають різними за
собами. Значна кількість затриманих в Україні нелегальних мігрантів під
тверджують факт свого перебування в Москві. До Москви вони потрапля
ють безпосередньо з країни проживання або країни первинного формуван
ня потоків нелегальної міграції. За різними експертними оцінками на тери
торії Російської Федерації незаконно перебуває до 2,0 млн. громадян з Аф
ганістану, Китаю, В’єтнаму, Іраку, Анголи, Судану, Ефіопії, Шрі-Ланки, 
Бангладеш, Індії тощо. За прогнозами фахівців в разі неприйняття Урядом 
Росії відповідних заходів, на момент 2001 р. кількість нелегальних мігран
тів зросте до ЗО млн. [4]. Значна їх кількість намагається осісти в країнах 
СНД або через їх території дістатися до країн Західної Європи, СІЛА та 
Канади. З точки зору російських експертів цьому також сприяє: відносна 
прозорість спільних кордонів з країнами СНД, відсутність охорони на кор
доні цих країн з Росією, м’якість візової політики країн СНД, можливість 
придбання підроблених документів.

Інший канал нелегальної міграції -  це легальний виїзд з країни прожи
вання або первинного формування груп нелегальних мігрантів та напівза- 
конне прибуття в Україну (мета поїздки не відповідає зазначеній у візі) з 
подальшим нелегальним проживанням в Україні та спробами нелегального 
виїзду в країни Західної Європи. Найбільш поширеними шляхами проник
нення в Україну для подальшого транзиту до країн Західної Європи є «ту- 
ристи-мігранти», «студенти-мігранги», які для проникнення в країни СНД 
користуються послугами приватних або державних фірм, що використо
вують офіційні бланки навчальних закладів Росії та України і займаються
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оформленням в’їзду до країн Співдружності всім бажаючим. З метою пе
рекриття цього каналу нелегальної міграції спільними групами працівників 
Держкомкордону, МЗС та МВС проведені перевірки у навчальних закла
дах в містах Києві, Донецьку, Львові, Одесі та Харкові. За результатами 
діяльності таких груп виявлено, що 60% іноземців, яким навчальними за
кладами було видане запрошення на навчання, до навчальних закладів не 
прибули, місцезнаходження їх не встановлено [5].

Також існує певна категорія нелегалів -  це колишні «студенти- 
мігранти».

«Економічні» мігранти, мігранти з «гарячих точок» -  найважча форма 
міграції у пошуках кращих умов життя.

Перетинання східної ділянки кордону здійснюється потягами, автомобі
льним транспортом і рідше авіатранспортом. При цьому для проходження 
прикордонного та митного контролю найчастіше використовуються: тайники 
та службові приміщення за сприянням поїзних бригад; опечатані великогаба
ритні вантажні автомобілі; підроблені, фальшиві і чужі документи; транзит
ний проїзд російських потягів територією України шляхом зупинки поїздів та 
висадки нелегальних мігрантів на ділянках руху потягів між державним кор
доном і пунктом пропуску; висадка нелегальних мігрантів на прикордонних 
станціях Росії, Білорусі та перетинання державного кордону поза пунктами 
пропуску пішки або автомобільним транспортом і далі потягом або автомобі
лем до Києва; перетинання державного кордону через пункти пропуску у 
службових та приватних справах, по лінії туризму.

Факти свідчать, що на території України, Росії та Білорусі створена і 
функціонує добре налагоджена мережа фірм (туристичних, комерційних), 
як правило фіктивних, що обслуговують лжетуристів і лжестудентів. За 
даними наших фахівців тільки в Україні діє приблизно 50 таких фірм. За 
даними Генерального секретаріату Інтерполу найбільшими центрами на
копичування нелегальних мігрантів є Стамбул, Москва та Амстердам, де 
добре налагоджена система забезпечення їх фальшивими документами. 
Велика кількість підроблених документів була реалізована у містах Львові, 
Харкові та Києві [6].

Слід зазначити, що нелегальна міграція, набуваючи організованого ха
рактеру, вносить корективи у свої дії залежно від заходів протидії, які 
вживає держава, і тому способи нелегального перебування на території 
України та перетинання державного кордону постійно змінюються та вдо
сконалюються.

Аналіз затримань порушників державного кордону, фільтрації нелега
льних мігрантів свідчить про наявність чітко окреслених каналів контраба
нди живого товару через територію України і за її межі.

Доцільно виділити три найбільш важливі напрямки нелегальної мігра
ції, а саме: транзитний повітряно-залізничний, транзитний повітряно- 
залізнично-пішоходний, транзитний повітряно-пішоходно-залізнничний.
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Розміри груп залежать від маршруту і виду транспорту. Спроби неле
гально осісти в Україні роблять лише 3-5% затриманих правопорушників. 
Прикордонними військами Укршни протягом 1999 року затримано майже 
15 тисяч нелегальних мігрантів. Виявлено понад 200 посібників та пере- 
правників через державний кордон. Взагалі переправлення одного нелегала 
оцінюється від $300 до $7000. Максимальна такса складає за переліт літа
ком з фальшивими документами.

Найдорожчий проїзд в Україну -  для громадян Шрі-Ланки, які здебільшого 
використовують повітряний транспорт. Його середня вартість $2500.

Найдешевший -  проїзд афганців залізничним транспортом. Вартість 
ділянки маршруту Середня Азія -  Україна становить $200 -  $250 [7].

Враховуючи таку прибутковість міграційного бізнесу, деякі підприєм
ства почали обладнувати в автобусах спеціальні сховища [8].

Спробуємо проаналізувати злочинну характеристику міграції в Україні.
Злочинні угруповання, сформовані за національного відзнакою, впли

вають на криміногенну ситуацію в Україні. Занепокоєння викликають ні
герійські угруповання, які порівняно недавно пустили коріння на території 
нашої держави, але дуже перспективні у кримінальному плані. Ці угрупо
вання здійснюють більшість операцій щодо постачання та розповсюджен
ня героїну, а також кримінальних операцій іншого характеру, наприклад, 
ініціюють створення різноманітних українсько-нігерійських СП, які за
вдають фінансових втрат підприємствам та громадянам України.

Окремою групою стоять нелегальні м ігрант, які прибули в Україну з 
республік колишнього СРСР. Найбільш організовані за етнічною ознакою 
та небезпечні у кримінальному аспекті -  вихідці з кавказького регіону. Се
ред них було виявлено 349 (приблизно кожен 40-й) членів активно діючих 
угруповань, біля 60 їх лідерів [9]. Виявлено понад 15 т с .  порушень паспо
ртного режиму, 4,5 т с .  нелегальних мігрантів, 638 з яких видворено [10].

Значними темпами зростає транзит наркотиків через Україну, причому 
активну роль в цьому процесі грають мігранти. В 1994 році виявлено один 
факт незаконного переміщення кокаїну -  6,4 кг, перший героїн було вилу
чено в Україні у 1995 році. Перекрито 14 каналів їх нелегального перемі
щення. В минулому році українським митникам вдалося не просто вилучи
ти, а також здійснити контрольовану поставку 224 кг кокаїнової п а с т  та 
затримати одержувачів наркотиків. Під час операції заарештовано грома
дян Уіфаїни, Іспанії, Еквадору, Колумбії та Перу [11].

В Кримінальному кодексі Уіфаїни відсутня стаття щодо контрабанди 
людей, а незаконне перетинання державного кордону максимально кара
ється позбавленням волі терміном на три роки. У даний час в України не
легально проживають приблизно 60 т с .  іноземних громадян, з яких 2630 
звинувачуються у вчиненні правопорушень та злочинів і підлягають вид
воренню з країни. Для цього потрібно вишукати $1,8 млн.
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Географія нелегальних емігрантів різноманітна. Найбільше за цей час 
до України потрапило афганців, індусів* шріланкійців, бенгальців, китай
ців та пакистанців. Менше -  з Ліберії, Сомалі, Лаосу, В’єтнаму, Ефіопії та 
Е ртреї, Сьєрра-Леоне і Перу [12J.

Шляхи прибуття в Україну нелегальних мігрантів є ще маловивчени- 
ми. Так, за інформацією Держкомкордону при в ’їзді в Україну за 12 міся
ців поточного року на північно-східній ділянці кордону та в пунктах про
пуску для повітряного і морського сполучення виявлено приблизно 20% 
нелегальних мігрантів. Це може свідчити про те, що основним каналом 
прибуття іноземців -  потенційних нелегальних мігрантів в Україну є їх ле
гальний в ’їзд на навчання, у службових справах, з метою туризму. Це та
кож знайшло підтвердження під час здійснених перевірок в рамках спіль
ного розпорядження Держкомкордону, МВС, СБУ та Державної податко
вої адміністрації від 22.06.99 р. № 275 «Про перевірку окремих суб’єктів 
підприємницької діяльності, які здійснюють запрошення іноземців в Укра
їну». На видворення одного іноземця витрачається понад $1,5 тис., а тільки 
в даний час в Україні знаходиться близько 10 тис. осіб, які потребують 
першочергової депортації. За наявною статистикою, враховуючи фінансові 
можливості, за межі держави видворяється приблизно 20-25% осіб із зага
льної кількості виявлених нелегальних мігрантів [13].

У зв’язку з ситуацією, що склалася, Представництвом міжнародної ор
ганізації з міграції (МОМ) спільно з міністерствами і відомствами України, 
на які Урядом покладено завдання по протидії процесам нелегальної міг
рації, проводиться експеримент щодо вдосконалення управління міграцій
ними процесами на спільному кордоні Республіки Білорусь і України. В 
разі отримання позитивного результату, ці методи будуть застосовані на 
всіх ділянках державного кордону України.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що огляд ситуації, пов’язаної з 
нелегальною міграцією в нашій державі, свідчить про сталу тенденцію до 
зростання кількості її каналів, що проходять через державний кордон 
України. Починаючи з 1991 року, так звана нелегальна контрабанда людь
ми стала одним з найгостріших моментів, що характеризує криміногенну 
ситуацію на державному кордоні. Тільки за період 1991-1996 років в’їзд в 
Україну перевищив виїзд з країни більш ніж на 4,5 млн. чоловік [14].

Приєднання на рівноправних засадах України до Ради Європи перед
бачає приведення законів та юридичного порядку у відповідність до базо
вих принципів демократичної держави.

Складовими нелегальної міграції, на протидії яким потрібно зосереди
ти увагу правоохоронних органів є: діяльність фізичних і посадових осіб, 
підприємств, установ і організацій, що приймають або забезпечують об
слуговування іноземців та осіб без громадянства, які порушують порядок 
оформлення документів та реєстрації їх за місцем проживання; діяльність 
фізичних і посадових осіб щодо надання допомоги при порушення встано-
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злених правил; підроблення документів, штампів і печаток, збут їх для не
легального перетинання іноземцями та особами без громадянства держав
ного кордону або їх легалізації чи натуралізації в Україні.

Наявність ряду проблем у боротьбі з нелегальною міграцією в Україні, 
її негативними наслідками потребує вироблення більш ефективних шляхів 
протидії в сучасних умовах, зоїфема: створення в країні державної струк
тури, яка б консолідувала завдання боротьби з нелегальною міграцією на 
державному рівні; виявлення та перекриття найбільш небезпечних каналів 
міграції в Україну шляхом удосконалення візової політики та якості при
кордонного контролю; виявлення та викриття на території України зло
чинних угруповань, які займаються організацією переправлення нелегаль
них мігрантів, виготовленням і забезпеченням їх підробленими докумен
тами; створення дійового механізму видворення нелегальних мігрантів до 
місць їх постійного проживання або до країн, з яких вони прибули.

Протягом 1999 року підрозділом по боротьбі з організованою злочин
ністю та відділом аналітичної розвідки Генерального секретаріату Інтер- 
полу проведено ряд робочих зустрічей з представниками правоохоронних 
органів країн-членів Організації з питань розробки заходів протидії неле
гальній міграції в світі. Прийнятий спільний проект «Міст», як основний 
проект у боротьбі з нелегальною міграцією, який на початковій стадії буде 
зконцентрований на протидії організованим злочинним угрупованням» що 
займаються нелегальною міграцією громадян Китаю, а також збиранні і 
аналізі інформації про інші злочинні групи.

Проведений огляд ситуації свідчить про те, що у зовнішньополітичній 
сфері безперервний потік транзитних мігрантів через територію України на 
Захід викликає певні сумніви з боку Європейської спільноти щодо здатно
сті України контролювати міграційні процеси, і тим самим підриває між
народний авторитет України. Тому актуальним у даний час є прийняття за
конів України «Про еміграцію», «Про надання притулку в Україні інозем
цям та особам без громадянства», нової редакції Закону України «Про бі
женців», а також Концепції державної міграційної політики України.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ 
З  ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

(90-ті р р . х х  ст.)

Актуальність дослідження полягає в необхідності більш глибшого 
вивчення впливу проблем соціально -  економічного розвитку регіонів Ук
раїни на зростання організованої злочинності в сфері економіки. Це зумов
лено тим, що всі роки незалежності злочинність постійно мімікрувала, 
змінювалась і в період переходу до ринкових відносин, перебудови госпо
дарчого механізму позначилась невпинно зростаюча тенденція до все 
більш стійкого її проникнення в різні галузі економіки держави.

Всі ці процеси з самого початку новітньої історії України вимагали від 
органів внутрішніх справ адекватного відгуку, пошуку нових, нестандарт
них способів стабілізації криміногенної обстановки в країні. Тому пробле
ма боротьби міліції України проти організованої злочинності в сфері еко
номіки в новітній історії нашої держави є надзвичайно важливою, а сту
пінь її розробки не відповідає вимогам сьогодення.

Сьогодні організована злочинність -  найбільш руйнівне явище, що 
істотно позначається на соціальному, економічному і культурному розвит
кові усіх регіонів країни, а також на стані злочинності, втягуючи в неї все 
нові прошарки населення. Аналізуючи витоки цього найбезпечнішого про
яву злочинності, можна з певністю сказати, що більшість з них має своє 
коріння в сфері економіки, у неузгодженості податкової, фінансової, 
інвестиційної, структурної, промислової, митно-тарифної та інших складо
вих економічної політики.

В Україні, мабуть, не залишилось жодної сфери економіки, вільної від 
криміналітету, який діє сьогодні не тільки нахабно, а й організовано.

92



маловідомі імена, події. факти

Організована злочинність, за визначенням правоохоронців, -  це розви
нена мережа злочинних угруповань, діяльність яких спрямовується 
постійними лідерами, тримається на міцному економічному підґрунті, захи
щається надійним «дахом» у вигляді корумпованих владних структур й ак
тивно здійснює розподіл усієї держави на території свого злочинного впливу.

Які ж соціально-економічні проблеми регіонів сприяють подальшому 
зростанню рівня економічної злочинності? По-перше, значний резерв для 
розширення і відтворення кримінального потенціалу складають ті 3 міль
йони осіб, які сьогодні не мають роботи. Рівень фактичного безробіття 
сьогодні серед молоді сягає 11-15 % у різних вікових категоріях. Вимуше
на втрата роботи, тривалі затримки виплати зарплати, пенсій, згортання 
програм соціальної підтримки малозабезпечених верств населення поста
вили перед багатьма людьми дилему вибору між легальним і злочинним 
способом існування. За останні п’ять років число не зайнятих працею чи 
навчанням осіб серед виявлених злочинців зросло більш як у 2,5 рази [1]. З 
цим, до речі, пов’язана і домінуюча тенденція корисливої насильницької 
мотивації злочинних проявів.

По-друге, аналізуючи динаміку діяльності організованих злочинних 
угруповань (далі ОЗУ), явно простежується така закономірність: рівень 
злочинності вище там, де найбільшого розвитку набули приватизаційні 
процеси та бізнесова діяльність. За цих умов, за роки існування незалежної 
України, створилися цілі кримінально небезпечні регіони; Донецько- 
Придніпровський, Кримський, Харківський, Одеський, Львівський, Київ
ський. В цих регіонах в період переходу до ринкових відносин, перебудови 
господарчого механізму позначилась невпинно зростаюча тенденція до все 
більш стійкого проникнення організованих злочинних угруповань в сферу 
економіки. Витоки цього явища беруть початок, так би мовити, вже в нові
тній історії пострадянських часів, коли адміністративні апарати підпри
ємств, що отримали фінансову самостійність, змогли розпоряджатись ма
теріальними цінностями, створеними суспільством. Завершився цей експе
римент «проїданням» державних фондів та зовнішніх кредитів.

У подальшому ці процеси призвели до утворення в кожному з регіонів 
країни адміністративно-економічних груп, які присвоїли собі функції дер
жавних органів щодо перерозподілу державної власності шляхом законної 
та прихованої приватизації.

По-третє, сьогодні ми цілком обґрунтовано можемо говорити про не
впинно зростаючий рівень впливу загально кримінальних угруповань на 
економіку усіх регіонів країни, спроби кримінальних «авторитетів» взяти 
під свій контроль найбільш прибуткові державні підприємства і навіть 
окремі галузі народного господарства та цілі регіони держави. Інакше ка
жучи, відбувається зрощення (представників легальної економіки та місце
вих органів влади з криміналітетом і створюються адміністративно -  кри
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міналістичні клани. Крім того, в нашій державі формується розвинена «ті
ньова» економіка.

Міліція України всі ці роки намагається послабити злочинний тиск на 
економіку країни. Але, враховуючи складну криміногенну обстановку, що 
склалася в країні протягом особливо останніх років необхідно зазначити, 
що заходи, які проводилися по протидії криміналітету часто були неадек
ватні масштабності та розмаху кримінальних дій.

В цей час зростає кількість злочинів, викритих у сфері економіки, від
чувається подальша криміналізація підприємницьких структур, набувають 
поширення порушення законодавства та злочинні прояви у сферах прива
тизації, зовнішньоекономічної діяльності, у кредитно-фінансових та бан
ківських системах, поглиблюються процеси «тінізації» у сільському госпо
дарстві. Про масштаби економічної злочинності в Україні говорять насту
пні цифри. Якщо у 1996 році їх було виявлено 61048 (тобто близько 10% 
від загального числа злочинів в Україні), що майже на 40% більше, ніж бу
ло зареєстровано у 1992 році, то у 1998 році цей показник сягнув до 
653222, а в 1999 році -  65724 злочинів [2].

Наприкінці 9 0 - х  років однією з головних проблем розвитку різних 
регіонів України стало монопольне заволодіння ОЗУ високо ліквідованою 
продукцією підприємств -  боржників за спожиті енергоносії через створені 
комерційні структури. Не менш криміналізованою стала і газова промис
ловість. Досить сказати, що тільки в одній кримінальній справі за фактами 
зловживань посадових осіб акціонерного товариства «Укргазпром» та 
промислово-фінансової корпорації «ЄЕСУ», що і сьогодні розслідується 
МВС та Генеральною прокуратурою України, встановлено понад 80 коме
рційних структур -  серед них фігурують і підприємства -  нерезиденти 
України (Великобританія), через які гроші незаконно перераховувалися в 
інші країни світу. За безпідставне переведення коштів за кордон і неповер
нення їх в Україну цій промислово -  фінансовій корпорації нараховано не
ню в розмірі близько 1,5 мільярда гривень [3].

Своєю увагою ОЗУ не обійшли й нафтову й вугільну промисловості, 
де на кінець 1999 року діяло понад 6 тисяч комерційних структур. Віртуоз
но здійснюючи бартерні операції, вони фактично за безцінь отримують 
нафту, нафтопродукти, вугілля та майно підприємств. Прикладів тому не
мало. Так у 1999 році слідчим Управлінням по боротьбі з організованою 
злочинністю (далі УБОЗ) Донецької області було порушено кримінальну 
справу за (Ознаками ст. 80-1 КК України стосовно керівників виробничого 
об’єднання «Торезантрацит», які незаконно передали комерційному під
приємству «Ізумруд» власне майно на загальну суму 1 млн. 270 тисяч гри
вень. Пізніше було встановлено, що засновники підприємства «Ізумруд» -  
близькі родичі керівників вищезгаданого виробничого об’єднання [4].

Наступний приклад. За матеріалами УБОЗ Донецької області поруше
но кримінальну справу за фактами хабарництва, нецільового використання
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та розкриття бюджетних коштів, наданих Всесвітнім банком реконструкції 
Та розвитку. Підроблюючи документи, необхідні для отримання субсидій 
по соціальному захисту шахтарів, звільнених з ліквідованих шахт, посадові 
особи <<Укрвуглереструктуризації>> та ряду комерційних структур розкра
дали бюджетні кошти. За цією справою на сьогодні встановлено збитків на 
суму понад 4 мільйони гривень. Відшкодовано -  2 мільйони [5].

Вже традиційним стало монопольне використання ОЗУ сфер вироб
ництва, переробки та реалізації спирту, лікеро-горілчаної продукції. До
сить ефективно використовують ОЗУ і кредитно-банківську систему. Од
нією з особливостей боротьби зі злочинністю в регіонах нашої держави є 
те, що у процесі незаконної приватизації активну участь приймають депу
тати різних рівнів. Так, УБОЗ УМВС в Дніпропетровській обл. порушено 
кримінальну справу за ознаками ч. З ст. 166 КК України стосовно посадо
вих осіб Дніпропетровської облради народних депутатів, які незаконно 
продали сім об’єктів комунальної власності м. Дніпропетровська панамсь
кій корпорації «Вілнорус» та одному з українсько-канадських ТОВ, чим 
завдали шкоди державним інтересам в особливо великих розмірах [6].

Такий стан справ вимагає від МВС України виходити на нові якісні пока
зники та цілеспрямовано вдосконалювати нові форми роботи. Провівши аналіз 
і побачивши існуючі проблеми, що розглядалися на засіданнях Координацій
ного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Пре
зиденті України, керівництво МВС на початку 1998 року дійшло до висновку 
про необхідність нової форми роботи -  комплексних відпрацювань регіонів, а 
згодом -  всієї держави. Так, у 1999 році було здійснено понад ЗО таких цільо
вих операцій. І це дало неабиякий ефект не тільки стосовно реалізації операти
вних справ відносно організованих злочинних угруповань, а й вплинуло на за
гальний рівень кримінальної злочинності [7].

Особливістю боротьби зі злочинністю в сучасних умовах, в тому числі 
і на регіональному рівні, є те, що починаючи з 1997 року розпочався новий 
етап еволюції нашої вітчизняної мафії. В цей час почався етап її стрімкої 
політизації. Під захистом корумпованих політичних діячів та представни
ків правоохоронних органів в різних регіонах нашої держави створюються 
великі корпорації, спостерігається масштабне проникнення мафії в полі
тичні структури, триває накопичення корпоративними групами криміналь
ного капіталу -  і все це робиться заради досягнення єдиної мети -  отри
мання реальної можливості корегувати політику у відповідності до своїх 
злочинних інтересів.

Вагомим чинником ускладнення криміногенної ситуації в різних регі
онах нашої держави є корупція. Корупційні дії є елементом багатьох еко
номічних злочинів та діяльності організованих злочинних угруповань. 
Аналіз даних міліцейської статистики свідчить, що чимало викритих орга
нізованих злочинних груп тією чи іншою мірою пов’язані корупційними 
зв’язками з державно -  владними структурами як в центрі, так і на місцях.
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Встановлення корумпованого взаємозв’язку та взаємовідносин з представ
никами місцевої законодавчої, виконавчої і судової влади є однією з умов 
життєздатності організованих злочинних уіруповань. Тому організована 
злочинність не може були знешкоджена без забезпечення можливості при
тягувати до кримінальної відповідальності високих корумпованих осіб. 
Тривожним фактом тут є те, що починаючи з середини 90-х років все час
тіше спецпідрозділи БОЗ почали виявляти факти корупції в системі місце
вого самоврядування. Так, наприклад, перевірка цієї галузі в Одесі в 1998 
році показала безліч порушень чинного законодавства у сфері фінансів, 
податків та бюджету, які завдали великих збитків економіці міста та суттє
во зашкодило інтересам міської громади. Керівники Одеського міськви
конкому не обмежилися прийняттям рішень, які, власне, й створювали під
грунтя для скоєння майнових та фінансових злочинів, а стали безпосеред
німи їх організаторами, залучивши до злочинної діяльності посадовий осіб 
районних адміністрацій, податкових органів та інших установ міста. Поді
бні правопорушення були виявлені також у діяльності посадових осіб 
Ужгородського та Ялтинського міськвиконкомів.

Особливо небезпечним являється те, що в різних регіонах України по
чали складатися організовані злочинні групи з міжрегіональними і міжде
ржавними зв’язками. Прикладом плідної діяльності спецпідрозділів БОЗ в 
цьому напрямку стало припинення діяльності в 1998 році організованої 
злочинної групи з міжрегіональними і міждержавними зв’язками, до скла
ду якої входили, корумповані посадові особи державного концерну «Укрс- 
пирт», працівники державних органів Волинської, Житомирської, Київсь
кої, Донецької областей та Автономної Республіки Крим. Початком цієї 
операції став аналіз надходжень до державного бюджету коштів виторгу за 
спиртні напої, який за останні роки зменшився з 48 до 1,5%. Відстежуючи 
причини ненадходження до бюджету коштів від продажу горілчаної про
дукції, працівники органів БОЗ уважно вивчили ситуацію на місцях, охо
пивши оперативними заходами 15 областей. Результатом цієї великої ро
боти і стало припинення дій вище названого організованого злочинного 
у групування. По справі проходило понад 90 осіб, 56 із яких були заареш
товані. Підступна діяльність цієї розгалуженої злочинної групи завдала 
державі збитків 1,5 мільйона гривень.

Наслідки цієї роботи мали певний вплив на прийняття 29 вересня 
1998 року t Указу Президента України «Про положення про Державний ко
мітет України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних на
поїв і тютюнових виробів», який поставив під контроль роботу цієї важли
вої державної установи та сприяв підвищенню надходжень коштів до дер
жавного бюджету.

Комплексне оперативно-профілактичне відпрацювання регіонів дер
жави сприяло наприкінці 90-х років послабленню кримінального тиску на 
суспільство в різних регіонах нашої держави. У результаті цих заходів мі-
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лінією завдано нищівного удару по організованих злочинних угрупованнях 
Б Криму, Києві, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Одеській та 
інших областях України. Особлива деталь -  значна кількість таких опера
тивних справ була реалізована після зняття недоторканності з депутатів мі
сцевих рад, мандатами яких прикривалося чимало лідерів кримінальних 
угруповань.

Наведені приклади є свідоцтвом того, що соціально -  економічні про
блеми регіонів тісно пов’язані з проблемами боротьби з економічною зло
чинністю. І успіх в цій справі залежить від того, наскільки успішно наша 
країна буде просуватися шляхом подальшого реформування економіки. В 
свою чергу ліквідація економічного підгрунтя організованої злочинності -  
залог вирішення багатьох болючих проблем соціально -  економічного роз
витку як окремих регіонів, так і всієї держави в цілому.
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П ідсекція 2. о с о б л и в о с т і  с о ц іа л ь н о -е к о н о м іч н о г о  
РОЗВИТКУ МІСТЕЧОК 1 СІЛ

Рудецький П.А., Златогорський О.Є.
(м.Луцьк)

ДО ІСТОРІЇ НАДАННЯ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА м.АУЦЬКА

Місто як складовий елемент державного устрою європейських країн 
пізнього середньовіччя набувало свого значення лише виокремлюючись 
від загальнодержавних інституцій, визволяючись від влади державця та 
його намісників. Так окреслювалися риси «держави в державі», таким був 
початок боротьби суперечностей на шляху до європейської моделі демок
ратії, чому сприяло магдебурзьке право -  кодекс міського самоврядування.

В Німеччині виникнення і формування міст з самоврядуванням стало 
наслідком суспільної еволюції, боротьби мікроструктури за свою незалеж
ну організацію і юрисдикцію. На українські землі магдебурзьке право при
носиться німецькими колоністами, і лише з часом знаходить тут своїх при
хильників. Утворення Великого князівства Литовського і розширення його 
на схід вимагало створення дійових структур, сприяючих колонізації та 
розвитку економіки. За взірець таких структур було взято міста з магдебу
рзьким правом. Тінь магдебургії поступово проникає і на українські землі, 
де зчіплюється з шерохуватими місцевими традиціями. Синтез руського і 
німецького права характеризувався на українських землях співжиттям у часі і 
просторі різних парадигм міського самоврядування, значно віддалених від ні
мецького першовзірця. Ці парадигми проте зберігали традиційні інститути ма
гдебургії: магістрат, посади війта, бургомістра, райців, лавників. Як зазначав 
МВасиленко «історія міського устрою проходила через три ступені: 1) на по
чатку влада війта не належить міській громаді; 2) потім, коли влада війта під
лягає міській громаді, вона керується замкнутою радою; 3) влада ради обме
жується представницькими громадськими закладами» [1].

Жалувані грамоти на магдебурзьке право проголошували три принци
пи. Перший -  відміна існувавших раніше звичаїв, литовського та руського 
права. Це, зокрема, приводило до відокремлення міста від округи, що з од
ного боку суперечило староруському праву [2], з другого -  відходило і від 
норм магдебурзького права [3].

Другий принцип -  отримання судового імунітету, відміна влади і суду 
над міщанами державців, намісників, воєвод та всіх інших чинів велико
князівської адміністрації на місцях [4].
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Третій принцип -  запровадження самоуправління (ради), обираємого 
міщанами. Принцип виборності членів магістрату повинен був реалізову
ватися щорічно.

Надання Луцьку магдебурзького права традиційно в історичній літера
турі датується XV ст. Окремі дослідники вказують дату 1432 р. [5] Цим же 
роком луцька магдебургія датується в збірнику документів «Луцьку 900 ро
ків» [6J. Поміщений там документ, що має назву «З грамоти короля Владис
лава (Ягайла) про надання м.Луцьку магдебурзького права» не можна вважа
ти привілеєм на магдебурзьке право м.Луцьку. З його змісту [7] видно, що 
королівська грамота 1432 р. була привілеєм на права і свободи жителям Лу
цької землі (територіально-адміністративна одиниця Волині в XV ст.), урів- 
нювала в правах представників східної і західної церкви, мала на меті стиму
ляцію розвитку міських поселень. На думку М.Грушевського грамота Ягайла 
Луцькій землі 1432 р. видана з нагоди «її заяви що піддається Польщі» і реа
льного значення не мала, бо Луцька земля не підлягала Ягайлові [8]. Це було 
однією з ознак прискорення темпів процесів феодалізації Луцької землі та 
спробою послабиш загострення релігійного питання після Городельського 
акту 1413 р. [9].

На те, що грамота 1432 р. не була привілеєм на магдебурзьке право 
Луцька вказує форма документу. У ній не зазначено про відміну існуючого 
у місті права. Не згадується про виборне міське управління, війтівський 
уряд і т.і.

Датою отримання Луцьком магдебурзького права слід вважати 
1497 р., коли князь Литви і Русі Олександр видав привілей, за яким у місті 
було замінене руське або волинське право на магдебурзьке [10]. На ваго
мість документу для лучан вказує факт, що вони цей привілей згадали пе
ршим в переліку міських і цехових привілеїв жителів Луцька, наведені в 
люстрації Луцького староства 1 липня -  13 вересня 1658 р. [11]. М.Гру- 
шевський, відкидаючи трактування документу як поновлене надання, за
значає, що Луцьк отримав магдебурзьке право 1497 р. «de novo» [12]. Ця 
подія відбулась в період поширення магдебурзького права на Україні в кі
нці XV -  60-х років XVI ст., коли його отримали Київ (1497), Дубно 
(149Й), Ковель (1518), Торчин (1540) і ін. [13].

Згідно документу 1497 р. у Луцьку' встановлювалась посада війта. На 
її користь призначались дві корчми, звільнення від всяких податків та тре
тій гріш від усяких судових штрафів та будь-яких прибутків, подібно до 
того, як встановлено у Вільно. Місту дозволялось влаштовувати три щорі
чні ярмарки по тижню кожна, мата комору ваг або важнищо, збудувати во
скобійню.

Війтівський уряд, що складався з війта, ландвійга (заступника війта), 
писаря та присяжників мав контролювати міську торгівлю, ремесла, міри 
ваги та об’єму, громадські справи, брати участь у судових засіданнях. В 
місті встановлювались міри ваги та напоїв як у Вільно. Луцьку надавалась
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можливість збудувати в зручному місці магазин з коморою і ятками пека
рів, м ’ясників, риболовів, різників і шевців. В часи ворожої навали жителі 
Луцька зобов’язані обороняти міські мури [14].

Y 1498 р. луцькі міщани отримали грамоту про звільнення від нових 
мит, яку їм надав великий литовський князь Олександр [15]. Привілеї жите
лям Луцька, якими вони звільнялись від численних податків надавались в 
1552, 1558, 1569 рр. Загалом надання магдебурзького права для Луцька у 
1497 р. було вагомою подією, що сприяла його соціально-економічному роз
витку. Воно вписувалося у загальне правило, окреслене Янушом Радзивілом 
при наданні магдебурзького права м.Кейданам у 1647 р.: «Душа кожної спра
ви, політики і людського суспільства є добрий порядок, який все тримає у не
обхідних межах[16]». Магдебурзьке право на Україні тримало баланс інтере
сів між центральною і місцевою владою, задовольняючи обидві сторони, 
включало кордони України у межі Центрально-Східної Європи з її політич
ними і економічними свободами, середньовічними правами людини.
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Берковский В.Г. 
(м.Славута, Хмельницької обл.)

ОСТРОГ -  ВАЖЛИВИЙ ТОРГІВ ЕЛЬНИ Й ЦЕНТР 
ВОЛИНІ (XVI -  ІПОЛ. XVII ст.)

В останні роки з’явилось ряд досліджень, що торкаються політичного, 
культурного та соціально-економічного розвитку міста Острога. Незважаючи 
на це, до сих пір не дослідженими залишаються питання внутрішньої та зов
нішньої торгівлі міста. Без детального розгляду та оцінки торгівельної діяль
ності острожан, не можливо достатньо репрезентативно висвітлити проблему 
економічного розвитку міста Острога у XVI - 1 пол. ХУП ст.

Наприкінці XV ст., з відокремленням ремесла від сільського господарст
ва, а також невпинним розвитком товарно-грошових відносин, відбувається 
перетворення періодичного торгу XTV-XV ст. На постійний ринок з мере
жею лавок, ларків, рундуків та просто «скамей». Зростання виробничих по
тужностей острозького ремісництва зумовило зростання обсягів внутрішньої 
торгівлі. З початку XVI ст. відбувається якісне зростання кількісного складу 
ремісників міста. За поборовим реєстром 1577 р. у місті працювало 129 ремі
сників та 28 підмайстрів, а за реєстром 1635 р. їхня кількість зросла до 526 
осіб. Зрозуміло, що майже 75% даних ремісників працювало суто на ринок, а 
не на замовлення, як це спостерігається у XV ст. Певна частина, не більше 
25%, ремісників збувала свою продукцію на ринку самостійно, інші ж -  за 
посередництвом міських перекупників.

З середини XVI ст. ярмарки міста Острога не поступалися ярмаркам міс
та Луцька, а за товарообігом стояли на одному рівні. Зростанням ролі остро- 
зьких ярмарків привела до зросту кількості населення, що займається виклю
чно торговою справою. Згідно даних реєстрів 1576-1577 рр. у місті прожива
ло та займалося торговою справою 17 перекупників, а вже на 1583 рік їхня 
кількість зростає до 32 осіб. Основою підприємницької діяльності острозьких 
перекупників є перепродаж сільськогосподарських, ремісничих та «інозем
них» % товарів. У першу чергу перекупники перепродували -  хліб, зерно, 
м’ясо, мед, шкіри, мілкий гендлярський товар. Слід відзначити, що до сере
дини XVI ст. доля перекупників у перепродажу сільськогосподарської про
дукції була не значною, оскільки на той час селянство ще мало право приво
зиш до міста та продавати там усе, що вони «добыли дома, в лесу». З розвит
ком же фільваркового господарства зменшується участь селянства у продажі 
власних товарів і збільшуються частка перекупницгва.

Основою для збільшення чисельності інституту перекупницгва в Ост
розі та загальному економічному піднесенню міста сприяло впровадження 
ярмаркової системи. На початок XVI ст. припадає створення цілісної сис
теми ярмарків, що відбувалися протягом року одна за одною. При цьому 
для зручності, як приїжджих, так і місцевих купців, місця переведення яр
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марків та торгів формувалися таким чином, щоб вони проходили у містах, 
що розташовані недалеко одне від одного. Наприклад, Острог (19 грудня) -  
Полонне (22 грудня) -  Острог (7 січня) -  Черняхів (14 січні) -  Острог (19 
січня). За підтримки князя К.І.Острозького, місто Острог , єдине з усіх при
ватних міст Волині, отримало право на переведення 4 двотижневих ярма
рок на рік. Найпопулярнішими серед них були ярмарки на -  св. Онуфрія, 
зимового Миколу та Йордань.

Оскільки місто Острог належало до категорії міст приватного сектору 
Волині, то і торгівельні стосунки міста підкорялися не лише постановам сей
му та короля, а й постановам власника міста, його урядників, а з моменту на
дання місту магдебурзького права -  й магістрату на чолі з війтом. За даними 
привілею на магдебургію (від 7 червня 1585 р.) у м. Острогу дозволено було 
вільну торгівлю, як місцевих, так і приїжджих купців. До обов’язків міського 
уряду належав безпосередній нагляд за виконанням торгового права у межах 
міста. Однією з специфічних прерогатив князівської влади у м. Острогу було 
те, що власник міста мав право заборониш чи дозволиш продаж тих чи ін
ших товарів у межах міста, або навіть заборониш в’їзд до міста тих чи інших 
купців. Наприклад, у 1588 р. до міста Острога був заборонений в’їзд купцям з 
м. Заславля, у відповідь на дії князя Заславського.

Основним центром .торгівлі у м. Острогу була ринкова площа з рату
шею та дзвіницею. На теренах даної площі здійснювалася торгівля, як у за
кладах стаціонарного характеру (ятках, шинках, крамницях, лавках, мага
зинах і т.д.), так і з возів та торгових прилавків тимчасового характеру. 
Окрім торгових приміщень на території острозької ринкової площі розта
шовувалися міська вага, з якої бралося мито до замку, та воскова з соля
ною комори, прибуток з яких також йшов до острозького замку.

Із збільшенням товарної насиченості острозьких ярмарків та їхніми 
економічними можливостями відбувається поступова диференціація купе
цтва. Купці поділяються на великих, середніх купців та перекупників. Що 
цікаво диференціація купецтва відбувалася, як у переносному, так і у пря
мому сенсі. Наприклад, багатші купці мали свої торгові приміщення у ра
туші, бідніші т.зв. «купчики» у будинках навколо площі, перекупники тор
гували з лавок, і нарешті, найбідніша частина купецтва, не більше 12-14 % 
від загальної кількості торгували з лотків або возів.

Крім різниці у торгових приміщеннях купецтво різнилося й видом 
своєї торгової діяльності. Найбільше острозьке купецтво, в основному єв
реї, займалося оптовими поставками на експорт чи імпорт. Саме даний ща
бель острозького купецтва сформував у XVI -  першій половині XVII ст. 
корпоративне об’єднання купців, що займалися закупівлею та перепрода
жем воску, шкір, худоби, поташу -  тобто тих товарів, що цінилися за ме
жами Волині і вимагали певних зусиль під час транспортування.

До середнього купецтва слід віднести мілких крамарів, що тримали 
свої лавки на ринковій площі, а також заможне ремісництво, що торгувало
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самостійно своїми товарами. Характерною особливістю подібного умовно
го об’єднання було те, що сфера їхньої діяльності у територіальному плані 
поширювалася лише на найближчі від Острога села та міста (Корець, За- 
славль, Межиріч), а у товарному лише на ті предмети, що не займали ба
гато місця у лавці і не були громіздкими чи важкими. Щодо перекупників 
то їхня діяльність не поширювалася за межі міста.

Особливої уваги дослідників економічної історії міста Острога, на нашу 
думку, має заслуговувати зовнішньоторгівельна діяльність острозьких міщан. 
Як вказує більшість джерел XVI -  першої половини ХУП ст., з початку 
XVI ст. острозьке купецтво виступає у ролі одних з найбільших постачальни
ків великої рогатої худоби до Польщі. Як правило дана худоба закуплялася у 
молдавських купців біля переправи через р. Прут у напрямку Снятина чи на 
переправі через р.Дністер у напрямку Кам’янця-Подільського. Основними 
торговими партнерами острозьких купців з початку XVI ст. виступають купці 
з молдавських міст -  Ясси, Бирлада, Романа, Сирет, Лапушни, Ботошани. У 
1522 р. купці з міста Острога перегнали з Молдавії до Волині більше 1809 го
лів великої рогатої худоби, а у 1532 р. кількість перегнаної худоби збільши
лась до 3000 голів. Зрозуміло, що відомі на даний момент джерела не відби
вають усієї повноти даних про участь острозьких купців у продажу молдав
ської худоби Однак про те, що обсяги були значними, навіть для усієї поль
сько-литовської держави, говорить той факт, що у 1536-1537 рр. острозькому 
купцю Михелю Шимонковичу неодноразово інкримінується безмитний пере
гін до Польщі тисячних гуртів худоби.

На нашу думку, перше місце у продажу великої рогатої худоби Остро
зькі купці зберігали протягом усього розглядуваного нами періоду. Причи
ною цього є з одного боку протекціоністська політика князів Острозьких 
щодо мешканців міста Острога, а з другого боку -  вдале економіко- 
географічне розташування міста, і нарешті третє, протягом середини XVI -  
початку XVII ст. ціни на худобу у Західній Європі зросли майже на 280%. 
Таким чином , якщо у 1552 р. острозькі купці у середньому продавали од
ного бика у Польщі за 3 злотих, то у 1560 р. ця ціна зросла до 6 зл.

Друге місце у експорті острозького купецтва займав віск, що являв 
собою своєрідний стратегічний товар Волині. Причиною цього були як йо
го висока вартість на ринках Європи, незмінно високий попит, так і наяв
ність низьких витрат під час його транспортування. Лише за 1509 р. з тере
нів Волині було вивезено більш ніж 4639 каменів воску і майже 38% тор
гових угод пов’язаних з цим товаром були заюпочені при участі острозь
ких купців. Таким чином, протягом XVI -  першої половини XVII ст. обся
ги товарів острозьких купців у експорті до країн, як Західної, так і Східної 
Європи збільшилися майже у 2 рази.

Поряд із збільшенням обсягів експортної торгівлі, збільшуються об
сяги імпорту товарів. Острозькі купці експортуючи товари до Польщі, Ро
сії та інших країн, везли звідти товари, що мали величезний попит на тере
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нах, як рідного міста, так і усієї Волині. У першу чергу везлися тканини та 
сукна (моравське, пшеборське, лунське, фалендиш, бреклеги, каразії, окса
мити і т.д.). Попит на сукно та тканини тримався на досить високому рівні 
оскільки вони були одним з найрозповсюджених предметів розкошу, а та
кож досить часто становили складову частину платні за службу воякам. У 
1621 р. тестамент князя Янупга Острозького відзначає серед інших пови
нностей острозьких міщан -  «на 5 гайдуків рок од року барву/одіж справ
ляти». Платню сукном також отримували татари, що входили до особистої 
хоругви князів Острозьких.

Крім попиту на сукно та тканини, існував попит «на речі бойові, а та
кож на речі, що їх уживали заможні класи людності, в яких розвинувся то
нший смак до речей хатнього вжитку, а місцева промисловість ні задово
льнити цих вимог, чи принаймні конкурувати з розвиненою західною чи 
східною промисловістю не могла». Досить яскравий приклад цьому ми 
знаходимо у переліку речей конфіскованих за несплату мита у острозького 
купця Івана Плескача. У 1565 р. у нього було конфісковано -  28 поставів 
різного роду сукна й тканин, сідла, попони, сагайдаки з луками, шаблі, па
пір, одіж, білизну, хутра та різний інший мілкий крам.

Таким чином, підсумовуючи вище наведено факти, ми можемо зазначи
ти, що місто Острог у XVI -  першій половині XVII ст. по праву вважалося 
одним з найважливіших торгівельних центрів, як Волині, так і усієї України.
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Мурашко Л., Соколов В., Хмелюк С.
(м. Київ)

МІСТО СТАРОКОСТЯНТИНІВ д о  
л и т о в с ь к о -п о л ь с ь к о !  ДОБИ.

(450-річчю З  ДНЯ ЗАСНУВАННЯ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ)

За розробленою академіком ПТроньком класифікацією Старокостянти- 
нів можна віднести до третього типу історичних міст України, які виникли і 
почали розвиватися в Литовсько-Польські часи. Його поява пов'язана із ви
могами оборони, що і обумовило історичну топографію: замок-фортеця із мі
цними стінами і захищене валом із трьома брамами та глибоким ровом «пе
редмістя» [1]. Од самого початку виникнення, наче підкреслюючи своє обо
ронне призначення в гербі міста присутній лук із стрілою [2]. Старокостянги- 
нів постав на теренах, що мали до XTV ст. назву Болохівщина. Деякий час ця 
місцевість із усіх південно-волинських округ та Поділля була мало залюдне-
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ною. Бо «Чорним шляхом», який проходив через неї, татарські чамбули спус
тошували Литовську державу [3]. Зародженням мануфактурного виробницт
ва у Центральній Європі, яке до того ж вимагало все більшої кількості сиро
вини, а місцеве господарство не задовольняло потреби міст, а також із по
явою Османської імперії на Балканах -• центри постачання збіжжя і сировини 
на захід перемістилися із твнічночорноморських портів на Волинь і Полісся. З 
волинського портового містечка Усгилуг та інших товари на ком’ячах, подола
вши у весняну повінь ланцюгом водного шляху Буг-Вісла-Балгійське море в 
774 км за 33 дні, доставались Гданська [4]. Можливо саме це спонукало магната 
Костянтина Острозького придбати землі на півдні Волині і побудувати місто- 
фортецю в мало залюдненій місцевості, яке, крім ведення господарської дія
льності мало захищали інші панські володіння від постійних набігів татар. Маг
нати та заможні пани на свій кошт могли споруджувати боєздатні оборонні спо
руди і наймати військо, яке за своєю технічною озброєністю і організацією було 
кращим за боярські формування місцевих феодалів. В оборонній системі півдня 
Волині Старокостянтинів закрив «вікно» між Красиловим і Острополем, поста
вши на шляху татарських чамбулів [3].

4 січня 1561 р. Костянтин Острозький за 5000 кіп литовських грошів 
придбав третю частину с.Колшцинець, а 26 березня цього самого року він 
отримав два королівських привілеї -  один на заснування міста в 
с.Колигцинцях та ярмарки й торги в цім місті, другий -  Магдебурзьке пра
во місту, що ще має бути. Останній привілей мав завдання привабити в мі
сто людність, звичайно перш за все торговельну та ремісничу, даючи прав
ил гарантії її діяльності» [3].

У колишній Кузьминській волості, ілюстратор 1545 р. зазначив 13 посе
лень -  Кузьмин, Колищинці, Росолівці, Чернятин, Сковородка, Семерепки, 
Самчинці, Мончинці, Кульчин, Погоріло, Воронківці, Свинна, Осгріківці -  та 
пусті селища Цеценнівка, Гребенинка, Сахнівці [3]. Новозасноване місто, яке 
набуло статусу волосного центру, швидко зростало разом з округою, в якій 
1629 р. налічувалось вже 70 поселень. Спочатку мало назву родового імені 
князів Острозьких -  Костянтинів. Із заснуванням на початку XVII ст. Ново- 
костянгинова місто дістало назву Старий Костянтинів. Але певний час в 
окремих документах XVII ст. воно зберігало первісну назву. На карті Вели
кого Литовського князівства, відомої нам як карта Миколая Христофора Ра- 
дзивілла (1613 р.), що перевидавалась кілька разів у XVII ст., назва міста -  
Костянтинів [5]. Спочатку заснування оборона міста і замку покладалася на 
замкових слуг. Але з подальшими політичними змінами та економічним під
несенням і широким використанням вогнепальної зброї залучались фахівці та 
найманці. На початку XVII ст. до міста був приписаний постійний кінний 
відділ. Він був сформований з татар, які поселилися на окремій вулиці, що 
дістала назву Татарської. У 1603 р. татари мешкали 24 хатах, у кожній з яких 
було по 2-3 господарі. В 1636 р. татарських хат було вже 60: 25 багатих та 35 
бідних. 1640 р., князь Заславський обіцяє посесорам міста, що на їхньою ви-
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могу до замку прибуде «хорогва піхоти» [3], а з 1648 р., волинська шляхта 
вважає місто передовою силою української оборонної лінії. Маємо відомості 
про цілу низку татарських нападів: 1575, 1589, 1595, 1616, 1617, 1618, 1628 
рр., і жодного разу грабіжники не змогли здобути місто.

Виправдавши надії князя Острозького, місто зростає. Вже 1570 р. 
сплачено побір «з хат міських і полів 188, з перекупців 3, комірників 17, 
ремісників 105, товаришів їх 14, городників 35, халуп убогих 136, кіл мли
нових 4.» 1583 р. За поборовими реєстрами 1583 р. в Костянтинові налічу
валось 413 хат (ринкових -  23, вуличних та передміських -  306, убогих ха
луп -  84). Інвентар 1636 р., нараховує у місті вже 845 хат [3].

Міський торговельний капітал інтегрувався у панське господарство, 
створивши умови експорту на зовнішні ринки худоби, воску, риби, збіжжя. 
Ремісники, крім потреб панського господарства і промисловості, створювали 
умови внутрішнього ринку, а місто допомагало поширенню цій продукції, 
яка вже мала товарну ознаку. В Костянтинові дідич збирає доходи від таких 
мит, як мостове, склепове, крамничне, чинш та інші побори; оголошує моно
полію продуктів масового споживання, віддає в оренду ґуральні, броварні, 
пасіки тощо. Поступово зростає економічна могутність пана, швидким тем
пом підвищуються доходи. В 1632 р. Старокостянтинів і округа була віддана 
посесорам за 30000 злотих, 1640 р., вже за 76000 злотих У XVI ст. одними з 
головних експортних товарів міста були: шкіра, продукти бджільництва та 
худоба. З допомогою фільваркової панської мережі розвивається продукція 
зернових на закордонний ринок, скорочується площа для випасів та пасік 
Все більше робочої худоби потрібно для обслуговування свого господарства, 
панських потреб, і все менше залишалось для торгівлі. Одночасно, але посту
пово, у другій чверті ХУП ст. почала занепадати імпортна торгівля: чим бі
льше бідніла людність, тим менше вона купувала. Селянам було вже не до 
«лунського сукна» [3 ].

На початку ХУП ст., інвентар зазначає в місті 4 єврейські хати, тари
фи подимного 1635 р. вказують на існування 130 єврейських хат. Єврейсь
кий кагал, маючи ліпшу торговельну організацію, раніше нагромаджений 
капітал, прибирає до своїх рук вільну і монополізовану торгівлю. Україн
ське міщанство не витримує з ними конкуренції. Потреби збіднілих людей 
скоротилися: панство що розбагатіло, вимоги свої збільшило, воно виявляє 
попит на закордонні вироби, які привозити може на селянських підводах в 
рахунок загальних поборів [3].

Національної революції ХУП ст. [8]. Міста Поділля й південно-східної 
Волині перетворилися на центри національно-конфесійного протистояння. 
Насамперед воно було породжено постійними релігійними утисками, наці
ональними упослідженнями, перешкодами у заняттях ремеслами, промис
лами й торгівлею, обмеженням участі в органах самоврядування православ
них українців з боку польських властей, польської та єврейської общин, укра- 
їшдв-католиків, католицького духовенства, власників міст і містечок» [8].
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В Старокостянтинові таке становище також викликало невдоволення 
українських торговців, ремісників, власників хуторів, селянства й міщанс
тва; зростає ворожість до дідича міста, шляхти. В опозицію переходить на
віть православне духовенство. Син Костянтина Острозького, князь Януш, 
став католиком, побудував у місті кляштор оо.Домініканців [3]. Під впли
вом реформаційних течій у Центральній Європі в місті «розцвіло» аріянст- 
во. Ця церковна організація цілком була панською. Число православних 
храмів поступово зменшується. Відомостей про школи в місті бракує, але є 
свідчення, що у ХУП ст. при церкві Спаса була школа: були невдалі спро
би заснувати друкарню. З пам’яток архітектурного мистецтва нам відомо, що 
в замку були побудовані палаци: кам’яний та дерев’яний, при них замкова 
церква; на ринку стояла ратуша кам’яна, на ній вежа, на вежі годинник [3].

З часу заснування і в першій чверті ХУП ст. -  це період піднесення 
міста, але із занепадом роду Острозьких по чоловічій лінії все майно вна
слідок шлюбних зв’язків перейшло до місцевих феодалів і Старокостянти- 
нів у середині ХУП ст. втрачає свою давню велич [9].

Повстання Б.Хмельницького докотилося до Старокостянтинова за два 
місяці після Корсунської битви. Польське військо складалося переважно із 
найманців і панських слуг та поділялося на дві групи: одна -  офіційна з 
трьома регіментарями у проводі (Заславським, Концепольським, Остроро- 
гом); друга магнатська -  з Вишневецьким, Тишкевичами, Осінським та ін
шими До того ж, воно мало величезний обоз із скарбом, зброєю, провіан
том, який ускладнював маневри [10]. Відсутність стратегічного команду
вання з боку панства, амбіції і регіментарів і магнатів замінили 
Б. Хмельницькому брак кінноти у козацькому війську. А вдало вибране мі
сце битви й тактика двобою козаків з польською кіннотою сприяло блис
кучій перемозі над панами. І на другий день після короткої облоги Старо
костянтинова в колишньому палаці князів Острозьких, Б .Хмельницький 
скликає старшинську козацьку раду. Деякі автори, які досліджували період 
національно-визвольних змагань, а саме С.Томашівський, вважають, що 
саме у Старокостянтинові 16 вересня 1648 року гетьман зібрав старшин
ську' раду для обговорення та узгодження політичної програми. В.Смолій 
та В.Степанков, незважаючи на відсутність документальних свідчень, по
силаючись на інші джерела, припускають, що ця подія могла відбутися у 
місті саме в цей час [11].

Після биіви під Берестечком велика кількість людності Старокостян
тинова і округи, що підтримували Б.Хмельницького, переселилася на Лі
вобережжя. Подальший період існування міста Олексій Баранович визна
чає як руїни: чума 1652 року, походи військ ворогуючих стороін, татарські 
спустошення 1666, 1667, 1668, 1684, 1689 рр., Паліївщина 1702-1703 рр., - 
походи ІМ азепи 1704-1705 рр. -  лише після Полтавської баталії відбулися 
зміни у господарчім і суспільнім житті [3].
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Опис 1661 року налічує в місті 2 дими: єврейський та християнський. 
Після спустошення татарами Старокостянтинова 1684 року в місті зали
шилося 5 димів.

Це всі документальні свідчення про залюднення періоду Руїни. Еко
номічні та правні моменти завжди притягували людність у міста. В скрутні 
часи у місті легше приховати рештки свого майна, а набувши статус реміс
ника або міщанина -  позбутися панщини, продовжуючи займатися сіль
ським господарством у передмісті або на хуторах для своїх потреб. На по
чатку ХУШ ст., панські фільварки навколо міста були розпорошені, бо на 
окремих частинах цих земель міщани займалися своїм господарством. По
ступово дідич повертає свої майнові права і відновлює прибутки із фільва
рків. Разом він веде наступ на діяльність місцевого самоврядування, обме
жуючи їх у правах, контролює вибори війта. До господарської роботи на 
фільварках майже упродовж всього ХУШ ст. залучаються міщани, а сіль
ська людність передмістя -  для роботи на панщині. Ці повинності затвер
дили в інвентарі 1728 року: «всі міщани без винятку повинні відбувати 
щороку закоски, обкоски, зажинки, обжинки, а так само дві толоки; ско
шене сіно міщани повинні зіребти та скласти. «Єврейський кагал за давнім 
звичаєм повинен був давати на всі ці закоски, обкоски, зажинки, обжинки 
шість спустів горілки. До цього додавались повинності із перевезення гос
подарської продукції [3].

Реміснича продукція, яка вироблялася в місті, була низької якості* а 
митна політика польської шляхти створювала перешкоди у вивозі її за кор
дон. Тому вся діяльність існуючих у місті цехів йшла на обслуговування 
панства, міського і сільського населення, господарських потреб дідича та 
переробку сільськогосподарської продукції на внутрішній ринок. Тримаю
чи в своїх руках землю, воду, ліси, всі багатства околиці міста, використо
вуючи панщину, розвинувши по фільварках сільськогосподарську продук
цію, в самім місті монополізувавши такі галузі, як ґуральництво, бровар- 
ниціво, млинарство, торгівлю горілкою, сіллю, смолою, дьогтем* тримаю
чи у своїх руках державний апарат, підпорядкувавши міське самовряду
ванню дідич отримав у 1767 році од міста прибутку 41953 злотих, з них 
30650 злотих дала корчемна оренда [3]. Старокостянтинів набуває розвит
ку, розбудовується. В закузьмінському передмісті почала діяти цегельня. В 
документах 1777 року є рахунки кам’яних хат, побудованих за 1200 та 
1500 злотих [3]. За переписом людності 1797 року, в старому місті і перед
містях мешкала 4331 особа: духовні 1,4%, хлопи 53,7%, міщани 41%, шля
хта 3,6%, татари 0,3% [12]. Усвідомлення історичного досвіду та правиль
не розуміння суспільного інтересу», обумовили розвиток Старокостянти
нова у ХУШ ст.
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ОЧАКОВА (XV -  поч.ХХ ст.)

Історія заселення місцевості, де згодом виник Очаків, йде в глибину 
століть. Деякі вчені вважають, що у минулому тут існувало місто Алектор, 
що входило в зону впливу Ольвії. Господарство Алектора мало чим відріз-
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нялося від ольвійського. Важливе місце в його економіці займали ремесла. 
Тут виготовлялися вироби з металу, кістки, дерева, було розвинуте керамі
чне виробництво. Після того, як стародавнє поселення було зруйноване 
численними кочовими ордами, ця місцевість спорожніла. На початку 
XV ст. литовському князю Вітовту вдалося, користуючись династичною 
боротьбою в Золотій Орді, розширити кордони Литовського князівства до 
Чорноморського узбережжя і поставити татарських феодалів Криму у ва
сальну залежність від Литви. У 1415 р. він заснував тут фортецю під на
звою Дашів. Перша письмова згадка про неї зафіксована під 1431 р. У 80-х 
роках XV ст. Дашів захопили кримські татари і на його місці хан Менглі- 
Гірей у 1492 р. побудував фортецю Кара-Кермен (Чорна фортеця), що не
забаром потрапила під владу Туреччини і була перейменована в Узу-Кале. 
У 1626 році стара цитадель і невелика фортеця Узу були укріплені кам’я
ними стінами і перейменована в Ачи-Кале (від слова «ачил» -  вихід у 
відкрите море). Ачи-Кале (у російській вимові Очаків) тривалий час була 
оплотом турецького панування у Північному Причорномор’ї. Під час та
тарсько-турецького панування тут досить жваво розвивалася торгівля. 
Дніпром і сушею купці з Польщі й України добиралися до Очакова, де 
продавали хліб, сало, шкіру, риб’ячий клей, дрова, точильний камінь, а ку
пували сіль, вина, ситець, перський саф’ян і інші товари.

У другій половині ХУШ ст. боротьба Росії за приєднання Північного 
Причорномор’я вступила у вирішальну стадію. Під час російсько- 
турецької війни 1787-1791 р. російські сухопутні війська обложили Очаків 
із суші, а з моря фортецю блокував молодий Чорноморський флот. Очолю
вані О.В.Суворовим російські війська у жовтні 1787 р. розгромили турець
кий десант на Кінбурнській косі, а в червні наступного російський флот 
наніс під Очаковом поразку турецькому флоту, і в грудні штурмом взяли 
місто. За Ясською мирною угодою від 29 грудня 1791 р. Очаків з навколи
шньою територією відійшов до Росії. Указом Катерини П на місці зруйно
ваної турецької фортеці у 1792 р. заклали місто, яке стало швидко розвива
тися. Основним заняттям мешканців були торгівля, хліборобство і рибний 
промисел. Тут в значній кількості ловилися осетри, стерлядь, білуга, коро
пи і судаки [1]. Тоді ж у місті, незважаючи на протести купців, відкрилися 
митниця і карантинна пристань, приведені у зразковий стан інженером 
Матіасом [2]. У 1792 р. адмірал Н.С.Мордвинов і губернатор В.В.Каховсь- 
кий запропонували перетворити селище в торговельний порт Чорного мо
ря, для чого було складено кошторис. Незважаючи на підтримку Держав
ної ради, 7 червня 1793 року вийшов указ про проведення додаткового об
стеження. У результаті проект перетворення Очакова в торговельний порт 
не одержав схвалення через відсутність надійної глибоководної бухти [3].

Однак уже в цей час Очаків займав третє місце за торгівельним оборо
том у Чорномор’ї, після Таганрога і Євпаторії, що займали відповідно пе
рше і друге місця. Уже саме по собі те, що Очаків не був більше турецькою
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фортецею і не загрожував судам, що проходили, позитивно позначилося на 
розвитку чорноморської торгівлі через очаківський морпорт. Труднощі 
просування судів по мілководному устю Дніпра спонукували багатьох ку
пців перевозити свої товари саме через цей порт. Правда, останній був під
даний діям криги, яка періодично виходила з Дніпра, що робило його не
зручним для зимівлі судів. За твердженням О.Дружиніної в цей період 
«район Очакова був мало освоєний у господарському відношенні і розви
ток порту залежав від підвозу різних продуктів із віддалених місць» [4]. 
Торгівля йшла, в основному, пшеницею, пшеничним борошном, сіллю. В 
1794 р. сюди було завезено товарів на суму 244 340 крб., вивезено на 
209 321 крб. [5]. Швидкий розвиток Одеси привів до того, що Очаків став 
втрачати значення торговельного порту. До того ж 14 березня ураган, а 3 чер
вня 1797 р. -  пожежа -  спустошили місто. Вигоріла майже вся забудова голо
вної вулиці міста і у 1799 році Очаків являв собою неприглядну слобідку». 
Але місто швидко відбудувалося. У першій половині XIX століття в ньому 
нараховувалося більш ЗО крамниць [7] Жителі міста займалися ремеслами, 
торгівлею, рибальством і землеробством. В умовах посушливого степу потрі
бно було класти багато зусиль, щоб виростиш гарні врожаї зернових. У 
1841 р. за виведення нових сортів пшениці міщанин ІМ .Кротов отримав від 
Товариства сільського господарства Південної Росії срібний кубок [6], а у 
1847 році на ярмарку в Одесі мешканці Очакова Я.Шевченко і Д.Шевцов бу
ли премійовані за виведення пшениці сорту «арнаут».

Після поразки в Кримській війні 1853-1856 рр. Росія позбавилася пра
ва мати на Чорному морі військовий флот. Це викликало необхідність змі
цнити Північне Причорномор’я. Була споруджена нова фортеця в Очакові, 
зведені укріплення між Очаковом і Кінбурнською косою на штучному ост
рові, розташованому на шляху з Чорного моря в Дніпровський лиман. Збі
льшилося і населення самого міста. У 1897 р. воно досягло 10786 чоловік, з 
них міщан -  7390, селян -  2793, купців -  74 [8].

У післяреформений період у місті виникають дрібні промислові під
приємства. Зокрема, у 70-х роках тут працювали рибозаводи, черепичний 
завод, лісопилка -  усього понад 40 підприємств. В артілях конопатників, 
тесль, мулярів працювало по 12-14 чоловік. Очаківські майстри славилися 
умінням будувати рибацькі вітрильні шаланди. У 1897 р. в місті нарахову
валося вже 45 промислових підприємств, серед них -  3 рибопереробні, че
репичний, і паровий заводи, 27 вітряних млинів, лісопильня, 12 плотниць- 
ких, бондарних, слюсарних й інших майстерень. Торгувало більш 100 кра
мниць [9]. Відновилося значення Очакова як одного з торговельних портів 
на Чорному морі. Протягом року сюди заходило до 250 судів, відкрита 
станція товариства миколаївських і херсонських лоцманів, заснований 
Очаківський товариський банк. Наявність дешевої робочої сили (в Очаків
ському порту, на рибних промислах шукали заробітку багато селян) дозво
ляло місцевим підприємцям одержувати значні прибутки.
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Перша світова війна непосильним тягарем лягла на плечі народу. Різ
ко піднялися ціни на промислові вироби, продовольчі товари, припинилася 
зовнішня торгівля, не діяв порт. У місті з’явилися безробітні. Зменшилася 
кількість міського населення, оскільки частина колишніх селян змушена 
була повернутися до села. Напередодні національно-визвольних змагань 
1917-1920 рр. Очаков перебував у важному економічному становищі.
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РОЛЬ ВІРМЕНСЬКОЇ КОЛОНІЇ У СОЦІАЛЬНО- 
ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КИЄВА 

ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ (XVI-XVII СТ.)

Перші писемні згадки про вірмен у Києві датуються другою полови
ною XI ст. [1]. Після монгольського погрому Києва у 1240 р. вірменська 
громада в місті швидко відродилася. У 1371 р. навіть згадується вірменсь
кий єпископ у Києві [2]. Ще більші руйнування приніс татарський набіг 
1482 р. [3]. На думку дослідників саме внаслідок набігу 1482 р. була зни
щена вірменська церква на Подолі (вул. Андріївська 7/9) [4].

Однак чисельна вірменська громада існувала у Києві і після йоґо роз
грому татарами у 1482 р. У 1499 р. Великий князь Литовський Олександр 
надав місту Магдебурзьке право Відтепер кияни отримали міське самовря
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дування. Король Польський та Великий князь Литовський Сигізмунд І сво
єю грамотою від 29 березня 1514 р. підтвердив наданні Києву привілеї: «зь 
ласки своее даль имь право Немецкое, то єсть Маитборское, какь мєща- 
номъ Римское веры такъ и Греческое и тежъ Армейское» [5J. Цей уривок є 
дуже цікавим для можливої оцінки орієнтовної кількості вірмен у Києві в 
той час. Те що попереду від інших згадуються міщани «римської віри», 
тобто католики, не дивно, оскільки у Польсько-Литовській державі пер
шість завжди віддавалась їм. На другому місці у грамоті православні 
(«грецька віра»), які становили більшість населення Києва. Той факт, що 
вірмени згадані у грамоті разом з протеговаиими та найчисельнішими ет- 
но-конфесійними групами міщан свідчить, що вони складали досить пова
жну частку міського населення. Звертає на себе увагу ще один фрагмент 
грамоти: «право Немецкое реченое Маитборское месту нашому Кіевскому 
и всимь мєщаномь нинєшнимь и напотомъ будучимъ въ немъ Римское веры 
и Греческое и Армейское дали есмо вечно: мають они тое право суполно 
дръжати и так ся въ немъ справовати» [5]. Отже, усі міщани християнського 
віросповідання, незалежно від їх конфесійної приналежності, отримують рів
ні права і утворюють єдину громаду із спільним самоврядуванням. У цьому 
полягає суттєва відмінність Києва від міст Західної України, в яких панівне 
становище займали міщани-католики, а вірмени мали окрему юрисдикцію і 
свій суд. Робилось це навмисно, щоб усунути некатоликів від міського само
врядування, різних пільг та можливості користуватися міським майном та 
прибутками. Оскільки у Києві католиків було небагато вони не могли прете
ндувати на виключне становище. Таким чином, київські вірмени не мали 
окремого суду і підлягали законам Магдебурзького права. Це свідчило про їх 
рівноправне становище із католиками та православними в управлінні містом, 
в юридичних та економічних правах. (Так, у 1631 та 1648 рр. згадується ки
ївський бургомістр вірменин Леон Семенович) [6].

Більш конкретні дані стосовно кількості вірмен у Києві можна отри
мати з люстрації Київського замку 1552 р., в якій зафіксовано міщан- 
домовласників [7]. За нашими приблизними підрахунками вірменам у Киє
ві належало 34 будинки. Як зазначають люстратори: «Домовъ в месте, 
кромъ церъквей а шпиталевъ рускихъ, лядскихъ, армянскихъ полъпятаста 
(450)» [8]. Отже, в цей час вірмени вже мали у Києві власну церкву та 
шпиталь. Серед міщан вірмени складали близько 7%. Ясна річ, що їх част
ка у загальній кількості населення міста була ще меншою, оскільки у Києві 
крім міщан мешкало багато шляхти та представників духовенства (особли
во чернецтва). Один з перших дослідників історії Києва М.Ф.Берлинський 
в кінці ХУШст. зазначав: «Армейская церковь на Подоле существовала 
гри Гнилой улице, на месте ныне строящейся каменной Покровской коло
кольни» [9]. Як вважають дослідники, саме у цьому районі під горою Уз- 
дихальницею (вулиця Гнила та торгова площа), проживали київські вірме
ни [10]. З матеріалів тієї ж люстації видно, що вірмени мешкали в околиці
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Києва, займаючись сільським господарством. До Київського замку було 
приписано дві «Вінниці» (винокурні). На одній з них господарював Левон 
Мілан, якого, досить впевнено, можна віднести до вірмен. «Оправуеть тую 
[Вінницю] на Вышегороде виноградникь сь села Петровець Левонь Милань, 
але пожигьку з винниць тыхъ мало, не вьггискають вина, ягоды тамъ быва- 
ють» [11]. Цей Левон Мілан меншав у згаданому селі Петрівці, де займався 
виноградницівом та пасічництвом. Оскільки село було приписане до замку, 
то частину своєї продукції Левон віддавав на замок, а також виконував деякі 
повинності. «Село Пепровцы на Днепре оть замьку у верьхь 2 мили. Левонь 
Милань виноград никь заведаеть виноградь у Петровцахь на замокь, а дасть у 
Пегровцахь на церковь святого Спаса пять ведерець меду; у ловы ходить». 
Серед місцевих селян двох можна віднести до вірмен. Це «Иван Улазь» та 
«Карпь Миланевичь» [12] (можливо родич Левона Мілана).

Цікаві дані про київських вірмен залишив у своєму щоденнику гдан
ський німець Мартин Груневег. У 1582-1588 рр. працюючи прикажчиком у 
львівського купця вірменина Асадура, разом з яким шість разів їздив до Кон
стантинополя і один раз до Москви. Описуючи подорож групи львівських 
купців до Москви, що тривала від жовтня 1584 р. до вересня 1585 р., він до
кладно розповів і про перебування у Києві 18-25 жовтня 1584 р. [13] Груневег 
затоваришував з київським вірменином Стефаном і залишив цікаву характе
ристику його батька: «Його батько, побожний і, як і син, справедлива та гар
на людина. Король Сигізмунд за гідні діяння зробив його шляхтичем і надав 
йому село поблизу Києва Без шкоди для своєї шляхетської честі він узявся за 
фірманство і віз тоді також товар синового хазяїна» [14]. Таким чином, бать
ко Стефана, навіть отримавши від короля шляхетство і село, мусив заробляти 
на хліб, перевозячи на фурі товари багатих вірменських купців з інших міст. 
Село не приносило прибутку напевно тому, що було пустим, або це була сло
бода, в якій селяни на кілька років звільнялись від сплати податків.

У 1594 р. через Київ та правобережну Київщину проїжджав Еріх Ля- 
сота -  посол імператора Рудольфа її до запорозьких козаків. У щоденнику 
він описує своє знайомство з вірменином Мануелем. «Дня 5 [травня]. Хам- 
биків (сільце й млин), тут через Стугну, поснідали у Мйнуеля, вірменина з 
Києва ... Через те, що ріка вийшла з берегів, ми не змогли.поїхати найко- 
ротшим шляхом і подалися знову на Обухів (село), 1 миля, Хамбиків (село 
на Стугні), 2 милі, де знову поснідали в Мануеля вірменина, у якого я ку
пив також дві діжки муки і 12 мішків крупів, потім повз Васильків, який 
залишився за півмилі ліворуч, аж до Києва, 5 великих миль» [15].

Київські вірмени займались сільським господарством і на околиці міс
та. Так, у запису, зробленому 21 вересня (1 жовтня) 1622 р., у гродських кни
гах Київського воєводства, вірмени перераховують свої земельні володіння, 
які вони отримали «одь святое гамети наяснєйшихь королей ихъ милости 
Полскихь, ... тоежь кгрунть неподалеку места Кіевскаго, ставь и млынъ на 
томъ кгрунгє на рєцє Сырцу збудований, со всими его надежностями» [16].

115



Історія України

Зазначимо, що у люстрації 1552 р. згадується будинок вірменина Гришка 
Мельника («Гришковъ Мелниковъ, армениновъ домь»). Протягом першої 
половини ХУЛ ст. тривав судовий процес вірмен з київським католицьким 
єпископом. Останній претендував на сіножать, розташовану на Оболоні, яка 
належала вірменам ще з XV ст., на що вони й пред’явили у міському суді ве
ликокнязівські грамоти. Оболонь перебувала у розпорядженні Київського мі
ського магістрату, який захистив ці угіддя від зазіхань єпископа [17].

Вірмени також судились з католицьким єпископом за згадані володін
ня на річці Сирці. Територія на Сирці знаходилась під юрисдикцією київ
ського воєводи, а не міського магістрату. В кінці 1645 або на початку 
1646 р. за урядування київського каштеляна О.Пясочинського католицьке 
духовенство силою захопило усі вірменські лани та угіддя на річці Сирці. 
Вірмени подали на них скаргу до міського магістратського суду. Однак під 
тиском властей суд виніс рішення на користь католицького духовенства, а 
за судові витрати вірмени були зобов’язані сплатити 200 польських злотих 
на користь домініканців [18]. Всі вище наведені матеріали свідчать, що ки
ївські вірмени віддавали перевагу сільському господарству: займались рі
льництвом, виноград ницівом, бджільництвом, мали ставки та млини.

Щоправда, київські вірмени також займались як міжнародною, так і 
локальною торгівлею, оскільки Київ був значним центром транзитної тор
гівлі між Литвою, Москвою та Скандинавією, з одного боку, та країнами 
Чорноморського басейну -  з іншого. Як зазначав Амброджо Контаріні 
(1474 р.): «Місто стоїть на кордоні з Татарією; в ньому збирається певна 
кількість купців з хутром, вивезеним з Горішньої Росії; об’єднавшись у ка
равани, вони їдуть до Кафи, однак часто бувають захоплені, як барани, та
тарами» [19]. У 1498 р. разом з російськими купцями з Перекопа через Пу
тивль до Москви йшли кияни вірменського походження Качерис та Улубей 
Хачків [20]. Цей самий напрямок торгівлі мав на увазі і Михайло Литвин 
(1550 р.), описуючи торгове значення Києва: «Київ переповнений чужозе
мним крамом, бо ж нема шляху більш знаного, як старовинна, бита і добре 
відома дорога, що веде з Чорноморського порту -  міста Кафи, через ворота 
Таврики, на таванській перевіз на Дніпрі, а звідти до Києва; по цьому шля
ху спроваджують з Азії, Персії, Індії, Аравії та Сирії на північ до Москви, 
Пскова, Новгорода, Швеції та Данії -  коштовне каміння, шовк та шовкові 
тканини, ладан, парфуми, шафран, перець та інші прянощі. По цьому шля
ху йдуть і чужоземні купці -  цілими караванами» [21 ].

Мартин Груневег у своєму щоденнику (1584 р.) зазначає, що львівські 
купці вірмени, з якими він їхав до Москви, у Києві зупинились із своїми во
зами у садибі місцевого вірменина: «18-го [жовтня] вранці прибули ми в сла
ветне місто Київ і заїхали до вірменина на ім’я Абрагам (який відморозив со
бі ноги під час подорожі в Москву і тому ходив лише на колінах)» [22]. Отже, 
Абрагам їздив до Москви взимку. Чому ж він, так само як і супутники Груне- 
вега, безсумнівно знаючи про небезпеку зимової подорожі, саме холодну по
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ловину року призначали для комерційної діяльності у Москві. Все пояснює 
один з уривків розповіді Амброджо Контаріні про Москву (1476 р.): «До міс
та протягом цілої зими збирається багато купців як з Німеччини, так і з 
Польщі. Вони купують винятково хутро -  соболів, лисиць, горностаїв, білок 
та іноді рисі» [23]. Саме взимку до Москви привозили на продаж хутро, яке 
найбільш цікавило іноземних купців. Однак провідної ролі у транзитній тор
гівлі між Москвою та Османською імперією київські вірмени не відігравали 
ніколи, поступаючись своїм співвітчизникам зі Львова, Кам’янця- 
Подільського та інших міст. Еріх Лясота, розповідаючи про Київ (1594 р.) за
значав, що: «Тут живуть вірмени, але вони не дуже заможні» [24].

У Києві вірмени займались локальною торгівлею. Як випливає із за
пису 1622 р. вірменам належали крамниці на ринку, а двічі на рік -  на Різ
дво та Великдень -  їм дозволялось продавати алкогольні напої: «пляцы в 
рынку Кіевскомь, домы и коморы на тыхъ пляцаю> побудованые, до того 
канонов два, одинь на Велканоць, другій на Божеє Нарожене розсычаные и 
шинкованые бывають» [25].

Українські вірмени, не дивлячись на свою етнічну та конфесійну відмін
ність, ніколи не протиставляли себе українцям. Свідченням цього є змішані 
шлюби. Із щоденника Мартина Груневега випливає, що змішані шлюби між 
київськими вірменами та українцями були поширеним явищем: «одружують
ся [вірмени] з українцями, що, між іншим дуже суперечить їхнім законам» 
[26]. Наскільки актуальним було це питання в той час, свідчить запит Київсь
кого митрополита Михайла Рогози зроблений Константинопольському патрі
арху Єремії: «коимь образомь благоразсуднє христіяне сь дщерьми Армень- 
скими бракь творити». Відповідь на це питання він отримав у соборній гра
моті патріарха Єремії від 17 травня 1591 р. [27].

Наслідком таких безконфліктних відносин вірмен з українським насе
ленням була поступова втрата ними багатьох національних ознак, зокрема 
однієї з головних -  мови Так, за свідченням того ж М.Груневега: «У Києві 
мешкає досить вірмен, які мають там також свою церкву з дерева. Але мало 
хто з них знає вірменську мову, більшість володіють лише українською» [28]. 
Не отримуючи нового поповнення з батьківщини або з інших колоній, вір
менська громада у Києві час від часу ставала все меншою. Багато хто з київ
ських вірмен з економічних причин виїжджав до міст Західної України. Зме
ншення вірменської колонії у Києві було настільки відчутним, що у вірмен не 
вистачало коштів на утримання церкви та священика. Тому 21 вересня (1 жо
втня) 1622 р. представники вірменської громади заявили у гродському суді 
Київського воєводства про передачу вірменської церкви під опіку кафедраль
ного собору у Львові та львівських вірмен 3 цього документу довідуємося, 
що вірменська церква у Києві була збудована на честь Різдва Богородиці 
(«Нароженя найсвеїшое Панны Марыи») [29].

У 1650-их роках київським вірменам довелось пройти через суворі; ви
пробування пов’язані із Визвольною війною українського народу. Так, у
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1651 р. Київ було захоплено польсько-литовським військом на чолі з гетьма
ном Радзивіллом. 16-17 липня страшна пожежа знищила Поділ, згорів кос
тьол отпців бернардинів з кляшгором, школи, вірменська церква ...»  [ЗО]. У 
1658 р. Київ знов опинився в епіцентрі військових дій. 23-24 серпня (2-3 ве
ресня) козацьке військо на чолі з Данилом Виговським спробувало здобути 
Київський замок, в якому перебувала російська залога. Росіяни перед почат
ком козацького штурму спалили Поділ, щоб козакам не було де ховатись під 
час приступу. Київські міщани, заздалегідь попереджені Виговським, під час 
військових дій переховувались на Дніпровських островах [31].

Останнього удару вірменська колонія отримала 1660 р. Як повідомляє 
М.Ф.Берлинський, грамотою російського царя Олексія Михайловича від З 
березня 1660 р. «повелено поляков, армян и жидов, яко подозреваемых в 
сообщении с неприятелями, навсегда удалить из города» [32].
0 . Попельницька твердить, що «у 1660 р. універсалом київського полков
ника В.Дворецького за підтримку гетьмана Івана Виговського з міста були 
виселені представники вірменського кварталу, а колишні володіння вір
менської церкви, бернардинського та єзуїтського монастирів передавались 
церкві Миколи Доброго» [33].

Таким чином, на відміну від колоній, розташованих у містах Західної 
України, київські вірмени у XVI-XVH ст. не відігравали дуже активної ролі у 
транзитній торгівлі між Сходом та Заходом. їх інтереси, переважно концент
рувались у сфері сільського господарства. Тому, багато хто з київських вір
мен оселявся у селах Київської землі. Серед київських вірмен не було таких 
багатих купців, як у Львові чи Кам’янці. На Київщині вірмени були предста
влені у всіх станах середньовічного суспільства України. Розпорошення вір
мен по території Київської землі, відсутність дискримінації та окремої юрис
дикції (як у містах Західної України), дружні відносини з українцями та змі
шані шлюби -  все це сприяло прискоренню асиміляційних процесів. Кіль
кість вірмен у Києві протягом XVI-першої половині XVH ст. неухильно зме
ншувалась. Політичні події 1650-их років завершили цей процес.
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Скавронська О.П.
(м. Київ) 

Скавронський П.С. 
(м. Бердичів)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
РОЗВИТКУ БЕРДИЧЕВА

Бердичів -  місто обласного підпорядкування, районний центр Берди
чівського району, найбільший після Житомира населений пункт області, 
розміщене в південній частині Житомирщини на відстані 43 км від облас
ного центру. Бердичів має вигідне економіко-географічне положення, 
сприятливі природні умови, зручні транспортні шляхи. Тут перетинаються 
залізничні магістралі Одеса -  Санкт-Петербург та Київ -  Козятин -  Шепе
тівка -  Львів (з продовження на захід і схід -  у зарубіжжя). Бердичів -  ву
зол шосейних шляхів [3]. Площа міста -  35,33 кв. км. Головною вовною 
артерією є річка Гнилоп’ять.

Вперше населений пункт Бердичів згадується в історичному документі 
1545 р. в люстрації (переписі населених пунктів) Київського воєводства як 
власність Василя Тишкевича [4, с.12; 5, с.25]. Внаслідок вдалого географічно
го положення Бердичів у ХУШ ст. став значним центром торгівлі. В 1845 р. 
Бердичів отримав статус повітового міста [4, с.25]. Тут на той час проживала 
41 тис. мешканців, а в Києві -  лише 50 тис. [2, с.103]. Місто відзначилось ви
сокою торгівельною обізнаністю і активністю членів єврейської громади. 
Щороку в Бердичеві проводилось 10 великих ярмарок, які за рівнем обороту 
товару сггівставлешгі з Лейпціїськими [4, с.26-27; 5,с.45-48].

На початку нинішнього століття у Бердичеві діяло 27 промислових 
підприємств, функціювали кінний трамвай і телефон, мешкало більш як 
80 тис. чоловік населення, працювало більше десяти навчальних закладів 
різного типу, театр. Чисельність населення міста станом на 1 січня 2001 
року становить 89,6 тис. осіб, що на 600 менше ніж у попередньому році 
[1]. 51,0 тис. чоловік -  працездатне населення, а 21,2 тис. осіб -  пенсіоне
ри. Неповнолітніх 20,0 тис. чоловік, в тому числі 13,1 тис. школярів.

За зайнятістю працездатне населення розподіляється таким чином: на 
підприємствах державної власності працює 8,3%, на підприємствах недер
жавної власності -  66,8%, в бюджетній сфері -  21,7%. Зареєстровано 7018 
безробітних. В місті працює постійно близько 1 тис. мешканців навколиш
ніх сіл. За статевим складом в місті проживає 42070 чоловіків і 47530 жі
нок. Народилося в 2000 році 746 дітей, а померло — 1185 осіб. Народжу
ваність становить 8,3 чоловік на тисячу жителів, а смертність -  13,2 чоло
вік на 1000 жителів, хоча в 2000 році народилось на 46 дітей більше ніж в 
1999 р. Природній приріст населення від’ємний і становить 4,9 чоловік на 
1000 жителів. Прибуло в місто протягом 2000 р. 1822 особи, що на 991
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особу менше, ніж вибуло. Кількість населення Бердичева зменшилась за 
останні сім років на 6,8 тис. чоловік. Зареєстровано в 2000 р. 604 шлюби, 
їх поменшало порівняно з 1999 р. на 9%. Розлучилося в 2000 р. 572 пари, 
що на 121 пару більше ніж в попередньому році [1 ].

У 2000 р. в Бердичеві нараховувалось 33 промислових підприємства 
різних галузей, в тому числі: підприємств машинобудівної та металообро
бної промисловості -  8, їх питома вага в загальному обсязі промислового 
виробництва міста становить 27,9%; підприємств харчової промисловості -  
10; їх питома вага -  32,4%; підприємств легкої промисловості -  8, їх пито
ма вага -  18,4%; підприємств деревообробної галузі -  3, їх питома вага -  
8,3%; підприємств зернопереробної і комбікормової галузей -  2, їх питома 
вага -  3,8%; поліграфічної промисловості -1 , його питома вага -  1,2%. 
Всього в промисловості зайнято 11353 працівники, що складає 22,3% пра
цездатного населення міста. Найбільше працівників зайнято в машинобу
дуванні (4211 чол. або 37,1%), легкій (3529 чоловік або 31,1%) та харчовій 
(1952 чоловік або 17,2%) промисловості. Найбільший спад виробництва 
було зафіксовано в 1997 р. Приріст виробництва в 1998 р. становив лише 
3,1%. В 1998 р. в місті вироблено лише 17,8% промислової продукції порі
вняно з рівнем виробництва 1990 р., в тому числі по галузях: у машинобу
дування -  22%, у легкій промисловості -  16,7%, у харчовій -29,5  %, у ком
бікормовій- 16,3%.

Найважливішим підсумком 2000 р. є подальша стабілізація роботи 
промислового комплексу. Досягнуто 38,8% приросту виробництва. Це 
кращий показник серед міст області [1;6]. Наростили виробництво продук
ції підприємства машинобудування і металообробки на 50%, легкої проми
словості -  у 2 рази, харчової промисловості — на 8,8%. За результатом 
2000 р. приросту промислової продукції досягнуто на 10 підприємствах: 
ВАТ «Прогрес», ДП «Прогрес -  ТНС», ТОВ «Бофіка», СП «Ріф -  1», ВАТ 
«Фабрика одежі», ВАТ «Пивзавод», ЗАТ «Бердичівхолод», ВАТ «Хлібоза
вод», виправна колонія №70, Низгірецька виправна колонія №108. Підпри
ємствами міста вироблено промислової продукції в діючих цінах на 171,5 млн. 
гри , що значно більше ніж в 1998 р. (73,3 млн. гри). Але 17% підприємств 
взагалі не працювало. Продовжувався спад виробництва в комбікормовій, 
поліграфічній, енергетичній галузях промисловості.

Збільшено обсяг виробництва багатьох видів продукції в натурально
му' виразі: хімустаткування -  на 77%, взуття шкіряне -  на 70,6%, брюки -  
на 29,5%, масло тваринне -  на 60,8%, солод ячмінний -  в 3,6 рази, хлібо
булочні вироби -  на 25%. Одне з основних якісних поліпшень 2000 р. -  
зменшення обсягу продукції, яка реалізувалася на бартерних умовах. Якщо 
з початку року бартерна форма розрахунку становила 45,2%, то в грудні -  
лише 16,9%, в тому числі по галузях: у машинобудуванні і металообробці з 
28,5% зменшено до 9,8%, у легкій промисловості з 17,1% -  до 3,3%, у де
ревообробній галузі з 91,8% -  до 81,4%, у комбікормовій з 44% -  до 9,2%.
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У 2000 р. одне з найстарших підприємств України ВАТ «Прогрес» 
відзначив 120-річний ювілей. У складних економічних умовах завод пра
цює стабільно, вчасно сплачує заробітну плату і має широкі перспективи 
на майбутнє. Колектив забезпечив зростання обсягів виробництва на 
21,87% у порівняльних цінах. У 2000 р. у співпраці з науковцями впрова
джено технологію виробництва безшовних газових авто балонів для стис
нутого газу. У ДП «Прогрес -  ТНС» обсяг виробленої продукції збільшив
ся в порівнянні з минулим роком на 25,63% у порівняльних цінах за раху
нок збільшення виробництва причепів для легкових автомобілів.

Найбільшого зростання виробництва (у 2,6 рази) досягнуто спільним 
українсько-італійським підприємством «Ріф -1». Його внесок складає 
п’яту частину загальноміського рівня. Підсумки 2000 р. виявилися вдали
ми для ВАТ «Фабрика одежі». Підприємство має 40,5% зростання обсягів 
виробництва проти минулого року. Фабрика працює на імпортній даваль
ницькій сировині, відправляючи одяг переважно на експорт. В колективі 
підтримується нормальний рівень виробництва, зберігаються робочі місця. 
Збільшення кількості замовлень дозволило провести додатковий набір 
працівників. Зразки одягу бердичівських швейників були нагороджені пла
тановим призом за якість серед фірм виробників одяїу з 62 країн світу [6]. 
Нарощує обсяги виробництва З AT «Бердичівхолод» (102,3%), долаючи по
стійну конкурентну боротьбу, пов’язану з реалізацією морозива. Фахівця
ми ВАТ «Хлібзавод» проведено значний обсяг робіт по освоєнню і впрова
дженню у виробництво нових видів продукції, технічному і технологічно
му оснащенню виробництва. За 2000 р. освоєно виробництво 17 наймену
вань хлібобулочних та кондитерських виробів. Поліпшує якість продукції 
ВАТ «Пивзавод». За останні три роки підприємство нагороджено за якість 
12-ма нагородами, в тому числі міжнародними.

Серед підприємств деревообробної галузі стабільно працюють лише 
підприємства Низгірецької виправної колонії № 108 та Бердичівської ви
правної колонії №70. *

Дещо зрушують показники в бік зростання на ВАТ «Фірма «Беверс». 
Завод доклав зусиль для зміцнення позиції на ринках збуту, налагодив 
ефективний маркетинг. У 1999 р. реалізувалось в країнах зарубіжжя 17,3% 
виробленої продукції, а в 2000 р. частка експорту зросла до 50%. Пере
шкодою для залучення інвестицій є монопольне становище підприємства 
на ринку та володіння державою контрольного пакета (57,38%) акцій під
приємства.

До основних причин неефективної робота підприємств належать: висо
кий рівень фондоемкости і відповідно висока частка амортизаційних відраху
вань у структурі витрат на виробництво, низький рівень використання наяв
них потужностей. Фактично не працює ВАТ « Цукрорафінадний завод». В 
дуже складному фінансовому становищі перебуває ЗАТ «Бердичівмеблі». 
Підприємство працює неритмічно. Спад виробництва становить 38,3%.
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Продукція ВАТ «Трансмаш» реалізується з певними обмеженнями у 
зв’язку з низькою платоспроможністю автотранспортних організацій, бар
терна форма розрахунків ще досить висока -  58%. Виробничі потужності 
використовуються всього на 15%, що зумовлює збитковість діяльності.

У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України №1175 
«Про деякі питання інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного 
розвитку та спеціальних економічних зон» від 26.07.2000 р. місто Бердичів 
включено до складу території пріоритетного розвитку. Внаслідок цього 
сповна запрацював механізм прийнятого Закону України «Про спеціальний 
режим інвестиційної діяльності в Житомирській області» від 3.12.1999 р.
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Григорчук П. С., Воловик В.П.
(м. Вінниця)

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ М. ВІННИЦІ У XVII-XVIII СТ.
(ЗА ПРАЦЯМИ В.Д.ОТАМАНОВСЬКОГО)

Правове сїдновшце міст середньовічної України залишається недо
статньо вивченою проблемою вітчизняної історіографії. В цьому відно
шенні важливою подією був вихід у світ грунтовної наукової праці видат
ного українського історика Валентина Дмитровича Отамановського «Він
ниця в XIV-XVII століттях. Історичне дослідження» (Вінниця, 1993, 462 с.,
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накладом 5000 прим.). До цього видання включені історичні доробки авто
ра, що проливають світло на події ХУШ ст.

Рукопис цієї цінної праці був знайдений у Москві молодим вінницьким 
істориком (нині старшим науковим співробітником Інституту історії України 
НАН України) Юрієм Савчуком. Він є ініціатором цього видання. Вінницькі 
історики та мовознавці провели складну і багатогранну роботу по підготовці 
монографії до друку, створили словник застарілих термінів, хронологічну 
таблицю за змістом книги, іменний та географічний покажчики В цьому він
ничанам надали кваліфіковану допомогу фахівці із Львова та Києва. На висо
кому рівні проведені й поліграфічні роботи. Окремо відзначимо, що крім усіх 
високих якостей за змістом ми маємо працю написану в основному на доку
ментах, які були знищені під час Другої світової війни, і таким чином обшир
ный фактичний матеріал набирає характеру першоджерел.

В.Д.Отамановський -  історик міст і медицини головні свої праці при
святив правовому становищу українських міст XIV-ХУШ ст. Непроста 
біографія дослідника. Він вчився у Київському та Віденському університе
тах, брав активну участь в національно-визвольній революції 1917-1920 рр. 
В 1920 р. доля закинула Валентина Дмитровича у Вінницю, де завдяки йо
го талагпу та енергії була розгорнута широкомасштабна краєзнавча робота, 
що до 1929 р. дала вагомі здобутки -  30 монографій та сотні статей. Саме в 
1929 р. В.Д.Отамановського заарештовують і звинувачують по справі 
«Спілки визволення України». Неправедний суд у Харкові й наслідок -  
5 років ув’язнення з наступним засланням. Та вчений і за цих умов не 
складає своєї основної зброї -  продовжує наукову роботу. В 1946 р. він за
хистив кандидатську дисертацію про правове становище Вінниці у XIV- 
ХУП ст. В 1949 р. мав захищати докторську дисертацію з тієї ж проблеми 
на матеріалах історії Вінниці XVIII ст. Та ця тема в 1956 р. здалася вузь
кою вченій раді Московського університету. Незважаючи на це, 
В.Д.Отамановський захистив докторську дисертацію про правове стано
вище міст Правобережної України у ХУШ ст. Останні роки свого життя 
професор провів у Харкові, де очолював кафедру латини в медінституті, 
писав працю про історію медицини в Україні. На запрошення вінницьких 
краєзнавців він взяв участь у підготовці монографії «Вінниця. Історичний 
нарис», написав розділ «Вінниця в період феодальних відносин» обсягом 
чотири друковані аркуші. Праця була опублікована у 1964 р., в рік смерті 
Валентина Дмитровича.

Нам невідомо, де знаходиться та й взагалі чи ще існує архів рукописів 
В.Д.Отамановського. Вище згадувалися три дисертації автора. Сам він ве
де мову про чотири томи своєї великої монографії, з яких перший і другий 
ймовірно є кандидатською і докторською дисертаціями. Доля третьої і чет
вертої частини невідома. Немає сумніву, що публікація, з якої почалась 
розповідь про науковий подвиг професора В.Д.Отамановського є його най- 
значнішим історичним доробком, значним кроком вперед у розв’язанні
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проблеми правового становища українських міст у XIV-ХУШ ст. Продов
жуючи традиції своїх учителів, видатних істориків права В.Б.Антоновича, 
М.Ф.Владимирського-Буданова, М.П.Василенка він не погоджується з ни
зкою положень своїх попередників і переконливо стверджує свої позиції. 
За нашим глибоким переконанням, саме його концепція є останнім словом 
науки щодо правового становища середньовічних українських міст. Поло
ження цієї концепції треба використовувати, як у викладанні історії Украї
ни, так і в розвитку відповідних науково-теоретичних проблем.

Саме в цьому світлі, на прикладі Вінниці, з’ясуємо запровадження ма
гдебурзького права, його значення та еволюцію на різних етапах протягом 
ХУП-ХУШ століть і зробимо це на основі праць В.Д.Отамановського. На 
початку ХУД ст. Вінниця стає значним торговельним центром Правобере
жної України. В цей час польська шляхта робила все можливе, щоб обме
жити права міст, покріпачити міське населення. Останнє рішуче виступало 
з вимогами надати місту самоврядування. В ході багаторічної боротьби 
вінницькі міщани здобули важливу перемогу: між ними і старостою міста 
1638 р. було підписано договір, за яким жителі Вінниці та землі, що нале
жали місту, переходять під владу обраного самими міщанами війта й місь
кого уряду та підлягають міському праву [1]. Одночасно староста передає 
м. Вінниці право пропінації (виробництво й торгівля горілкою, пивом і 
хмільним медом), право на утворення цехів (іншими словами право міщан 
на заняття ремеслами), більшість повинностей і майже всі податки старості 
скасовуються, а натомість запроваджуються нові, за якими міщани Вінниці 
повинні платити чинш в залежності від їх майнового стану [2]. ЗО травня 
1640 р. польський король Владислав ГУ офіційно надав м. Вінниці магде
бурзьке право, підтвердивши законність договору 1638 р. між старостою 
міста і його жителями За відсутністю в місцевому праві юридичних норм 
для регламентації відокремленого існування міста тут були застосовані 
готові форми магдебурзького міського права, а Вінницю 1638-1640 рр. бу
ло перетворено на автономну громаду -  магдебургію. Ці перетворення ста
новлять безсумнівний здобуток міста. Попередники професора 
В.Д.Отамановського, згадані вище, в значній мірі фетишизували магдебур
зьке право, як активний суб’єкт історії, за що були піддані ірунтовній кри
тиці. Цілком поділяємо думку В.Д.Отамановського, що вінницька міська 
громада боролася не за чуже їй магдебурзьке право, як таке, а за адмініст
ративно-господарчу автономію міста взагалі. Коли б за основу міської кон
ституції Вінниці була покладена не магдебургія, а скажімо, комунальна ха
ртія на французький зразок, то ця обставина зовсім не змінила б ходу та 
наслідків накресленого соціально-економічного процесу [3].

Ще раз підкреслимо, що одержання магдебурзького права було важ
ливим здобутком міської громади в її довготривалій боротьбі проти сень
йора. Віднині місто очолював вінницький міський уряд з шести бургоміст
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рів під головувавшим війта. Цей виборний уряд, керуючись кодексом маг
дебурзького права, виконував адміністративні та судові функції [4].

Формально такий устрій зберігся до початку ХУШ ст.. Але по суті зо
внішні фактори -  народно-визвольна війна середини ХУД ст., боротьба з 
турецькими поневолювачами, нова хвиля польської експансії в українські 
землі -  не могла не відбитися на правовому становищі Вінниці ( як і бага
тьох інших міст Правобережжя). 1672 р. велика турецька армія на чолі з 
султаном Магометом ГУ вдерлася на Поділля. Турецько-татарські завойо
вники спустошили край, а значну частину населення погнали у неволю. За 
майже тридцятиріччя турецької окупації Вінниця перетворилася на руїни. 
Тут панували запустіння й голод [5]. В кінці ХУД -  на початку ХУШст. 
на зміну турецьким поневолювачам в Україну знову прийшло засилля 
польських магнатів і шляхти. Вони сконцентровують у себе великі земель
ні володіння, ведуть реставрацію феодально-кріпосницької системи, філь
варкове господарство поглинає дрібне натуральне селянське землеволо
діння. Феодали все більше вивозять хліба та іншої продукції у Польщу та 
на зовнішній ринок [6]. Гніт польської шляхти ліг важким тягарем на міс
та. З метою розширення земельних володінь феодали відбирали у міського 
населення землі й створювали фільварки, а селян з передмісць перетворю
вали на кріпаків. Міське ремесло переживало занепад [7]. Втративши зна
чення торговельно-ремісничого центру, Вінниця в кінці ХУД -  на початку 
ХУШст. регресує до стану землеробського поселення [8]. Оскільки спус
тошена і зубожіла землеробська Вінниця не могла компенсувати старосту 
за використання земельних і торговельно-промислових прав, то договір 
сеньйора з містом, підписаний в ХУД, втратив економічний сенс і пере
творився в соціальний анахронізм. Староста знову повертає собі землі й 
права. Йде інволюційний процес (тобто процес зворотного розвитку). Це 
означало, що Вінниця фактично втрачає автономію, незалежний міський 
суд і, як наслідок, перестає бути містом у правовому розумінні [9]. Та не
обхідно ще раз зазначити, що зовнішні форми управління й суду, встанов
лені королівським привілеєм 1640 року, збереглися, але з середини 
ХУШ ст.. вінницький уряд уже призначався старостою [10].

За своїм економічним і правовим становищем міське населення в цей 
час поділялося на дві групи: перша з них -  це невелика кількість вільних 
міщан, що жили переважно з ремесла або торгівлі ( так звані «славетні»), 
друга -  складалась із хліборобів-кріпаків ( в актах їх називали «чесними» 
або « робочими»").

Як вже зазначалося вище, формально за Вінницею визнавалося магде
бурзьке право. Фактично ж правове становище міста з середини ХУШ ст. 
визначалося не королівськими привілеями, а тогочасним співвідношенням 
сил міста і феодала. Це співвідношення було тоді не на користь міста. Він
ницький староста ЙЛосновський (1756-1782) продовжував поширювати 
своє фільваркове господарство, заорював все нові й нові міські землі, збі
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льшуючи панщину та закріпачуючи хліборобське населення [11]. Він екс
пропріював рештки міських земель громадського користування, відібрав 
навіть спадкові (так звані «дідичні») хутори міщан [12]. Однак заміна дріб
нотоварних господарств значно продуктивнішим фільварковим створюва
ли умови для зміцнення внутрішнього та зовнішнього ринку і перетворен
ня Вінниці в осередок ремесла й торгівлі, а звідси -  посилювала міщанство 
й активізувало його боротьбу проти феодального гніту. Не випадково, що 
саме в цей час тут швидко розвивається гуральництво, броварництво, ви
никають різноманітні мануфактури. Внаслідок цього Вінниця у 50-70-х ро
ках XVTH ст.. знову перетворюється на значний торговельно-ремісничий 
центр Правобережної України. Такому стану економіки зовсім не відпові
дав юридичний статус вінницького міщанства, яке було дуже обмежене в 
своїх правах і можливостях активно діяти. Середньовічна Вінниця була 
завжди багатонаціональною. Звичайно, що основну частину населення 
складали українці, а серед інших національних груп за кількістю й питомій 
вазі в економічному й політичному житті міста виділялися євреї. Все єв
рейське населення міста й передмісць, що становило так званий кагал, ма
ло свій автономний устрій та суд на чолі якого стояли єврейські купці та 
інші багатії. Обмеження стосувалися їх ще більше, ніж українців.

За старостування Й.Чосновського актові книги переповнені скаргами 
міщан і євреїв на обмеження в торгівлі й промислах, на захоплення місько
го ринку старостою. Безперечно, всі ці утиски об’єднували торговельно- 
промислову частину міщанства незалежно від національної та релігійної 
приналежності для спільної боротьби проти гнобителя -  феодала. Видатну 
роль у згуртуванні населення Вінниці для боротьби проти старости віді
грали старовинні міщанські роди (Дубицькі, Павловські, Міклашевські) 
[13], бо вони зберігали традиції давнього автономного устрою і навіть ав
тентичні королівські привілеї. Коли в руках вінничан ці привілеї в першій 
половині ХУШ ст.. перетворилися на прості папірці, то в другій половині 
століття в руках новонародженої буржуазії ці самі привілеї стають немов
би прапорам у боротьбі проти феодалізму [14].

Представники цієї буржуазії А.Сквирський, В.Міклашевський, 
М.Дубицький та інші після перших невдалих спроб у 1790 р. очолили ви
ступ населення Вінниці проти старости Й.Чосновського. Однак цей виступ 
не був збройним. Керівники боротьби направили його у легітимне русло. 
Вони організували скарги на старосту в королівський суд. Для захисту ін
тересів міста був найнятий досвідчений адвокат А.Котович. Загальні судо
ві витрати за 11 років боротьби із старостою склали величезну, як на той 
час суму -  близько 70 тисяч злотих. Щоб здобути такі великі гроші, міські 
багатії -  українці склали таємну угоду з керівниками єврейського кагалу 
про спільний виступ проти старости та зобов’язалися стільки використову
вати здобуті торговельно-промислові права. Тому на початку 1780 р. він
ницькі євреї оголосили старосту Й.Чосновського «гонителем-фараоном» і
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разом з міщанами-українцями виступили проти нього [15]. Староста опи
нився в скрутному становищі й зазнав поразки в королівському суді.

Таким чином, боротьба міщан завершилася їх перемогою. За присудом 
1790 р. місто одержувало автономію та визначені привілеєм 1640 р. торгове
льно-промислові та земельні права. Влада у Вінниці переходила до магістра
ту на чолі з війтом. Магістрат складався з трьох виборних органів -  ради, ла
ви (суд) і гміни. Отже, до керівництва владними структурами Вінниці при
йшла буржуазія в особі Зубицьких, Міклашевських, Сквирських та інших ро
дів. Жителі міста з передмісцями підпорядковувалися магдебурзькому праву 
та визнавалися повноправними міщанами, а жителі приміських сіл, як і рані
ше, підлягали панщинному праву та визнавалися кріпаками міста [16].
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Шевченко С.І. 
(м. Кіровоград)

ДОПОМОГА СЕРБСЬКИМ БІЖЕНЦЯМ У 
ЄАИСАВЕТГРАДІ. (ГРУДЕНЬ 1916 -  СІЧЕНЬ 1917 РР.)

У тяжкий для Росії період Першої світової війни на її терени потрапили 
нові хвилі біженці із Балкан. Більше тисячі із них восени 1916 року знайшли 
тимчасовий притулок у Єлисаветтраді (тепер -  Кіровоград). У місті вже пере
бували до цього вітчизняні біженці. Були дефіцитними одяг і взуття, виділя
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лись нормовано цукор, дрова, гас. У Єлисаветграді розміщались і військові 
частини, лікувались військовослужбовці -  громадяни Росії і Серби. Але й 
нові групи біженців-сербів були взяті під опіку місцевих органів влади і бла
годійних організацій за підтримки центральних і губернських інституцій. Во
ни були розміщені оперативно у тимчасових помешканнях, забезпеченні 
предметами першої необхідності. Цю допомогу почав координувати комітет 
опіки сербських біженців. Але з початком зими, яка принесла незвичні для 
балканців морози, особливо загострилися проблеми забезпечення теплим 
одягом, потреби в додаткових коштах, необхідності влаштування на навчання 
дітей. Єлисавепрадці, як могли допомагали єдиновірним союзникам, збира
ли гроші і речі. Городяни жертвували кошти через газету «Голосъ Юга». Зок
рема, у грудні редакція отримала 5 крб. від Потапова, 3 крб. від ІПавлова, 
15 крб. 5коп. від Мігеєвського кредитного товариства [1]. 40 тис. крб. у цей 
час виділив губернський Тетянинський комітет (ТК) [2].

Збір грошей було проведено у 2-му комерційному училищі. Тут поже
ртвували на користь біженців-сербів 65 крб. 54 коп. і 21 річ (переважно, з 
одягу). Зібране передали правлінню комітету допомоги постраждалим від 
військових дій, а звіт про це вивісили в обох будинках училища. Викладач 
училища, член комітету опіки сербів Володимир Косовський висловив 
сподівання, що ці приклади наслідують усі учбові заклади міста: «Якщо не 
пустий звук -  твердження, що школа має не лише вчити, але й виховувати, 
розвиваючи у своїх вихованцях добрі почуття, то де знайти кращий випа
док для зміцнення цих почуттів, якщо не в справі надання допомоги позба
вленим батьківщини біженцям-сербам. Тоді лише і зрозуміють наші діти і 
юнаки значення тих слів, які вони до цих пір машинально повторюють за 
вчителем або підручником -  що «серби -  наші брати». І я думаю, що шко
ла не повинна і не вправі відмовлятись від використання таких наочних 
уроків гуманності... Нам, росіянам, обов’язок совісті велить по-братньому 
приймати до своєї національної сім’ї позбавлених батьківщини сербів, а 
школі і її наставникам належить зробити почин у цій благородній справі». 
До речі збір грошей в училищі не був примусовим. Заклик було адресовано 
старшокласникам. Гроші вони збирали самостійно. А вже до них приєдну
вались бажаючі з молодших класів [3]. Пожертвувані кошти направлялись 
на доплату за продовольчі пайки сербам (біженцям -  громадянам Росії норми 
доводились менші), придбання одягу і взуття. Щоправда у місті був дефі
цит цих товарів, проблеми їх виробництва.

У грудні кількість біженців з Росії зросла. Найбільше серед них було 
українців, росіян, білорусів, поляків, латишів, євреїв, литовців. Інші етноси 
складали 7% [4]. До них відносились і серби, найбільша кількість з яких (бі
льше тисячі) перебувала в Єлисаветграді. Біженці сприяли росту чисельності 
населення у місті. Не дивлячись на мобілізацію, на 1 січня 1915 р. воно скла
дало 97 936 чол., 1916 -  100 502чол., 1917 -  103 188 чол Хоча Єлисавегград 
був віддалений від театру бойових дій, тут тимчасово перебували різні війсь
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кові частини, медеаклади. Городян і тимчасових мешканців все важче було 
забезпечити продуктами і теплом. Із травня 1915 по грудень 1916 рр. зросли 
ціни із 30-55 коп. до 50-70 коп. на м’ясні продукти великої рогатої худоби, 
овець -  із 45 до 75 коп., окремі частини баранини з 10-50 коп. до 30-75 коп., 
свинину -  з 50 до 65 коп, ковбаси -  з 55-70 коп. до 75-90 коп за фунт [6], сало з 
60-80 коп до 80-100 коп. Тверді ціни на пшеничне борошно в Єлисаветграді 
складали за 5 -  пуд. лантух: І сорту -  18 крб. 50 коп, П -  14 крб. 50 коп., 
Ш -  10 крб. 50 коп, на житнє борошно першого помолу -  10 крб, 80 коп, жигає 
відсівне -  13 крб. 20 коп У повіті були малі запаси пшениці. До початку 1917 р. 
вони забезпечували роботу лише половини млинів. Складною була ситуація 
із цукром, розподіл якого був нормованим. Єлисаветград із затримкою отри
мував дрова і гас [7]. З жовтня по грудень 1916 р. продуктивність підпри
ємств упала на 40% [8]. Росло безробіття. За цих умов під опікою лише місь
кого комітету допомоги біженцям знаходилося 1089 громадян Росії. Щоміся
ця кожен з них отримував допомоіу в обсязі лише 8 крб., а найбідніші -  од
норазову допомогу на одяг, взуття, лікування, поховання. 182 дітей -  біжен
ців навчалися у спеціально виділеній школі [9].

У зв’язку з гострими квартирною і продовольчою кризами міська управа 
просила губернське керівництво направляти румунських біженців мимо Єли- 
саветграда. Херсонський губернатор підтримав це клопотання. Біженці -  
громадяни, щоб покращити матеріальний стан, залучались до роботи. Зокре
ма, євреї працювали в майстернях по пошиттю одягу. Сербів же, які могли 
працювати, вирішено було перевести до Одеси. Але згодом це рішення відмі
нили [10]. Можливо, це викликалося великим напливом чергових груп біже
нців до приморського міста із зони бойових дій у Румунії.

Керівник сербських біженців у пошуках нових коштів виїжджав до 
сербського консула М.Цемовича в Одесу, писав сербському послу' 
М.Спалайковичу в Петроград. Це дало свої результати. Сербським біжен
цям у Єлисаветграді через Одеське відділення Азовськ-Донського банку' 
надійшли 14 тис. крб. Єлисаветградський комітет опіки сербів повідомив 
доньці Карагеоргієвича: «Серби, повідомлені про турботи Вашої Королів
ської Високості про їх потреби, просять принести Вашій Високості їх сер
дечну подяку і почуття відданості» [11].

Отримані додаткові кошти дали можливість замовиш одяг і взуття. 
Але у Єлисаветграді був дефіцит цих товарів, існували проблеми їх вироб
ництва. Комітет опіки сербських біженців звернувся до градоначальника 
Одеси з клопотанням посприяти відпуску' зі складу Одеської технічної ко
місії по виробництву взуття для діючої армії 300 пар забракованих чобіт 
різних розмірів. Але таких на складі не виявилося [12].

У вирішенні проблем біженців брало участь Єлисаветградське духо
венство. Із Сербської дивізії в Одесі до міста було відряджено протоієрея 
Раденко Анджелковича [13]. Його опікував архієпископ Херсонський і 
Одеський Назарія. Активно працювали в галузі вирішення господарських
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проблем забезпечення потреб південних слов’ян члени комітету опіки се
рбських біженців В.Журавський та ІЗорко. Але не вирішеними залиша
лись питання навчання сербських дітей. Вони, не знаючи російської мови 
не могли бути прикріплені до місцевих шкіл.

Тому головним питанням, яке почало вирішуватися уже з перших днів 
1917 р. саме і була опіка дітей -  біженців. Цим предметно займався профе
сор Г.Х.Джорджевич. 2-го січня він зробив доповідь Петроградському ко
мітету з надання допомоги Сербії, почесним головою якого була велика 
княгиня Олена Петрівна. «Кровавим зарищем світової пожежі палають 
наші слов’янські небеса. При цьому червоному світлі здійснилось величез
не слов’янське таїнство, -  сказав Георгій Христофорович; -  весь сербський 
народ залучений до смерті; смертельна тривога мусить охоплювати нас за 
майбутнє Сербії, яка за базприкладною впевненістю у непорушність прин
ципів права і справедливості, принесла в жертву усе своє надбання і з при
сутньою їй відвагою кинула до вогню усі залишки синів своїх... І якщо ці 
жертви Сербії слугують запорукою майбутнього світлого життя народу -  
мученика -то  справа відновлення цього життя знайде самий сердечний від
гук у Росії -  в цьому впевнений кожен серб. При розіромі Сербії більша 
частина населення була виведена до Угорщини, де піддається систематич
ному знищенню, і лише невеликі залишки населення потрапили до Англії і 
Франції, частина втекла до Росії. У даний час більшість сербських біженців 
знаходиться в Єлисаветграді, причому серед них знаходиться близько 350 
дітей у віці близько 3-х років, не рахуючи 170 дітей, які знаходяться в Оде
сі, де турбота про них організована. У Єлисаветграді ж діти перебувають у 
жахливих умовах, кинуті без усякого догляду, так як батьки їх цілком за
йняті добуванням собі шматка хліба. За прикладом Франції і Англії бажано 
б організувати їх опіку влаштуванням притулку і майстерень, де б дітей 
можна було виховувати в сербському національному дусі, так як цим дітям 
ляже на плечі велика праця відновлення розореної Батьківщини», -  сказав 
професор. Виступаючий попросив для організації притулку 41 тис. 
500 крб. Ними протягом року передбачалося оплачувати оренду примі
щення, його опалення, обладнання, роботу персоналу, придбання одягу, 
прання, канцвиграти і інше [14]. Але Оленинський комітет не зміг виділи
ти цих коштів. З початку своєї діяльності, з листопада 1914 р., він зібрав 
269 тис. крб. для надання допомоги населенню Сербії до її окупації, біжен
цям і військовополоненим. Тепер же вільних коштів не було. Частково до
поміг в. о. голови комітету граф Михайло Перовський (у 1914 р. він був 
головою російсько -  чорногорського товариства) [15]. Він пожертвував із 
особистих коштів 5 тис. крб., які просив використати цільово під притул- 
ківський будинок. Одночасно Михайло Михайлович попросив Тетянинсь- 
кий комітет виділити 41500 крб., які просив Джорджевич. Граф повідомив 
ТК, що професора знає особисто і клопотався про допомогу «святій справі 
опіки нещасних сербських дітей у Єлисаветграді». До речі, як видно з лис
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та, сам Перовський особисто обслідував положення сербських біженців на 
півдні за дорученням її Королівської Величності княгині Олени Петрівни і 
прийшов до висновку, що «умови, в яких перебувають сербські діти у Єли- 
саветграді, серйозно загрожують не лише їх фізичному здоров’ю, але й мо
ралі» [16]. Гроші ТК виділив. Вирішивши цю проблему Джорджевич заїхав 
до Москви, де заручився у справі притулку підтримкою місцевого 
слов’янського комітету. Він телеграфно повідомив голову Єлисаветградсь- 
кого комітету опіки сербів, що проблеми будинку для притулку можуть 
вирішуватись через реквізицію. А між тим не вистачало благоустроєних 
помешкань і сім’ям сербів. У зв’язку з неможливістю городянами здавати 
необхідну кількість затишних квартир біженцям, міська влада поселила 
декого із сербів у будинках -  дачах, власники яких були у війську. Зокре
ма, 80 югослов’ян мешкали у недобудованому будинку прапорщика 49-го 
піхотного запасного полку М.Янішевського поруч з міським садом. Його 
стіни не були обкладені цеглою, вікна не мали подвійних рам, деякі шибки 
були розбиті. До цього ж, як повідомляв господаря будинку його сусід, Ва
силь Харціев (відомий педагог -  українофіл ), почали псуватися підлога і 
стіни. Саме йому, як члену комітету опіки сербів, було доручено вирішити 
проблему ремонту будинку після того, як власник приїжджав додому і звер
нувся до комітету. А між тим, житлова проблема загострювалися прибуттям 
на Південь України чергових партій румунських біженців. Зокрема, до Єли- 
саветграда прибуло 16 румунських громадян -  албанців [17]. Помітно більше 
людей їхало до Херсона Губернатор вирішив, що тут за плату господарі мали 
здавати біженцям у 4 -  кімнатній квартирі -  І кімнату, у 5-6 -  кімнатній -  2 
кімнати, у 7-8 -  кімнатній -  3-4 кімнати. У випадку відмови виділяти кварти
ри румунським біженцям херсонців могли притягнути до відповідальності 
(штрафу або в’язниці) згідно обов’язкової постанови головного начальника 
Одеського військового округу і генерал -  губернатора [18].

Труднощі економічного .характеру привели до зменшення російськопід- 
даним біженцям продпайків і інших видів допомоги. На речі виділялось до 5 
крб. в місяць лише 15% біженців. Така ж кількість тимчасових мігрантів 
отримала допомогу на лікування (25 коп. на 3 місяці). У Єлисаветграді сотні 
дітей не ходили до школи, бо не мали одягу і взуття. Заходи економії мусили 
приймати центральні і місцеві органи влади за умов дефіциту коштів. Але 
щодо сербів, допомога, зокрема продовольча, не зменшувалась і була в кілька 
разів більшою. Проблеми з будинком для притулку вирішувались із трудно
щами. Тим часом опікун Одеського навчального округу вимагав від директо
ра Єлисаветградської гімназії терміново повідомити відомості про сербських 
біженців, які за віком відносилися до учнів середніх і початкових шкіл. Цю 
інформацію йому допоміг зібрати барон Медем [19]. Щоб безпосередньо на 
місці ознайомитися з усіма проблемами біженців до Єлисаветграда з Одеси 
та Петрограда приїхали усі офіційні представники Сербії у Росії. Вони спіль
но з місцевими органами влади вирішили ряд проблем допомоги сербським 
біженцям, у т. ч. відкриття дитячого притулку.
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ПАДАНКИ НА ТЕРИТОРІЇ ВІЙСЬКА ЗАПОРІЗЬКОГО 
(ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ)

Виникнення паланок, як адміністративних одиниць Війська Запорізь
кого, припадає на період Нової Січі (1734-1775 рр.). Коли в перше землі 
запорізьких козаків були розділені на паланки сказати не можна, за відсу
тністю документів, але є припущення, що цей поділ був запроваджений з 
1734 року, коли козацьке військо повернулося до Росії з під влади кримсь
кого хана [1 ]. Тоді ними була заснована на річці Підпільній Нова Січ (за 5- 
7 км) від колишньої Чортомлицької або ж Старої Січі. Оскільки на землях 
запорожців кріпацтва не існувало й було вдосталь вільних земель, Січ ста
ла раєм для селян утікачів. Перше упорядкування всіх запорізьких земель і 
поділ їх на паланки, здійснив кошовий отаман Війська запорізького Іван 
Малашевич, якому належить і заснування Нової Січі. Всіх паланок до 
1764 року на Запоріжжі було п’ять. На правому березі Дніпра: Буго-
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Гардівська, з осередком у Гарді на річці Буг, біля устя Сухого Ташлика; Ін- 
гульська -  між річками Інгульцем та Дніпром, з осередком на місці, де бу
ла Кам’янська Січ та Кодацька, вверх по Дніпру до річки Омельника з осе
редком у Старому Кодаку. На лівому березі Дніпра були: Самарська -  між 
річками Ореллю та Конкою і Кальміуська -  від верхів’я Вовчої до річки 
Кальміуса, Берди та Азовського моря [2]. З 1765 року у зв’язку із збіль
шенням населення в Запоріжжі, Січ починає розширятись. Згідно проекту 
Кошового Петра Калнишевського, затвердженого загальною військовою ра
до, населення Січі почали розселяти по річці Орелі до Північного Донця з 
однієї сторони, і по річці Протовчі з іншої сторони [3]. Так, у 1766 і 1768 ро
ках виникло два нових відомства або паланки на чолі з полковниками і стар
шиною, які отримали відповідні назви Орельська і Протовчанська паланки. У 
1735 році за згодою з Кримським ханом була створена восьма паланка -  Про- 
гнойська, на Кінбурзькій косі, поміж Чорним морем та Дніпровим лиманом, 
де з давніх часів українські чумаки та запорізькі козаки брали сіль із прогной- 
ських озер. Під кінець існування Запоріжжя число названих паланок збіль
шилось ще на дві: Барвинківською і Личковською паланками [4].

Отже паланка -  це адміністративно-територіальна одиниця (округ) в 
Запорізькій Січі. Виникнення паланок пояснюється збільшенням населення 
на Запоріжжі та ускладненням у зв’язку з цим функцій адміністративного 
управління й суду. Центром паланки була слобода, де перебувала місцева 
адміністрація і розташовувалась невелика залога. Посередині був двір з рі- 
зновидними спорудженнями, які були огороджені навкруги палісадником. 
Кодацька, Самарська, Орельська і Протовчанська паланки мали міста, села 
і хутори, де проживали козацька старшина, одружені козаки і посполиті. 
Ьпульська, Прогнойська, Кальміуська, Буго-Гардієвська, Барвенківська і 
Личковська паланки селищ, і навіть постійного місце перебування не мали, 
а засновувались кожного року з весни на весь літній і осінній період для 
охорони кордонів, ловлі риби, добування солі, а на зиму будували собі зи
мовики або переходили у міста, села до зимовиків та січових козаків [5]. 
Кодацька паланка мала такі села і зимовики: Старий Кодак, Волошські Ху
тори, Половиця, Микигино, Кічкас, Біленьке, Тарасівка, Медовець, хутір 
Грязного, Кемликівка, Набоковка, Тарамське, Карнауховка, Тригузне, Ро
машково, Бородаєвка, Мішурин Ріг, Комісарівка, Ліховка і Томаківка. Са
марська паланка з центром у місті Самарь, мала поселення: Чаплі, Піщана 
-  Самарь, Переметовка, Кам’янка, Сокольський Редут, Бригадирівка, Реві- 
вка, Бардаківка, Адамівка, Пишнівка, Військове, Черничне. Орельська па
ланка з центром в Козирщині мала такі поселення: Чаплінська Кам’янка, 
Гуполівка, Прадівка, Калантаєвка, Пушкарівка і Бабайківка. Протовчансь
ка паланка з центром у поселенні Личково, мала поселення: Прещипіно, 
Котівка, Чернетчино, Петриківка, Китай-Город, Могильов, Кільчень, Ку- 
рилівка, Плеса, Чорноухівка, Василькове, Грузинівка, Судіївка, Сердюків- 
ка, Шугліївка, Клімовка, Семенчинівка, Балабанівка, Горбулівка, Полов-
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нищино, Проданівка, Голушківка, Одарівка, Цегловате, Сирківка і Лебеди- 
нці. Буго-Гардівська паланка центром якої був Гард на річці Буг мала зи
мовики в Соколах, Вербовому, Балацькому, Мігії, Корабельному, Вовко- 
вому, Харсютиному і Громоклії. Інгульська паланка або Перевизька з 
центром Перевизьке мала зимовики в Квасово, Білих Кринйцях, Давидо- 
вому-Броді, Блакитній, Шестерній, Пономарівці, Кривому-Рогу, Міловому, 
Золотій Балці, Осокорівці, Терновці, Раковому. Кальміуська паланка з 
центром на річці Кальміус мала два поселення: Ясенувате і Макарово та 28 
зимовиків в Лозовому, Широкому на Кам’янці, в балках Холодній, Сухій, 
яру Поповому, балці Чернухіній, балці Шовковий яр, Глибокий, балці Залі
зній, яру Холодовому, яру Залізному на Північному Донці, балках Крути- 
льці, Довгій, Морозовій і Крутій, урочищі Бобровому, яру Хорошому на 
Лугані, балці Мечетній на Міусчику, балці Зайцевій над морем, балці Кле
новій над Кальцем, річці Дубовій, Білосарайському лимані, річці Берді та в 
Балці Свитоватій. Прогнойська паланка з центром Прогноїнськ, зимовики 
мали неподалік солоних озер та кордонної лінії з Кримом.

Знаходячись під різними протекторатами (польським, російським, крим
ським, турецьким) Запорізьке низове військо управлялось вчасною старши
ною, яка поділялася на ступені і звання. Повний штат керівного складу запо
різьких козаків визначався по різному -  від 49 до 149 чоловік, в залежності 
мабуть від кількості населення на Січі. Про це свідчать два архівні докумен
ти. Перший -  це доповідь кошового отамана Григорія Федорова (25 листопа
да 1755 року) гетьману малоросійському Графу Розумовському про кількість 
військових посад у війську Запорізькому. Запорізька старшина налічувала 
118 чоловік і складалася із: Військової старшини (кошовий отаман, судця, 
осавул, писар), тридцяти восьми курінних отаманів, Полковників -  Буго- 
Гардівської, Перевізської (Інгульська), Кальміуської, Самарської та Кодацкої 
паланок; старшини, яка знаходилася у верхній та нижній течії Дніпра на чолі 
з полковником, писарем, осавулом, під писарем і ггідосавулієм; в Прогноях 
для збирання солі з полковником, писарем, осавулом, підписарем і підосаву
лієм; старшина на Кодвцькому та Микипшському перевозах куди входили -  
шафар, писар, підшафарій, підписарій. Другий документ пов’язаний з допо
віддю кошового отамана Петра Калнишевського Графу Румянцеву -  15 лип
ня 1769 року про склад Запорізької старшини. Кількість посад у війську збі
льшилось до 149. Тепер запорізька старшина складалася із: кошового отама
на, судді, писаря, обозного, осавула, булавничого, хорунжого, бунчужного, 
пірначкового; полковників із полковою старшиною (писаря, осавула, під пи
саря, підосавулія); курінних отаманів, військових службовців -  довбуша, пу
шкаря, толмача, шафара, кангаржія [6].

Запорізьке військо мало демократичний устрій. Всі важливі політичні, 
організаційні питання (вибори старшини, згода на військові походи, судові 
справи, поділ земель), вирішувалися на Раді. У Запорозьких козаків рада 
була найвищим адміністративним, законодавчим і судовим органом. По
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станова її була обов’язковою для всього війська, незалежно від ступені ко
зацької старшини. Раду на Січі скликав кошовий отаман, а за його відсут
ності -  військова старшина. Для вирішення місцевих справ скликалися ку
рінні й паланкові ради. У ХУШ столітті Раду на Січі скликати тричі на рік 
-  на Новий рік, Великдень і Покрову.

На чолі Запорізького війська стояв кошовий отаман. Військову, адмі
ністративну і судову владу у війську виконувала військова старшина (суд
дя, осавул, писар). У військово-адміністративному порядку військо поділя
лося на курені і паланки.

Організація Запорізького війська низового у ХУШ столітті

Кошовий отаман поєднував в своїх руках повну державницьку владу 
на Січі. Під час війни він керував військом, а в мирний час був «конститу
ційним владикою» [7]. Безпосередньо за січовою старшиною стояла похід
на і паланкова старшина, яка керувала певними адміністративними окру
гами. Похідну старшину складали -  полковник, осавул і писар. Основна їх 
задача заключалася в охороні кордонів запорізьких вольностей [8].

На чолі паланки стояв полковник, якому підлягала місцева влада (пи
сар, підписарій, осавул, підосавулій та отамани слобід). Паланкова стар
шина зосереджувала в своїх руках не тільки адміністративну, судову і фі
нансову, а й військову владу. Вона збирала податки, судила, займалася мо
білізацією козаків, організовувала оборону паланок від нападу ворогів. 
Однією з найважливіших функцій паланкової старшини було «підтримання 
порядку» в окрузі. Поряд з козаками в паланках мешкали посполиті (селя
ни). Тому, крім виборних слобідських (сільських) козацьких отаманів, па
ланкові адміністрації підлягали також виборні отамани селянських (поспо
литих) громад [9]
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Влада паланкового полковника у його окрузі була дуже великою: він 
заміняв фактично на своїй території кошового отамана. Полковник затвер
джував вибрану паланкову старшину, розподіляв землі для заселення лю
дьми, приймав нових людей в паланку, відпускав заслужених товаришів 
(козаків) із паланки в інші землі та видавав атестати кращим козакам. В 
знак своєї зверхності при проведені паланкової ради полковник у руці 
тримав металевий пірнач. У повсякденному житті пірнач полковник носив 
за поясом, який інколи застосовував як карну зброю до козака, який провини
вся. Не офіційно полковник називався «батьком або вельможним добродієм». 
Час від часу паланковий полковник звітував про свою адміністративну і вій
ськову діяльність кошовому отаману. За допущені помилки в управлінській 
діяльності полковника могли зняти з посади і навіть згідно з рішенням війсь
кової ради винести смертний вирок. У спілкуванні з козаками полковник зве
ртався до них не зверхньо, а по-товариські, називаючи останніх «братчиками 
або товаришами». Якщо треба було вирішувати важливу військову справу, то 
полковник скликав все товариство округи на загальні збори, ставав біля пол
кової корогви (прапора), вклонявся декілька раз зборам і стоячи проводив за
хід. Біля полковника знаходився загін охорони (10-20 чол.), який особливо 
під час військових походів охороняв його. Інколи віддавав накази на смертну 
кару козаків, які порушили військовий обов’язок.

Писар, як і полковник, вибирався товариством на раді і відповідав за 
полкову канцелярію. Він приймав накази від кошового отамана або військо
вої старшини, а також розсилав накази отаманам слобід. Посада писаря була 
дуже відповідальна тому на неї призначались досвідчені козаки, які мали ве
ликий практичний досвід. При писарі знаходився його помічник -  підписарій, 
який допомагав писарю займатися канцелярською справою. У писаря знахо
дилася пожова печатка, якою затверджувалися різні документи і справи.

Осавул, як і полковник та писар, вибирався загальною радою козаць
кого товариства. Він вів нагляд за козацьким життям, слідкував за вико
нанням різних наказів пожовника, займався заготівлею продуктів харчу
вання для війська на випадок війни. По наказу пожовника роздавав продо
вольчі харчі та грошову платню козакам. Під час бою проводив розвідку, в 
ході бою слідкував за веденням бою козаками та брав особисту участь на 
найбільш відповідальних ділянках ведення бойових дій. Помічником вій
ськового осавула вибирався військовий підосавулій, який на випадок вій
ни керував за наказом осавула підрозділами артилерії.

Отамани слобід вибиралися між нижчим станом козаків. Вони керували 
певним районом, де знаходилися і посполиті селяни. В обов’язок слобідського 
отамана входило: підтримання порядку на своїй території та її охорона.

Основою паланкового господарства був зимівник (хутір). «Запорізькі 
козаки, -  писав у 1766 році старшина В.Чернявський, -  мають деякі посе
лення, що звуться зимівниками або хуторами, там тримають худобу, коней 
і овець, мають пасіки, розводять сади і огороди, роблять запаси сіна для
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худоби і засівають поля різним хлібом, ловлять звіра, а в річках -  рибу» 
[10]. Крім таких зимівників існували численні малі хутори, які не мали на
віть хат. Власник подібного зимівника (бідний козак) мешкав у землянці, а 
в його господарстві була пара волів або коней. Великий запорізький зимів
ник мав певну організацію. На чолі його стояв або сам полковник, або при
значений управитель. У зимівнику найчастіше знаходились жонаті козаки і 
посполиті. Посполиті сплачували на користь паланкового війська певний 
податок, який розподілявся на громадських зборах між козаками. На тери
торії паланок йшла активна торгівля. Чим торгували на січових базарах, 
свідчать документи внутрішніх запорізьких митниць. Серед металів і мета
левих виробів бачимо листове біле залізо, мідь, свинець, олово, ртуть, ко
си, гвіздки, тканини, ювелірні вироби, зброю, та предмети домашнього 
вжитку: ложки, люльки, хліб, цукор, горілку, тютюн та інше [11].

Таким чином, поява нових адміністративних одиниць -  паланок на терито
рії Січі була не випадковою. Вона пов’язана, в першу чергу, із більш організо
ваною охороною краю та розвитком господарства на території Нової Січі.
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РОЗВИТОК МІСТЕЧОК ЯК ФОРМИ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЕЛЕННЯ 

(ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ)

В процесі розвитку продуктивних сил України та науково-технічного 
прогресу відбувалася еволюція історичних форм територіальної організації 
розселення, одні з них вичерпали своє функціональне призначення і «зникли»
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з географічної карти (колонії, слободи, зимівники, роти, поштові станції, по
сади тощо), інші (містечка, хутори, станції) трансформувалися в нові форми. 
Часто цей процес проходив не природним шляхом на об’єктивній основі, а 
шляхом примусу під тиском командно-адміністративної системи влади. Роз
глянемо останнє на прикладі такого феномена, як містечко.

Щодо сутності цього поняття, то у XIX ст. статистики розуміли під 
містечком поселення, до якого приписані для проживання купці та міщани 
Досить широке вживання цього терміну у XX ст. зумовило дати в академі
чному «Словнику української мови» розширене тлумачення його як змен
шено -  пестливе до місця, групу будинків, об’єднаних своїм призначен
ням, та селище міського типу [6, 749]. Щодо останнього, то неправильно 
вважати містечка селищами міського типу, якими вони ніколи не були У 
1925 р. всі містечка були замінені на селища міського типу. У Словнику 
відсутнє головне визначення, що містечко-це зменшене від терміну «міс
то». Містечко -  це невелике міське поселення, що виконує певні функції 
відповідно до місця його в територіальному поділі праці. Ми розглядаємо 
містечка як самостійну форму територіальної організації міського розсе
лення, поширену в Україні у ХУП-ХГХ ст., що доповнювала міста у госпо
дарському освоєнні територій.

Не можна погодишся із твердженням Івана Вологодцева про те, що місте
чка були «тісно пов’язані з епохою польського володарювання» і привнесені в 
Україну з Польщі [1]. Ця форма розселення виникла об’єктивно з розвитком 
продуктивних сил України, зрозуміло, що в окремих регіонах були свої особли
вості її функціонування. Найдавніші українські містечка виникли ще у XV ст. в 
Галичині. Петро Сіреджук за різними джерелами підрахував, що в цей період на 
галицькій землі виникло 26 містечок, які виконували функції ремісничих та тор
говельних центрів. Деякі містечка, розташовані на пограниччі, окрім того вико
нували функції оборонних пунктів від нападів кримських та буджацьких татар. 
На галицькій землі переважали дрібні приватновласницькі містечка. Створенню 
містечок сприяла жадоба польської шляхти якомога більше збирати податків з 
мешканців приватновласницьких містечок, мережа яких швидко зростала Про
тягом XVI ст. в Галичині виникло 71, XVII ст. -  13 та XVHI -  3 містечка [5, 62- 
66]. Ця містечкова мережа була досить динамічною. Одні з них в результаті 
економічного розвитку одержали магдебурзьке право і були переведені в кате
горію міст, інші -  занепали і переведені у села Таким чином, в кінці XVD ст. в 
Галичині було лише 24 містечка [5, 61]. В Наддніпрянській Україні процес ви
никнення містечок пожвавився у 1-й половині XVII ст. Іван Крип’якевич писав, 
що у 1649 р., згідно реєстру Запорізького війська ,було 90 містечок, більшість з 
яких виникла на південних окраїнах заселеної території як оборонні центри для 
захисту від нападів татар і турків. Виникнення містечок було пов’язане також з 
антифеодальною боротьбою селянства. За словами Крип’якевича, утворення мі
стечок було «своєрідною поступкою селянству з боку панів». Посилення феода
льного гніту змушувало селян-кріпаків тікати у міста і містечка, де вони ставали
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вільними міщанами [3, 34-35]. Зовнішньою ознакою українського містечка зав
жди було декілька церков. Якщо міста для свого управління мали магістрати, то 
містечка -  ратуші.

В середині XIX ст. на території України, що входила до Російської ім
перії, було 547 містечок, в яких проживало 1,3 млн.чол. або 52% всього мі
ського населення. У подальшому' ця густа містечкова мережа поступово 
зменшується. За даними першого загальноросійського перепису населення 
1897р., в Україні було 463 містечка, або на 15% менше ніж у 1858 р., за цей 
же час чисельність населення їх майже вдвічі збільшилася. В результаті 
цього середня людність одного містечка підвищилася з 2,4 тис.чол. у 
1858р. до 4,3 тис.чол. у 1897 р. Причини цього полягали у швидкому роз
витку промисловості, транспорту і торгівлі у 2-й пол. ХГХ ст., що зумовило 
значний міграційний відплив сільського населення у міста та високі темпи 
урбанізації України. Цей процес мав значні територіальні відмінності. В 
середині XIX ст. 51% всіх містечок припадало на Правобережжя, 25% -  
Лівобережжя і 24% -  Південний Степ України. В 2-й половині ХГХ ст. в 
результаті зменшення кількості містечок в степовій (на 52%) та лівобереж
ній зоні (на 27%) спостерігалися істотні зрушення їх розміщення. Зокрема, 
питома вага Правобережжя підвищилася до 62%, а Лівобережжя -  
знизилася до 13%. Чисельність населення містечок високими темпами зро
стала в південній степовій зоні (на 74%), що було пов’язане з індустріалі
зацією Донбасу та Придніпров’я.

Однією з важливих закономірностей розвитку містечок в Україні у 
XIX ст. було їх укрупнення в результаті нарощування економічного, соціа
льного та демографічного потенціалів. Про це свідчить розподіл містечок 
за грудами людності. У 1897р. порівняно з 1858р. кількість великих місте
чок (людністю понад 10 тис.чол.) збільшилася в 4,4 рази, середніх -  в 1,5 
рази, а малих (людністю менше 2 тис.чол.) -  зменшилася в 3,2 рази. Потрі
бно спростувати й інше твердження, яке інколи побутує й тепер, що місте
чка в Україні були формою розселення в основному євреїв. М.Кіпер у пра
ці «Еврейское местечко Украины» дає пояснення цьому явищу. У зв’язку із 
забороною селитися у містах, євреї, затиснуті в межах так званої «смуги 
осілості», були змушені розселятися в українських містечках. В Україні 
було небагато містечок, де євреї становили більшість людності. За розра
хунками І.Вологодцева, євреї проживали у 307 містечках України, де їх ча
стка в людності кожного становила менше 10%. За даними міського пере
пису 1923 р., дЬ єврейських належало лише 17% містечок [1]. Євреї нада
вали українським містечкам особливого функціонального значення через 
свої зайняття торгівлею, ремеслом, посередництвом, обслуговуванням по
міщиків та селян. Єврейські містечка мали багато дрібних підприємств по 
обслуговуванню селянських господарств та переробці сільськогосподарсь
кої продукції (млини, крупорушки тощо).
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У XIX та на початку XX століть містечка поряд з містами відігравали 
винятково важливу роль в розвитку і розміщенні продуктивних сил Украї
ни. Вони сприяли більш рівномірному заселенню території та розміщенню 
промисловості і транспорту. В містечках розміщувалися переважно неве
ликі підприємства по переробці місцевої мінеральної сировини та сільсь
когосподарської продукції. Таким чином, містечка були своєрідним «еко
номічним містком», що з’єднував міста із селами, здійснюючи активний 
економічний вплив на розвиток сільської місцевості шляхом постачання 
сільськогосподарським товаровиробникам техніки, матеріалів, запчастин, 
добрив і переробки продукції ланів і ферм. Не менш важливим було соціаль
не значення містечок, в яких існували ярмарки, заклади торгівлі, освіти, куль
тури та охорони здоров’я, призначені для забезпечення соціальних потреб не 
лише містечкового, але й навколишнього сільського населення. Містечка бу
ли невід’ємною складовою матеріальної і духовної культури українців. Зов
нішні ознаки українських містечок (забудова, архітектура, народне житло, 
церкви, ярмарки тощо), особливості господарської діяльності жителів ство
рювали ту своєрідність і привабливість, що визначала важливе місце їх суспі
льно-просторовому житті українців. Містечковий спосіб життя мав позитив
ний соціально-психологічний вплив на селян, залучаючи їх до нових досяг
нень науково-технічного та соціального прогресу. У містечках створювалася 
своєрідна і неповторна аура життєдіяльності українців.

На початку радянської доби при проведенні Всесоюзного перепису 
міського населення 1923р. для містечок були визначені нові критерії: люд
ність понад 500 чол. І понад 50% самодіяльного населення повинно бути 
зайняте у несільськогосподарських сферах праці. При такому підході, за 
даними перепису, в Україні нараховувалося 402 містечка, що на 13% мен
ше, ніж у 1897 р. Незважаючи на це містечка залишалися важливою фор
мою територіальної організації міського розселення. Починаючи з грудня 
1924 р. до жовтня 1925 р., Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комі
тет та Рада Народних Комісарів Української РСР прийняли по кожній гу
бернії постанови «Про загальну назву селищ міського типу», якими всі на
зви поселень «містечко» замінили на «селище міського типу». Це була не 
проста термінологічна заміна. У такий спосіб адміністративно-командна 
система без будь-якого обґрунтування ліквідувала містечка як історичну 
національну форму територіальної організації міського розселення в Укра
їні, замінивши її на привнесену із зовні форму селище міського типу, що 
не було притаманним для української традиції. Ця заміна не була зумовле
на об’єктивними причинами, а здійснена із суб’єктивних політичних мір
кувань. Здійснюючи політику інтернаціоналізації, радянська влада цілесп
рямовано знищувала всі форми національного суспільного життя українсь
кого народу, в тому числі й українські містечка, де національний елемент 
був найбільш закоріненим та стійким. Важливо зазначити, що в Росії міс
течок взагалі не було, містечкова форма територіальної організації розсе
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лення історично сформувалася також у Польщі, Білорусі та країнах Балтії, 
але ліквідована була лише в Україні. За офіційними даними на кінець 
1993 р. в Латвії було 69, а в Литві 100 містечок.

В сучасний період однією з актуальних проблем українського держа
вотворення є побудова української національної держави. Для її вирішення 
необхідна розробка і реалізація державної програми національного відро
дження України, в якій чільне місце має бути відведене відродженню наці
ональних форм розселення українців (містечок, хуторів, слобід). Це досить 
складний процес, який має правові, історичні, економічні, соціальні та 
психологічні аспекти. Першим кроком у вирішенні цієї проблеми має бути 
включення всіх містечок у нове видання «Історії міст і сіл України» з тим 
щоб вчені повернулися «обличчям» до містечок, тому що вони складали 
величезний «пласт» господарського, суспільного та духовного життя укра
їнців, без якого історія нашого народу буде неповною і невичерпною. 
Більш того, у новому виданні, на наш погляд, повинні описуватися всі фо
рми територіальної організації розселення, що функціонували в Україні, 
тому потрібно змінити й назву цієї багатотомної праці (напр. «Історія по
селень України», або «Історія українських поселень»).

Актуальне значення має введення містечок у правове поле територіа
льного управління українською державою. Для цього потрібно ввести міс
течко як самостійну низову адміністративно-територіальну одиницю у 
проект Закону «Про адміністративно-територіальний устрій України» та в 
Конституцію України (ст. 133).

Не менш важлива соціально-психологічна «реабілітація» містечок. На 
жаль, в сучасний період іноді серед журналістів, письменників, вчених та 
політиків доводиться чути негативне відношення до містечок, містечково
го мислення і способу життя як до чогось застарілого, віджилого і несуча- 
сного. Це не що інше як рецидиви радянського минулого з його заідеологі
зованою пропагандою. Тому важливим завданням вчених, письменників і 
журналістів є переконання пересічного українця у необхідності повернен
ня містечок в українське суспільне життя.

У цій важливий справі маємо перші зрушення .У 1995 р. Микола Янко 
надрукував у газеті «Голос України» замітку під назвою «Повернімося до 
«містечка», яку' закінчив риторичним запитанням: «Чи не час повернути в 
українську мову невиправдано забуте «містечко», яким протягом століть ко
ристувалися наші попередники?» [7] Так, вже пора повернути містечко не 
лише в українські мову, а й в  українське суспільне життя, виділивши відве
дене історією важливе місце йому в системі розселення і територіальній ор
ганізації продуктивних сил. Олена Радзивил у 1997 р. надрукувала в газеті 
«Вечірній Київ» серію нарисів про містечко Гнівань, в яких яскраво показала 
специфіку подільських містечок з їх «особливим, неквапливим ритмом жит
тя, з неповторною атмосферою спокою, певності, сталості існування» [4]. 
Підмічені автором характерні риси містечкового способу життя в наш склад
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ний і непевний час, погодьтеся, мають розглядатися як позитивні і в певній 
мірі привабливі. З огляду на це юристам потрібно розробити правові статуси 
міста і містечка. Наведемо досить влучний і актуальний висновок Олени Ра- 
дзивил: «...українське містечко-надзвичайно цікавий і надзвичайно мало ви
вчений соціальний, культурний, етнографічний феномен, що терпляче чекає 
на своїх дослідників ... містечко виробляє і свій специфічний побут, своє 
культурне середовище. Явище це тим більше потребує вивчення» [4].

В результаті реформування економіки на ринкових засадах, децентра
лізації та роздержавлення виробництва в містечках будуть створені сприят
ливі передумови для розміщення підприємств малого і середнього бізнесу, 
залучення інвестицій в нове виробництво. В містечках ефективно розміщува
ти підприємства по виробництву місцевих будівельних матеріалів, переробці 
сільськогосподарської продукції, ремонту сільськогосподарської техніки В 
них доцільно створити розвинену інфраструктуру (виробничу, ринкову і со
ціальну), призначену для забезпечення не лише власного виробництва і насе
лення товарами і послугами, але й сільського населення, яке проживає в цих 
зонах. Містечка виконуватимуть також важливі управлінські функції, тому 
що більшість з них це районі цетпри в аграрних зонах України.
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Петров М.Б. 
(лі. Ком ’янець-Подільський)

МІСТОБУДІВНІ НОРМИ РОЗВИТКУ 
КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ 

ІСТОРИЧНОЇ ТОПОГРАФІЇ МІСТА (K.XVII-XVIII ст.)

В еволюції територіальної історії Кам5 янця-ГІодільського нових часів, 
окрім соціально-економічних, культурних, релігійних, військових та інших 
чинників, важливу роль відігравали й містобудівні норми. Вони регулювали
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ся принципами європейських міст XH-XV ст., які отримали самоврядування 
за Магдебурзьким правом. Кам’янець таким правом був наділений у 1374 р.

Головною інституцією, що здійснювала самоуправління міських гро
мад та регулювала містобудівними нормами, виступав магістрат. На 
ХУШст. їх було два: українсько-польський і вірменський. Українсько- 
польський знаходився в ратуші, що локалізувалася в межах Українсько- 
польського майдану-ринку, в його центральній частині. Вона виступала 
організовуючим елементом в історико-архітектурному ансамблі ринку, а 
також місцем діяльності органів законодавчої і виконавчої влади. В ратуші 
засідала найзаможніша міська верхівка, від діяльності якої залежала спе
цифіка формування соціальної топографії міста. Представники міських 
урядів володіли нерухомими маетностями переважно в межах міських 
майданів-ринків і головних вулиць. Ведучи мову про Українсько- 
польський майдан-ринок, можна назвати десятки прізвищ міських урядов- 
ців-патриціїв, які мали садиби в усіх його періях. Згідно з описом Кам’янця 
1700 р. кам’янецький війт і радник Адам Святович мешкав в межах вели
кого периметру ринку (південна перія). У південній перії зустрічаємо са
диби війта Томаша Воєводки і радника Мартина Ольбрихтовича, у східній 
-  садибу радника Юзефа Пшебилковича [1] і т.д. 1734 р. в межах Україн
сько-польського ринку знаходились садиби президента міста Яна Барано- 
вича (північна перія), райців Стефана Бакаловича, Йозефа Вільчка, Григо- 
ра Яроцького, Павла Шейна та Опученка (східна перія), райців Антонія Лі- 
севича та Дмитра Стахурського (середринковий квартал), райця Миколи 
Павліча (південна перія), лавника Панкевича (вул.Зарванська), лавників 
Лукаша Згурка та Антонія Крипггофовича (вул. Довга), лавника Олександра 
Гановича (Вірменський ринок), лавників Якова Бродзянського та Григора 
Піотровського (вул.П5ятницька) [2] і т.д. Аналогічну картину щодо розсе
лення членів магістрату в межах Старого міста подає нам і документ 
1789 р. Він засвідчує, що райця Бакалович мав садибу у північній перії 
Українсько-польського ринку, райця Григорій Декарпелевич -  у східній, 
лавник Михайло Боярський -  у східній [3] і т.д. Члени магістрату стежили 
за упорядкуванням міських садиб, їх забудовою і розмежуванням, регулю
вали куплю-продажу і т.д. Українсько-польський магістрат продавав ба
жаючим особам (хто мав на те право) в межах Старого міста «пусті ґрун
ти» для їхнього загосподарювання. В їх межах зводилися як житлові, так і 
господарські споруди. Виручені від продажу кошти поступали до магіст
ратської каси. За М.Крикуном у 1734 р. таких ґрунтів було продано 5, а 
1735 р. -  7, на загальну суму 380 злотих. Із цих 12-ти грунтів 6 знаходилося 
в Долині, 3 -  на Підгір’ї, по одному -  на вулицях Довгій, Зарванській і Та
тарській [4]. Кожний акт продажу ґрунту не обходився без представників 
магістрату: бурмистра і райців. Вони вимірювали грунт, оцінювали його 
вартість, а потім, з їх дозволу, магістратський возний тричі виголошував 
запитання, чи на той момент хтось із присутніх не претендував на грунт.
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Якщо таких осіб не виявлялося, то після цієї процедури бурмистр і райці про
водили інтромісію (вводили покупця до придбаного грушу) [5]. У кожному 
акті інтромісії вказувалися розміри проданих грунтів, місце їх розташування в 
межах міських дільниць. Так, продаючи незайманий грунт на початку 30-х ро
ків ХУШ ст. кам’янчанину, в актових книгах українсько-польського магістрату 
зазначалося, що він знаходився між домами-садибами Яна Білоуса і Дмитра 
Олійника. А люстрація 1734 р. засвідчує, що ці садиби локалізувались в Доли
ні, недалеко від Польської брами під №№ 309 і 314 [6].

Доречно зазначити, що містобудівні норми перебували і в полі зору 
держави (Кам’янець державним містом став ще 1463 р.). Зокрема, у 1738 та 
1746 рр. польський король Август Ш (1733-1763) направляв до Кам’янця 
спеціальні комісії, до обов’язків яких входило вивчення благоустрою міста 
та вироблення програми дій щодо його упорядкування. Особливу увагу 
комісії звертали на архітектурно-планувальні норми та забудову садиб в 
межах ринків, а також вздовж центральних міських вулиць. Звертаючись 
до королівських рекомендацій комісії 1738 р. зауважимо, що вона повинна 
була з’ясувати кому і на основі яких прав належали ті чи інші кам’яниці, бу
динки і незабудовані ділянки в межах Старого міста, у якому стані вони зна
ходились і т.п. Комісія повинна була вивчиш і описати володіння представ
ників духовного та світського станів, зобов’язати міські органи влади сприя
ти розвиткові торгівлі, ремесел, промислів та інших видів господарської дія
льності для розбудови й упорядкування Кам’янця, розумно організувати по
даткову систему, залучати до відбудови міста не лише кам’янчан, а й іного
родніх жителів [7]. Не виключено, що саме завдяки діяльності останньої ко
місії, у 1754 р. було реконструйовано українсько-польську ратушу. Крім того, 
в ті часи проводилося мощения майдану-ринку із її західного боку [8].

Як данина традицій європейських міст ХП-XV ст., в Кам’янці лише у 
ХУШ ст. перед ратушею, з південно-західного боку було зведено так званий 
«Міський колодязь» [9]. Дивним залишається той факт, що ця пам’ятка без 
наукових аргументів атрибутована в окремих виданнях [10] як «Вірменський 
колодязь». Для такої його назви писемних свідчень не виявлено. Адже та су
ма грошей, що була виділена якимось Нарзесом на початку ХУП ст. для ко
пання міської криниці [11], не дає підстав стверджувати, що саме тоді коло
дязь почав функціонувати. У зв’язку з цим фактом не випадковим було роз
порядження короля та рішення міських властей 1638 р. про необхідність зве
дення на ринку колодязя [12]. Справа була досить трудомісткою, однак у 
ХУШ ст. 40-а метровий колодязь з’явився. Найбільш аргументованими доку
ментами, що засвідчують існування «Міського колодязя», є плани Кам’янця 
1761 та 1773 рр. [13]. Про наявність колодязя на Українсько-польському рин
ку саме у ХУШ ст. засвідчили й дослідження археологічної експедиції 
Кам’янець-Подільського педуніверситету у 1997 р. Колодязь викопали, однак 
вода для пиття виявилася непридатною.
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Станом Кам’янця у містобудівному та військовому відношеннях цікави
вся і король Станіслав Август ГІонятовський (1764-1793), на честь приїзду 
якого до міста у 1781 р. звели Тріумфальну арку [14], через яку можна було 
потрапити з Українсько-польського ринку до кафедрального собору св.ГІетра 
і Павла. Поява Тріумфальної арки в системі Українсько-польського ринку 
явище досить цікаве, а збудована вона була, очевидно, також як данина дав
нім традиціям. Тріумфальні арки в середні та нові часи, як і в античності, за
лишалися важливим атрибутом європейських міст не лише на майданах- 
ринках, а й на центральних вулицях, що вели з околиць до міста [15].

Еволюцію містобудівних норм Кам’янця кінця ХУП-ХУШ ст. дають 
можливість простежити магістратські книги, а також -  його плани 1753 
[16], 1761 [17], 1773 [18], 1793 [19] та інших років. Вивчаючи принципи 
розпланування Старого міста тих часів зауважимо, що вони в своїй основі 
мали типологічні структури поквартального розпланування міста й вулич
ної мережі, які формувались ще з XV ст. Ведучи мову про Українсько- 
польський ринок зазначимо, що наприкінці ХУЛ -  у ХУШ ст. він зберігав 
у своїй основі планувальні норми Кам’янця XV-XVII ст. [20], що були за
позичені будівничими в європейських міст ХП-XV ст. Ці норми спочатку 
переймали будівничі міст Польщі [21], а у XTV-XV ст. -  міст Правобереж
ної України [22]. Майдани-ринки більшості тогочасних французьких, іта
лійських, чеських, польських та інших європейських міст організовувалися 
на основі регулярного прямокутно-перехресного або «шахового» розпла
нування, яке містобудівники перейняли від римських міст-таборів і транс
формували згідно з містобудівними нормами свого часу. У числі цих норм: 
розташування у центрі ринку ратуші та різноманітної забудови навколо неї 
по малому' периметру, розбивка великого периметра майдану-ринку на 
приблизно однакові за розмірами ділянки під забудову, локалізація в од
ному із кутів майдану-ринку кафедрального собору (в Кам’янці храм 
св.Петра і Павла з цвинтарем у північно-західному куті ринку) і т.д.

Варто підкреслити, що міста Московської держави та їх центри будува
лися у ті часи за дещо іншими принципами, про що засвідчують спеціальні 
дослідження [23]. Містобудівні норми міст названої держави відтворюють 
рисунки таких міст кінця XVT-ХУШ ст. як Москва, Тобольськ, Курськ й інші. 
З’ясовується і той факт, що містобудівні норми Києва ХУП-ХУШ ст. [24] бу
ли досить подібними до містобудівних норм Московської держави.

Якщо Українсько-польський ринок у Кам’янці мав форму близьку до 
квадрата, то Вірменський -  до видовженого прямокутника. Така його пла
нувальна структура складалася протягом ХГУ-ХУШ ст. і поєднувала у сво
їй основі містобудівні норми міст Галицько-Волинської держави та євро
пейських міст. Вона сформувалася на основі дороги, що тягнулася від зам
ку через міст до П’ятницької і Миколаївської церков, пересікаючи півост
рів у його південній частині із заходу на схід. Дорога стала головною ком
позиційною віссю у формуванні не лише майдану-ринку, а й всієї планува

146



маловідомі імена, події, факти

льної сітки міста. Вивчаючи особливості планувальної структури Вірмен
ського ринку Ю.Нельговський зауважив, що при його організації в плані ри
нок отримав форму витягнутого веретена [25], а з часом, після розбивки на 
приблизно рівні за розмірами садиби, перетворився у видовжений прямокут
ник. Так звані «Довгі ринки» отримали широке розповсюдження в містах Ні
меччини (Мюльдорф), Чехії (Раковник, Кнеждуб, Нові Кесіржани), П ольеці 
(Нова Вись, Піла, Будзун) [26] та інших держав. «На одному кінці такого 
«довгого ринку» за межами поселення, контролюючи переправу або перехре
стя доріг знаходився замок..., а в іншому кінці -  храм» [27]. Аналогічні міс
тобудівні норми знайшли місце і в планувальній структурі українських міст, 
до числа яких відноситься й Кам’янець-Подільський.

Писемні та графічні документи кінця ХУП-ХУШ ст. дають можли
вість об’єктивно відтворити й планувальні особливості та забудову Вір
менського ринку. Вони засвідчують, що головними домінантами у форму
ванні його історико-архітектурного ансамблю виступали ратуша, культові, 
адміністративні, житлові та інші споруди. Ратуша локалізувалася у півден
но-східній частині ринку, а на схід від неї -  палац коменданта міста, який 
через сучасну вулицю Вірменську межував з вірменським «Торговим бу
динком». Зі сходу ринок обмежувала садиба Іоанно-Предтеченського хра
му з цвинтарем, а з півночі -  житлові споруди, володіння домініканського 
костелу і монастиря, садиба старост і т.д. У його південній частині знахо
дився костел тринітарів, гауптвахта, храм св.Ілюмінатора, Казематна баш
та тощо. Крім того, люстрація Кам’янця 1734 р. фіксує в межах Вірменсь
кого ринку резиденцію генерала Шіллінга, сім кам’яниць представників 
різних соціальних станів (Шуліцького, коронного кухмістра, вірменського 
пробоща, капітана Доссеиа, Давида Шадбея і Мардероса), вісім домів, 
один двір, три дворики та один склеп [28]. Чітку планувальну структуру 
Вірменського ринку подає план Кам’янця 1773 р.

В плані еволюції містобудівних норм доречно згадати і «Комісію доб
рого порядку», що була утворена в Польщі у 1765 р. До її функцій входили 
також теоретичні розробки питань щодо упорядкування, планування і за
будови міст. Однак, вивчення її діяльності в українських містах Правобе
режжя, в тому числі і в Кам’янці, дало підстави О.Станіславському дійти 
висновків, що функціонування комісії майже не вплинуло на розвиток 
українських міст [29].
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Стеклов В. 
(м. Київ)

ДО ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗВ ’ЯЗКУ

Свою історію Київський інститут зв’язку УДАЗ ім. О.С.Попова веде з 
1957 року. Саме тоді Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім.
О.С.Попова (ОЕІЗ) організував при Київському політехнікумі зв’язку на
вчально -  консультаційний пункт (НКП) для надання консультацій і мето
дичної допомоги студентам заочної форми навчання Київського регіону, а 
згодом -  прийняття вступних іспитів від абітурієнтів, проведення для сту
дентів настановних і екзаменаційних сесій. У 1967 р. НКП було перетворе
но на Київський заочний факультет (КЗФ), який готував фахівців за трьома 
спеціальностями: автоматичний електрозв’язок; багатоканальний електро
зв’язок; радіозв’язок і радіомовлення. Згодом при КЗФ відкрито вечірнє 
відділення з підготовкою інженерів автоматичного, багатоканального еле
ктрозв’язку і радіозв’язку та радіомовлення для підприємств і установ га
лузі зв’язку м. Києва та Київської області.

Нагальна потреба у високо кваліфікованих спеціалістах зв’язку для 
народного господарства викликала необхідність у 1979 р. реорганізації за
очного факультету у Київську філію ОЕІЗ з заочним і вечірнім факульте
тами: Після спорудження навчального корпусу та гуртожитку, створення
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лабораторної бази, у 1986 Київська філія ОЕІЗ розпочала набір абітурієн
тів на денну форму навчання за фахом автоматичний і багатоканальний 
електрозв’язок.

В 1996 році філію було перетворено на Київський інститут зв’язку 
Української державної академії зв’язку ім. О.С.Попова.

Нині Київський інститут зв’язку є державним вищим навчальним за
кладом освіти Г/-го рівня акредитації в складі Української державної ака
демії зв’язку ім. О.С.Попова. Відповідно до ступеневої освіти він готує ба
калаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом: «Телекомунікації», а також 
бакалаврів та спеціалістів за напрямом «Менеджмент». Підготовка ведеть
ся за чотирма спеціальностями -  телекомунікаційні системи та мережі; ін
формаційні мережі зв’язку; поштовий зв’язок; менеджмент організацій.

В складі інституту діють три факультети: факультет автоматичного 
електрозв’язку; факультет багатоканального електрозв’язку; факультет 
промислового менеджменту. Всі факультети мають денну і заочну форми 
навчання [1].

Інститут має сучасну комп’ютерну техніку, доступ до мережі Інтер- 
нет. До послуг студентів -  бібліотека, гуртожиток, їдальня.

Навчальний процес в інституті забезпечують понад 100 викладачів, 70 
відсотків з них кандидати і доктори наук, професори і доценти [2].

Основну навчальну, методичну, виховну роботу проводить штатний 
професорсько-викладацький склад інституту, забезпечуючи сучасний рівень 
підготовки фахівців зв’язку. Водночас для читання лекцій, керівництво дип
ломним та курсовим проектуванням, виробничою практикою широко залу
чаються видатні вчені України, провідні фахівці науково-дослідних, промис
лових, експлуатаційних підприємств зв’язку м. Києва. Вагоме місце тут за
ймає інтеграція навчального процесу з виробництвом, що здійснюється через 
зв’язки кафедр з підприємствами і науково-дослідними установами зв’язку, 
розвиток шефських стосунків, взаємозацікавленність у справі підготовки 
спеціалістів. Відчутливу допомогу в об’єднанні теоретичної і практичної під
готовки студентів надають добре відомі у нашій галузі професіонали 
С.Скляренко, М.Стародуб, А.Тарасенко, М.Машина та інші. Інститут під
тримує зв’язки з своїми випускниками, завдяки чому усуваються недоліки і 
прорахунки в навчальному процесі, враховуються пропозиції керівників під
приємств і організацій галузі щодо підвищення рівня і змісту ступеневої під
готовки фахівців відповідно до потреб виробництва галузі зв’язку.

Багато випускників інституту, керівників підприємств і організацій 
галузі мають репутацію добре підготовлених спеціалістів, які самостійно і 
грамотно розв’язують найскладніші виробничі проблеми. Серед них: 
В.В.Івашко -  керівник центру електрозв’язку №1, В.М.Саленко -  керівник 
центру електрозв’язку №5 Київської міської дирекції ВАТ «Укртелеком»; 
В.Г.Скрипник -  керівник Васильківського центру електрозв’язку Київської 
обласної дирекції ВАТ «Укртелеком»; Т.З.Матвєєв -  керівник відділу лі
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нійних споруд Київської обласної дирекції «Укртелекому»; І.А.Тарасенко 
-  технічний директор ЗАТ Київ ОН ЛАЙН; В. С. Сторчак -  заступник ко
мерційного директора з продажу СП «Інфоком» та інші.

Інтеграція сприяє покращенню профорієнтаційної роботи, виявленню 
інтересу у молоді до професії зв’язківця, свідомого і обгрунтованого її ви
бору, поглибленню науково-виробничої діяльності, відчутно впливає на 
оновлення і зміцнення матеріальної бази інституту, якість багаторівневої 
підготовки фахівців зв’язку для народного господарства України.

Серед складових підготовки спеціалістів є наукова робота. При інсти
туті діють два наукові підрозділи: науково-інженерний центр лінійно- 
кабельних споруд (НЩ Ж С ); науково -  аналітичний центр телекомуніка- 
цій (НАЦ-Телеком). Наукова діяльність цих центрів тісно пов’язана з ви
робництвом.

В числі наукових проблем, над розв’язанням яких працюють співробі
тники Науково-аналітичного центру телекомунікацій: розробка правил 
технічної експлуатації засобів зв’язку; розробка методик тарифікації і та
рифів на використання технічних засобів зв’язку; синхронізація мереж та 
апаратури зв’язку. Високу ефективність показав синхронізатор генератор
ного обладнання АТС МТ20/25 та арбітр для комплексу КСОЕРА АТСКУ, 
який впроваджено на київській телефонній мережі.

Основні напрями діяльності Науково-інженерного центру лінійно- 
кабельних споруд: дослідження оптичних направляючих систем; будівниц
тво лінійно-кабельних споруд; нові технології оптичного зв’язку; цифрові 
системи передачі; вимірювання на кабельних лініях зв’язку; засоби техніч
ної експлуатації лінійно-кабельних споруд [3].

Співробітники інституту -  активні учасники міжнародних і регіональ
них науково-технічних і науково-методичних конференцій, виставок нау
кових досягнень (Ганновер, Гонконг, Київ, Сеул, Одеса, Харків). Лише 
протягом 1999/2000 навчального року викладачами інституту опублікова
но понад 100 наукових та методичних праць у вітчизняних і закордонних 
виданнях. Інститут підтримує творчі зв’язки з навчальними закладами за 
кордоном. Здійснюється обмін досвідом навчальної, наукової та методич
ної роботи, стажування студентів в вищій школі Deutsche Telecom м. Ді- 
бург (Німеччина).

Важливу роль в підготовці фахівців відіграє виховна робота. Здійсню
ється вона факультетами, кафедрами, професорсько-викладацьким складом 
через гуманізацію навчального процесу в процесі викладання дисциплін, 
що читаються у вузі, а також певних дійових заходів, які проводяться в ін
ституті та за його межами і тісно пов’язаних з проблемами соціального, 
патріотичного, політичного, трудового, правового виховання, формування 
у студентів високої моралі, духовної культури, утвердження здорового 
способу життя.

Традиційними стали в інституті свята посвячення першокурсників у
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студенти, останнього дзвінка, творчі звіти факультетів з концертними про
грамами, обрядові вітання студентами ректорату, колективів кафедр, ін
ших підрозділів інституту, колядування тощо.

Помітний вплив на підвищення соціальної активності студентів в навча
льному процесі, покращення якості їх знань справляють науково-практичні 
конференції, соціологічні дослідження на різні теми, круглі столи. Лише за 
останні два роки в інституті були проведені студентські науково-практичні 
конференції на теми: «Українська революція 1917 року і  національно- 
державницькі традиції українського народу», «Зв’язок у битві за Дніпро і ви
зволенні Києва від німецько-фашистських загарбників», «Україна на межі 
тисячоліть: історичні шляхи державного відродження» [4].

В науково-практичній студентській конференції «Краєзнавство у відро
дження історичної пам’яті уіфаїнського народу: досвід, проблеми, перспек
тиви» взяли участь біля 300 студентів і викладачів. З доповідями перед сту
дентами виступили академіки П.Т.Тронько, ППТолочко, П.П.Кононенко. 
Позитивним є те, що студенти написали близько 200 рефератів та літописів -  
родоводів присвячених цій важливій проблемі. Майже тридцять відсотків на
укових робіт студентів написані на архівних джерелах [5].

Цікавим був круглий стіл-семінар за проблемою: «Права, свободи та 
обов’язки людини й іромадянина в Укрш'ні: механізм їх захисту та реаліза
ція». На цей захід до студентів Ш-IV курсів денного відділення прийшли 
провідні юристи, представники від Конституційного суду України, інсти
туту Уповноваженого з прав людини при Парламенті України, депутати 
Верховної Ради України, працівники засобів масової інформації [6].

Велике значення у виховній роботі мають навчальні і оглядові екскур
сії студентів і випускників інституту в музеї м. Києва, диспути, зустрічі з 
цікавими людьми, гурткова робота, спортивні турніри та інші масові куль
турологічні заходи, що мають гуманістичне спрямування і формують соці
альну і професійну' орієнтованість спеціаліста, його духовну і політичну 
культуру, вміння працювати з людьми.

Колектив інституту глибоко усвідомлює, що радикальні зміни в на
шому суспільстві ставлять перед вищими навчальними закладами відпові
дальні завдання: діяти ефективно і результативно, орієнтуючись при цьо
му, на формування нової генерації спеціалістів, які володіють глибокими 
гуманітарними, фундаментальними та спеціальними знаннями і спроможні 
працювати творчо і самостійно в умовах ринкової економіки.
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РОЛЬ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ У 
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ АВІАЦІЇ

В Україні перший лет на планері-змії здійснив у 1876 році Олександр 
Можайський. З його конструкторської діяльності починаються перші кро
ки авіації в Україні. Ідея створити літальний аппарат виникла у
О.Можайського 1856 року в результаті тривалих спостережень над летом 
птахів. Проте інтенсивна праця почалася тільки наприкінці 60-х років. Пе
рший успіх -  підняття на змії-планері, вселив в О.Можайського оптимізм і 
впевненість. Приблизно через рік винахідник збудував літак такої констру
кції: відкритий човен -  фюзеляж, пласке крило малого подовження, візок 
на колесах під човном, штовхальні гвинти, встановлені в прорізах заднього 
ребра крил. Випробування цього апарату було улітку 1885 року, сталася 
аварія: літак перехилився на бік і поламав «підтримувальні поверхні». Ще 
багато років О. Можайський працював над вдосконаленням літака Вигото
влення нових двигунів затяглося і завершилось уже після його смерті.

Тривалий час однією з основних причин, що не давали апаратам, важ
чим за повітря, злетіти, був брак простіших, компактніших і легших дви
гунів. Дехто з винахідників убачав розв’язання цієї проблеми в застосу
ванні реактивного двигуна. Проект реактивного літака в 1887 році розро
бив київський архітектор Ф.Гешвенд. Він запропонував використовувати
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як джерело пропульсивної сили потік стисненої пари. Генератором пари 
був трубчастий паровий казан. Як розраховував Ф.Гешвенд, з Києва до Пе
тербурга на його «Парольоті» можна було б дістатися за шість годин з 
п’ятьма-шістьма посадками, потрібними, щоб заправити двигун гасом. За
правні станції мали бути обладнані рейками для розгону літака.

З листа Ф.Гешвенда до голови Комісії із застосування повітроплаван
ня для військових цілей М.Борескова від 26 квітня 1888 року випливає, що 
винахідник почав практичне здійснення свого проекту. Але зазначена Ко
місія відхілила проект, відтак, очевидно, робота над літаком припинилася. 
А втім, «Пароліт» Ф.Гешвенда ввійшов в історію авіації в Україні як пер
ший реактивний літак, який починали будувати.

З 1908 року ентузіасти організовували групи, гуртки, клуби й товарис
тва, щоб будувати літальні апарати, навчати охочих літати, змагатися, роз
робляти теорію, пропагувати летунство. Такі громадські утворення діяли в 
Петербурзі, Москві, Києві, Одесі, Харкові та інших містах. Зокрема велику 
роль в розвитку авіації відіграли Київське товариство повітроплавання й 
Одеський аероклуб.

В Київському політехнічному інстшуті активно працював гурток, 
створений у листопаді 1908 року за ініціативою професора М.Б.Делоне. З 
його рапорту до директора КШ «Про діяльність повітроплавного гуртка» 
зрозуміло, що був великий брак коштів, відсутність лабораторій, літальних 
знарядь і, навіть, навчальних моделей. Проте, робота гуртка ставала дедалі 
пліднішою: вже через рік він об’єднав близько 200 студентів та викладачів 
різних національностей.

Члени авіагурпсй стали ядром Київського товариства повітроплавання, 
створеного професорами МА.Артем’євим і МБ.Делоне 29 жовтня 1909 року. 
При товаристві працювали науково-технічний і спортивний комітети. 
Упродовж 1909-1914 років київські конструктори створили близько 30 ти
пів літальних апаратів. Тут працювали Г.Адлер, Д.Григорович, О.Карпека, 
О.Кудашев, П.Нестеров, І.Сікорський та багато інших. Проводилися робо
ти і в галузі повітроплавання: Ф.Андерс збудував дирижабль «Київ», а 
С.Халютін -  аеростат «Прип’ять», призначений для того, щоб підіймати 
метеорологічні прилади й автоматичні фотокамери. На Куренівському ле- 
товшці Київське товариство повітроплавання на громадські пожертви го
тували пілотів і механіків. У Києві протягом 1911-1912 років влаштовува
лись повітроплавні виставки, видавались збірники праць членів товарист
ва, а його періодичним виданням з березня 1914 року' став журнал «Авто
мобильная жизнь и авиация».

Гурток продовжував функціонувати аж до початку війни. 1915 року у 
правому крилі головного корпусу влаштували авіам^терні, в яких ремон
тували літаки і будували нові, конструювали і виробляли авіапропелери. 
Пізніше авіагурток став основою для створення в інституті кафедри з авіа- 
спеціальностей, а невдовзі -  окремого інституту інженерів цивільної авіа
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ції. Ь гуртківців вийшла плеяда відомих інженерів і вчених, серед них ме
талург академік АН СРСР І.П.Бардін, один із засновників науки про колої
дну хімію академік АН УРСР А.В.Думанський, професор В.Ф.Бобров, ви
датний конструктор авіадвигунів О.О.Мікулін, авіаконструктор 
В.П.Григор’єв. Сконстуйований Григор’євим літак був взятий на озброєн
ня російської армії і успішно використовувався на фронтах першої світової 
війни. Авіагурток став школою для таких авіаконструкторів, як 
Д.П.Григорович, брати Олександр, Іван і Євген Касьяненки, всесвітньові- 
домий авіаконструктор І.І.Сікорський.

Випускник Київського політехнічного інституту ЬСікорський розпо
чав свою творчу діяльність з дослідів з несними гвинтами й літальними 
моделями. Після невдалої спроби 1909 року, у 1910 році він все ж таки 
збудував перший вітчизняний натурний гвинтокрилий літальний аппарат. 
Разом із членами повітроплавного гуртка Київського політехнічного інсти
туту Ф.Билінкіним і В.Іордановим створив третій у Російській імперії літак 
БІС-2, що піднявся у повітря. Протягом 1910-1911 років ІСікорський збуду
вав цілу серію літаків-бішіанів: С-3,С-4,С-5,С-6. Трімісний біплан С-6 приніс 
конструкторові славу. Саме на ньому ІСікорський 29 грудня 1911 року вста
новив світовий рекорд швидкості для тримісних літаків -  111 км/год. Одно
часно це був світовий рекорд узагалі для літаків-біпланів.

За 20 років еміграції до СІЛА І.І.Сікорський створив близько 15 типів 
літаків, а з 1939 року конструював одногвинтові вертольот, які пізніше діс
тали широке застосування. Американці заслужено називають його батьком 
американського вертольотобудування.

23 травня 1910 року можна вважати днем народження нашої авіації. 
Тоді професор Київського політехнічного інституту князь О.Кудашев на 
літаку власної конструкції пролетів кількадесят метрів. Він став першим 
авіатором, який на першому літаючому аероплані, зробленому в Російській 
імперії, здійснив свій політ. Те, що це було в Україні, цілком закономірно, 
адже як один з найрозвинутіших індустріальних і наукових регіонів Украї
на мала всі можливості для втілення передових наукових і технічних ідей.

Професор О.Кудашев працював на кафедрі стійкості споруд Київсько
го політехнічного інституту, потім у Ризі на Російско-Балтійському вагон
ному заводі. Усі пізніші літаки І.Сікорського, виготовлені на цьому під
приємстві, відзначалися міцністю конструкцій, яку розраховував відділ
О.Кудашева. Глибокі наукові знання, досконала методика розрахунків 
професора дістали застосування в авіаційній техниці. Він вперше розраху
вав міцність фермової конструкції фюзеляжу й шасі, а також удосконалів 
свою ідею «Пароліт» «дугового» шасі: вісь коліс підвищувалась до зігну
тих стояків-дуг на амортизаторах. Така констукція була легка, а технологія 
виробництва і ремонту досить проста. Згодом цю схему шасі використали 
французькі констуктори на літаках «Депердюссен».
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В Україні було відкрито кілька авіаційних шкіл. Найавторитетнішою 
серед них була Севастопольська (Качинська) офіцерська школа авіації, 
сформована в листопаді 1910 року для навчання військових пілотів. До 
жовтня 1917 року ця школа підготувала 609 летунів. Під час першої світо
вої війни, коли стала гостро відчуватися нестача пілотів на фронтах, у 
Криму організували ще Феодосійську спеціалізовану школу летунів- 
виншцувачів. Діяла і Київська школа летунів-спостерігачів, яку в 1917 році 
перевели до Євпаторії.

Після закінчення у 1913 році Петербурзької офіцерської повітроплавної 
школи П.Нестеров проходив військову службу в Києві. Навколо нього скла
лася перша в світі школа пілотів, що засвоїли техніку пілотування на віражах 
і поступово поширили свій досвід. У колі пилотів ПНестеров не раз твердив, 
що на літаку можна виконати «мертву петлю», але у це мало хто вірів, як і 
мало хто знав, що П.Нестеров досконало вивчав праці професора 
М.Жуковського, листувався й зустрічався з вченим, який визначив досконеч- 
ні умови виконання «мертвої петлі». Суперечки тривали до 27 серпня 1913 
року, коли П.Нестеров здійснив свій задум. Пілот на очах присутніх офіцерів 
піднявся над Київським аеродромом на літаку «Ныопор». Досягши висоти 
1000 метрів, поручник Нестеров стрімко ринувся вертикально вниз, а тоді 
круто виписав повне коло, опинившись на мить головою додолу. Оце і все. 10 
секунд у повітрі, що принесли світову славу пілотові і трохи більше десяти 
рядків у газеті. Досить стримано поставилося до цього визначного досягнен
ня й військове командування. Натомість колеги, вчені й ентузіасти авіащі з 
Київського товариства повітроплавання заслуги пілота оцінили високо. За 
«наукове розроблення питань про сильні крени» і за «перше в світі вдале 
розв’язання з ризиком для життя питання про керування аеропланом при вер
тикальних кренах» П.Нестерову Товариство присудило золоту медаль.. Таку 
саму медаль одержав від Товариства тільки професор Жуковський. Влітку 
1914 року Нестеров перебував на Південно-Західному фронті, виконуючи пе
реважно завдання повітряної розвідки по збору відомостей про розміщення 
ворожих військ та укріплень. 26 серпня 1914 року' він здійснив під Жовквою 
свій останній легендарний подвиг -  уперше в історії летунства таранним уда
ром свого «Морана» збив ворожий австрійський аероплан «Альбатрос». 
Більш як сто тисяч киян проводжали загиблого героя до Аскольдової могили, 
де його було поховано.

Євграф Крутень -  учень і послідовник П. Нестерова. Після закінчення 
Костяшшгівського артилерійського училища був відряджений до Броварсь
кої авіароти для навчання за спеціальністю пілота-спостерігача. Там він літав 
разом з П.Нестеровим як артилерист-коригувальник на спільних з авіацією 
артилерійських навчаннях Київської військової округа Після закінчення Га- 
тчинської військової авіаційної школи 23 серпня 1914 року виконав на піло
тажному «Фармані-16» дві петлі Нестерова. На фронті, в складі 21-го авіа
ційного загону, Є Крутень літав у розвідку та на бомбардування німецьких
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військових об’єктів, здійснював рейди в глибоке запілля ворога, він одним із 
перших освоїв нічні лети й коригування артилерійського вогню за допомо
гою бортової радіостанції. У листопаді 1916 року, вже будучи командиром 
2-го авіаційного загону, він був відкомандирований до Франції вивчати бойо
вий досвід союзників та опановувати нові типи винищувачів. Крім участі в 
повітряних боях, йому доводилось і ппурм^ш и ворожі позиції і виконувати 
розвідчі польоти. За це Є.Крутень відзначений військовим французьким ор
деном -  «Бойовим хрестом з пальмовою гілкою». >

Повернувся Є.Крутень на Україну в березні 1917 року. Був підвищений 
до капітана й призначений командиром 2-ой бойової авіаційної групи. У той 
час, коли пилоти-винищувачі не мали ще вивірених методів повітряного бою, 
Є.Крутень виробив і методи, і тактику, які давали-блискучі результат Він 
був не тільки чудовим пілотом, взірцем майстерності й мужності, а ще й тво
рцем наукових основ повітряного бою. Розробив більш як 20 способів атаки -  
одинарної, в парі і групою літаків. Він -  автор 9 наукових праць.

4 червня 1917 року після бою закінчилось коротке життя героя, йому 
було лише 27 років. Поховали Є.Крутеня з почестями в Києві, на Асколь- 
дової могилі, біля його вчителя -  першого вітчизняного винищувача Петра 
Нестерова.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ ЛУГАНСЬКА (КІН. XIX -  поч. XX ст.)

Луганськ в останній чверті XIX ст. за темпами економічного розвитку 
посідав перше місце в Донбасі. У цей час відбувалося інтенсивне будівни
цтво залізниць, були відкриті залізничні майстерні для ремонту паротягів і 
вагонів. У 1882 р. Луганськ об’єднується з Кам’яним Бродом і стає повіто
вим містом. Згідно перепису 1897 р. тут мешкало 20,4 тис. чоловік [1]. Ва
жливу* роль у розвитку промисловості Луганська відіграло залучення на 
південь України, зокрема, у Донбас, російського та іноземного капіталу. 
Англійські, німецькі, бельгійські підприємці створювали численні акціоне
рні товариства, будували великі заводи, розробляли родовища кам’яного
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вугілля й руд. У відповідності до цієї практики, за пільговими фінансовими 
умовами німецьким промисловцем Г. Гартманом було створене «Російське 
товариство машинобудівних заводів Гартмана», після чого Гартман перевіз 
до Луганська з Хемниця обладнання свого паровозобудівного заводу. Бу
дівництво корпусів найбільшого в Російській імперії паровозобудівного 
підприємства почалося влітку 1896 р. З його виникненням місто отримало 
нові можливості для розвитку. Офіційно Російське товариство машинобуді
вних заводів було засноване «з метою розвитку машинобудівної справи на 
півдні Росії» [2]. Географічне положення нового підприємства було дуже 
зручним для розвитку машинобудування. Гартман міг отримувати чавун із 
сусідніх південних заводів, кам’яне вугілля і кокс -  з найближчих копалень. 
Завод розташовувався на залізничній магістралі й неподалік Сіверського Дін
ця, де металургійні й металообробні виробництва мали давні традиції.

На заводі Гартмана з 1898 р. почалася виплавка сталі (2,2 млн. пуд. у 
1900 р.) [3]. Він виробляв в основному листовий і котельний метал. У травні 
1900 р. виготовлений перший луганський паротяг. Підприємство було розра
ховане на випуск 20 паротягів на місяць, у той час як Путіловський (1800 р.) і 
Брянський (1873 р.) заводи випускали тільки по 13-14 паротягів на місяць. 
Зручне місце розташування заводу створило сприятливі умови для його роз
витку. Протягом чотирьох років на підприємстві послідовно вводяться в дію: 
у 1897 р. -  електростанція, у 1898 р. -  мартенівський, чавуноливарний цехи, у 
1899 р. -  паровозомеханічний, мідноливарний, парова кузня, у 1900 р. -  ста
леливарний цех [4]. На заводі Гартмана працювало багато іноземних спеціа
лістів. 3 18 відділів (цехів) і служб вони очолювали 13, або 72%. У шести ос
новних цехах з 14 майстрів іноземців було 12, або 86% [5].

Корпуси підприємства, побудованого за останнім словом науки і тех
ніки того часу, були найбільш значними промисловими спорудами у місті, 
їх специфічний вигляд визначив на багато років архітектурний характер 
промислової зони Луганська -  так, як і будівлі заводської колонії підкрес
лили краще, що було в архітектурі міських цивільних будинків, ставши 
прикладом комплексного рішення забудівлі, взірцем функціональної доці
льності й будівельної майстерності. Колонія, що займала площу 4,9 деся
тини (5,3 га), була розташована на відстані однієї з лишком версти від за
воду. У північній її частині розташовувався цегляний дім директора заводу 
-  великий особняк з 28 приміщеннями; неподалік від нього знаходився ряд 
кам’яних і дерев’яних будівель -  для сторожа, кучера, садівника, пральня і 
комора, конюшня й оранжерея. По обидва боки головного під’їзного й пі
шохідного шляху були споруджені особняки з надвірними будівлями, біля 
входу на територію колонії -  дім сторожа. Крім цих будинків, розрахова
них на заводську еліту, у колонії були інші одно- і двоповерхові будинки, 
де мешкали майстри, дрібні службовці. Крім того, на території колонії фу
нкціонувала лікарня на 22 ліжка; тут же було приміщення для карети шви
дкої допомоги. Двоповерховий цегляний будинок ніколи мав власне парове
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опалення й водопостачання з артезіанської свердловини 50-метрової гли
бини. Неподалік від шкіл знаходились три фільтра біологічної станції. Це 
було єдиною інженерною спорудою такого роду в місті. Заводське селище 
стало своєрідним «містом» у місті -  зі своїми інженерними комунікаціями, 
автономним водо- і електропостачанням, навіть власним «садом для гу
ляння» площею майже 18 тис. кв. м.[6].

На березень 1903 р. завод Гартмана побудував 359 паротягів, а на 
1905 -  245. У 1910 р. підприємство освоїло випуск потужних на той час 
пасажирських паротягів серії «С» і вантажних серії «Е» [7]. У 1914 р. кіль
кість робітників зросла до 4,5 тис. чоловік [8]. У 1895 р. в Луганську почав 
свою діяльність казенний патронний завод, що був створений на базі Лу
ганського ливарного заводу, закритого в 1887 р.

Ліквідація Луганського чавуноливарного заводу поставила під загрозу 
економічний розвиток міста. Урятував завод і місто від животіння його пе
рший голова Микола Петрович Холоділій (1843-1929). Вісім років він про
водив кампанію за відродження заводу. І домігся, що нарешті, Головна 
розпорядна комісія з переозброєння армії 29 грудня 1892 р. прийняла рі
шення побудувати в м. Луганську на базі колишнього ливарного заводу 
новий казенний патронний завод з річною потужністю в 100 мли набоїв. У 
цей час у Російській імперії у відповідності до воєнної реформи йшло пе
реозброєння армії. У 1891 р. була прийнята на озброєння 7,62-мм магазин
на трьохлінійна гвинтівка системи Мосіна, яка, відповідно, вимагала вели
кої кількості набоїв нового зразка. В імперії такі набої виготовляли тільки 
два підприємства: казенний Петербурзький і приватний Тульський заводи. 
Реконструкцію Луганського заводу й організацію в ньому виробництва на
боїв доручалися інженер-полковнику Клавдію Єгоровичу Кабалевському 
(1840-1913), переведеному до Луганська із С.-Петербурга, де він працював 
начальником споряджального виробництва на патронному заводі. До Лу
ганська К.Є.Кабалевський прибув у січні 1893 р. і керував підприємством 
до 10 грудня 1906р. У короткий термін К.Є.Кабалевський провів реконст
рукцію ливарного заводу, були побудовані нові -  споряджальний, гільзо
вий цехи, електростанція та інші служби. Підприємство отримало облад
нання з Бельгії, Німеччини, Франції і стало в один ряд з кращими заводами 
імперії за рівнем технології і організації виробництва.

Луганський казенний патронний завод був урочисто відкритий 6 тра
вня 1895 р.[9].

Заробітна плата на заводі коливалася від 8 до 125 крб. на місяць, за
лежно від кваліфікації того чи іншого працівника. Некваліфіковані робіт
ники отримували 60 коп. на добу, робітниці -  35. (Для порівняння: кіло
грам житнього хліба на початку XX ст. коштував 5 коп., кілограм вершко
вого масла -  1 крб., кілограм яловичини -  40-80 коп., кілограм цукру -  38 
коп., мішок картоплі -  біля карбованця) [10]. При заводі знаходилась ліка
рня. Лікарняні дні працівників оплачувалися або половиною, або повним
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поденним заробітком, залежно від стажу й старання в роботі. Усі праців
ники підприємства та члени їх родин отримували безкоштовну медичну 
допомогу. Луганський патронний завод у 1895 р., тобто в рік пуску, виго
товив 10 млн. набоїв, а через три роки -  100 млн., тобто досяг своєї проек
тної потужності[ 11].

Наприкінці XIX -  на початку XX ст. в Луганську відкриваються й ін
ші заводи та фабрики: трубопрокатний завод Залевського і Григор’єва (ни
ні завод ім. Якубовського), дротово-цвяховий завод «Урденен і Дюшессан» 
(нині завод ім. Рудя), завод гірничого обладнання, два ливарно-механічні 
заводи, Товариство луганської мануфактури (виробляло солдатське сукно 
відмінної якості), Анонімне товариство -  завод емальованого посуду (нині 
завод ім. Артема), костильний завод (нині завод 20-річчя Жовтня), лікеро- 
горілчаний завод, пивзавод Я.Г.Прусського і В.В.Єфимова, винокурний за
вод та інші[ 12].

Отже, на початку XX ст. Луганськ став великим промисловим 
центром. У 1898 р. тут діяло 58 середніх та великих підприємств, що дава
ли продукцію на загальну суму в 4,5 млн. крб.[13].

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Весь Луганск в кармане: Адрес-календарь и справочная книга на 1912 
год. Луганск, 1912. -С.72-75.

2. ДАЛО. -  Ф.Р-2, on. 1, спр. 108, арк. 90.
3. Жданов Г.В., Компаниец З.Л. В коммуне остановка: Исторический очерк о 

Луганском локомотивостроительном заводе. -  Донецк, 1967. -  С.6.
4. Там само. -  С.8-10.
5. Локотош Б. Очерки истории Луганска -  Луганск, 1993. -  С.63.
6. Костин В.И. Ворошиловград: Архигеюурно-исторический очерк. -  К., 

1987.-С .67.
7. Жданов Г.В. Верность традициям: Очерк истории Ворошиловградского 

ордена Ленина и ордена Октябрьской революции тепловозостроитель
ного завода им. Октябрьской революции. -  М., 1981. -  С.9-10.

8. Локотош Б. Назв, праця. -  С.51.
9. Там само. -  С.64-65.
10. Див.: Наша газета. -  1992. -  8 августа.
11 .Локотош Б. Назв, праця. -  С.66.
12. Там само. -  С.50.
13. КостинВ.И. Назв, праця. -С .69.

160



маловідомі імена, події, факти

Багмет М.О., Д ем 'янова Т.О., Ляпіна Л.А.
(м. Миколаїв)

' МІСТО МИКОЛАЇВ -  ЦЕНТР СУДНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Миколаїв розташований на півострові при злитті річки Інгул з Бузь
ким лиманом зА 74 км. від Чорного моря. Це морський і річковий порт, 
пов’язаний із багатьма містами України, Росії та іншими країнами СНД, 
Європи і світу залізничними, автомобільними і повітряними шляхами [1]. 
Назву місту було надано в пам’ять перемоги російської армії над турець
кою фортецею Очаків 6 грудня 1788 р. -  у день святого Миколая, якого 
вважали покровителем моряків. Тому 27 серпня 1789 р. Потьомкін наказав 
новозакладену верф на Інгулі іменувати Миколаєвом [2]. Будівництво міс
та і верфей було доручено полковнику Фалєєву на кошти Чорноморського 
Адміралтейського правління. У плануванні міста і проектуванні окремих 
будівель брали участь видатні інженери та архітектори Князев, Старов, 
Поджіо та інші. Вони спланували прямі широкі вулиці, що надало місту 
примітну особливість.

Миколаїв почали забудовувати на лівому березі Інгулу. Центральну 
частину міста займала Адміралтейська верф зі своєю слободою. На захід 
від неї -  цивільне передмістя, на схід -  воєнне передмістя (Слободка). Бу
дівництво Миколаєва йшло швидко. Вже через рік після заснування, у 
1790 р., у місті було збудовано 59 казарм, 113 землянок та куренів для рек
рутів, 6 службових приміщень, 5 складів, 2 цегляні заводи, 4 житлові бу
динки за рахунок казни, а також 274 житлових будинки (з них 223 мазанки 
та землянки), декілька лавок і погребів, 4 лазні, 3 кузні [3]. У цей час у міс
ті мешкало біля 1 тис. чоловік: солдати гренадського полку, матроси, май
стри, купці, збіглі кріпаки, каторжники, полонені. До верфі були прикріп
лені казенні селяни з адміралтейських поселень, розташованих поблизу мі
ста. З їх професією пов’язані і назви вулиць: Столярна, Купорна, Конопат- 
на, Котельна [4].

У серпні 1790 р. було спущено на воду 40-гарматний фрегат «Святой 
Николай». З цього почалося будівництво у Миколаєві великих вітрильних 
кораблів. Високу якість кораблів відмічав адмірал Ушаков. У листі до По- 
тьомкіна від 19 лютого 1790 р. він писав: «В проезде морем через Никола
ев осматривал я строящиеся там корабли, фрегаты и легкие суда и донести 
честь имею, что оные по замечанию моему будут весьма хороши» [5]. Ми
колаїв стає головною суднобудівною базою Чорноморського флоту. До 
1833 р. було побудовано 15 лінійних кораблів, 11 фрегатів, 3 корвети, 5 
бригів, 2 шхуни, 4 яхти, 22 кановерських човна та багато більш дрібних 
суден [6]. Найбільшого розвитку будівництво вітрильних кораблів досягло 
в період з 1833-1853 рр. при адміралі М.П.Лазарєві. Збудовані при ньому 
лінійні кораблі, особливо 120-гарматні «плавучі фортеці» вважались кра-
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іцими у світі. Всі вітряні кораблі-ескадри адмірала П.С.Нахимова були по
будовані руками миколаївських корабелів [7]. У 20-х роках XX ст. у місті по
чалось будівництво перших на Чорному морі пароплавів. Обличчя Миколає
ва як воєнного міста визначалося і тим, що тут з 1794 р. знаходились усі ор
гани управління флотом -  канцелярія Головного командира Чорноморського 
флоту і портів. З 1802 р. Миколаїв -  центр губернії, але вже у 1803 р. губерн
ський центр перевели до Херсону, а Головному командиру флоту і портів у 
1805 р. були надані права воєнного губернатора Миколаєва і Севастополя із 
зосередженням у його руках воєнної та цивільної влади [8].

З часу свого заснування Миколаїв розвивався і як торгівельне місто- 
порт, через який за кордон вивозили хліб та інші товари. Але у 1794 р. бу
ло заборонено закордонну торгівлю, залишився лише невеликий обсяг 
внутрішньої каботажної торгівлі для потреб верфі. Потреби флоту обслу
говували і навчальні заклади: морський кадетський корпус (з 1798 р. -  
штурманське училище), морське артилерійське училище та училище кора
бельної культури, школа юнг, учбовий флотський екіпаж, школа музик і 
співаків. Головним медичним закладом був морський шпиталь. В 1835 р. 
для мешканців міста відкрили лікарню, яку розташували у старих казармах 
та приватних оселях [9]. Гідрографічне депо друкувало для флоту морські 
карти, книжки, проектувало оселі і кораблі. Благоустрій міста залежав від 
коштів воєнно-морського відомства. У 1823 р. тільки дві вулиці міста част
ково освітлювалися; населення страждало від недостатньої кількості якіс
ної питної води. У 1826 р. у Спаському урочищі був побудований басейн 
питної води, яку розвозили заможним мешканцям по 3 коп. за відро. Решта 
користувалися гірко-солоною водою з криниць та річок [10].

Воєнний вигляд міста підкреслювався складом населення: у 1850 р. у 
Миколаєві нараховувалось 40884 чол., з них 29955 чол. (або 73%) -  кадрові 
воєнні, відставники, а також учні воєнних закладів. Незначну частку насе
лення складали чиновники, селяни, дворові, купці, міщани. У 1826 р. з Пе
тербургу під особистий догляд губернатора Грейга були зіслані причетні 
до повстання декабристів морські офіцери С.Ф.Лутковський, В.М.Романов, 
Б.О.Шпейер, Б.М.Тиртов, М.О.Колончаков [11].

Поразка Росії у Кримській війні підірвала економічну базу Миколаєва. 
Заборона держати на Чорному морі російський воєнно-морський флот 
привела до різкого зниження суднобудування. Припинилась робота морсь
ких відомств і навчальних закладів; моряки переводились на інші флоти 
або звільнялись. 3 17 флотських екіпажів у 1857 р. зосталось лише 2 роти, 
30 офіцерів та 577 матросів. Замість 7 робітничих екіпажів -  тільки 15 офі
церів та 1088 майстрових. Зменшилось населення з 61 675 у 1856 р. до 43 
058 у 1863 р. [12].

Новий період розвитку Миколаєва почався у 60-х роках XIX ст. у 
зв’язку' з швидким розвитком капіталізму після відміни кріпацтва. У 
1862 р. було дозволено закордонним судам входити у торгівельний порт до
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південної частини міста. Тоді ж було засновано митницю та закордонні 
консульства. Порт почав розширятися і до кінця XIX ст. посів третє місце 
після Петербургу та Одеси по обсягу торгівлі за кордоном, а по експорту 
товарів -  перше місце [13]. Особливо посилився розвиток порту після від
криття у 1876 р. залізничного сполучення між Миколаєвом та Знаменкою. 
Поглиблення морського каналу від Очакова до Миколаєва надало можли
вість заходу у порт великих океанських суден. Для зберігання та охорони 
експортного зерна у 1893 р. збудували елеватор місткістю півтора мільйо
на пудів. У 80-х роках річний вивіз зерна через Миколаївський порт скла
дав у середньому більш 23 млн. пудів. Крім хліба, вивозилися залізна та 
марганцева руди. Поступово Миколаїв стає значним промисловим ценіром 
півдня України. У 1895-1897 рр. тут на кошти іноземних капіталістів були 
побудовані два великих заводи -  «Общество судостроителей механических 
и литейных заводов в Николаеве» (його назвали французьким заводом) та 
«Черноморский завод общества механического производства в Южной 
России». У 1907 р. ці підприємства злилися у один завод Франко- 
більгійської кампанії «Наваль» («Морской»). Це було велике підприємст
во, на якому будувались воєнні і торгівель ні суда, парові котли та дизелі, 
залізничні конструкції та мости, товарні вагони та цистерни [14]. У 1900 р. 
у Миколаєві був спущений на воду броненосець «Князь Потемкин Таври
ческий», який став у 1905 р. «непобежденной территорией революции» 
[15]. Післяреформений розвиток країни викликав відкриття у місті на кош
ти казни, міського самоврядування та приватної благодійності початкових 
та середніх учбових закладів. У 1862 р. була відкрита перша чоловіча гім
назія, а у 1863 р. -  жіноча. В наступні роки відкриті реальні училища, жі
ноча прогімназія, технічне залізничне училище, початкові училища, школи 
письменності. У середині 90-х років у Миколаєві налічувалося 55 навчаль
них закладів, в яких навчалося 4107 учнів. У 1902 р. було відкрито середнє 
механіко-технічне училище. З 1862 р. працювала портово-ремісницька 
школа, яка готувала кваліфікованих робітників. У 1913 р. відкритий учи
тельський інститут на 75 вихованців. У 1916 р. у місті діяло 95 навчальних 
закладів. Але значна частина населення була неписьменною. За переписом 
1897 р. неписьменних у Миколаєві було серед чоловіків 47%, серед жінок 
-  67,8%. Виграти на просвіту були незначні: у 1890 р. -  33 990 крб., у той 
же час на утримання поліції було витрачено 523 50 крб. [16].

У другій половині ХЕХ ст. набувало розвитку і культурне життя міста. 
У 1863 р. були побудовані приміщення міських товариств з концертними 
та читальними залами. У 1881 р. купець Монгі побудував театр на 900 
м ісць,. на сцені якого' виступали М.П.Мусоргський, Ф.ПИаляпін, 
В.Л.Собінов. гастролювали у місті також українські групи з участю 
М.К.Заньковецької, М.Л.Кропивницького, М.П.Старицького, П.К.Сакса- 
ганського, І.К.Карпенка-Карого, М.К.Садовського. Великою популярністю 
користувався флотський оркестр, в організації якого брав участь російсь
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кий композитор М.А.Римський-Корсаков. У 1913 р. було відкрито два му
зеї: музей витончених мистецтв та історико-археологічний [17], експонати 
яких відображають красу корабельного краю, його минуле та прийдешнє.

З тих пір пройшло майже 100 років. Нині місто Миколаїв перетвори
лося у «столицю» суднобудування незалежної України. На даному етапі 
вирішуються нові проблеми, найголовнішою для міста є успішна реаліза
ція в життя Закону України «Про спеціальну економічну зону «Миколаїв».
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НЕМИРІВ ПЕРІОДУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ

Немирів -  чарівне містечко на Поділлі. Маючи чудове геополітичне 
становище, воно у різні часи відігравало важливе стратегічне значення на 
роздоріжжі шляхів, ставши опорним пунктом в цьому краї. Саме завдяки

164



маловідомі імена, події, факти

своєму розташуванню Немирів був одним із центрів національно- 
визвольної революції під проводом Б .Хмельницького та політичних ба
талій середини -  другої половини ХУП ст. на Поділлі. Для організації та 
керівництва національно-визвольною боротьбою на Правобережжі 
Б. Хмельницький посилає свого близького сподвижника, полковника Чер
каського полку Максима Кривоноса [1]. Перед ним було поставлено зав
дання об’єднати розрізнені повстанські загони у військо, яке змогло б про
тидіяти великому, добре озброєному шляхетському з’єднанню під коман
дуванням Яреми Вишневенького. На початку червня 1648 р. Кривоніс із 
загоном прибув в Брацлавське воєводство. Селяни і міщани Правобережжя 
поодинці і цілими загонами приєднувались до козацького війська. Менше 
ніж за місяць Кривоносу вдалося об’єднати під своїм керівництвом розд
роблені сили повсталих в організовані загони. На чолі окремих загонів 
повстанського війська були поставлені вихідці з народу -  безстрашні воїни 
і талановиті керівники. Одним з перших укріплених міст, здобутих Мак
симом Кривоносом, був Немирів [2]. Щоб оволодіти ним, Кривоніс вдався 
до військової хитрості. Один з козацьких загонів під польськими 
військовими значками і хоругвами підійшов до стін міста. Засурмили в 
труби і вдарили в литаври, як це робили польські вершники. Гарнізон ва
гався відкривати ворота. Городяни, прибічники Кривоноса, закричали, що 
прийшло польське військо. Ворота відчинили. Це стало сигналом до пов
стання немирівців [3]. Почалася жорстока різня й грабунок, а в розчинені 
ворота вже посунули основні сили козацького війська. Побоїще, вчинене 
ним у містечку, відзначилося великою жорстокістю. За свідченням 
літописця, цього разу «найбільше жидов пропало в Немирові і в Тульчині -  
незличеная личба» [4]. Тодішній єврейський автор, Натан Мошкович, опи
сав ці події і видав працю 1653 р. у Венеції, назвавши її відповідний розділ 
«Нещастя міста Немирова». Рятуючись від різні, мешканці Немирова ки
дались у ставок біля замку, але й там їх вбивали. За Мошковичем, у Неми
рові загинуло тоді шість тисяч євреїв [5]. Серед жертв опинився відомий 
авторитет рабіністів Ієкіль Міхель Б.Елієзер.

Подальше розгортання визвольної боротьби на Брацлавщині й Поділлі 
ускладнилось з появою тут Яреми Вишневецького. Він послав шляхтича 
Барановського в Немирів, до свого маєтку, вимагати провіанту для війська, 
а сам зупинився в с. О бідному. Барановський, підійшовши до міста, поба
чив, що ворота зачинені. «Немирівські п’яниці», як називає їх літописець, 
вийшли на вал і закричали йому: «Йдіть геть! Тут вже немає лядського ду
ху: не знаємо ми твого пана! Є в нас інший пан -  Хмельницький» [6]. З та
кою відповіддю повернувся Барановський. Вишневецький розлютився, по
чувши, що раби більше не підкоряються йому, і тут же з дружиною 
відправився під Немирів [7]. Воїни Вишневецького вибили дерев’яні стіни, 
вирвали коли і ввірвались в містечко. Міщани і козаки захищались 
відчайдушно, але не встояли проти князівської дружини. Князь в ’їхав в
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Немирів. Налякані міщани, намагаючись як-небудь врятуватись, вказали на 
тих, хто стояв на чолі бунту. Вишневецький наказав катувати всіх, кого 
лише підозрював. Немирівцям виривали очі, розпинали, садили на палю, 
обливали окропом, влаштовували такі тортури, що не можна й було виду
мати. Князь був присутнім і бачив в цьому особливе задоволення [8]. 
Вранці князь наказав зібрати всіх міщан. «Винуватці покарані, -  сказав він, 
-  я вам пробачаю, служіть вірно і взнаєте мою милість.»

Забравши провіант, князь поїхав з Немирова і залишив в містечку двісті 
драгунів. Не встигли немирівці оплакати своїх замучених рідних і друзів, як 
знову відправили гінців до козаків, які вийшли з Брацлава, прохаючи 
поспішити до них на допомогу [9]. Незабаром до Немирова увійшли козаки 
Уманського полковника Івана Ганжі, і до кінця 1654 р. Немирів мав статус 
сотенного містечка Калмицького полку [10]. Вишневецький готувався до 
бою з Кривоносом, коли дізнався про події в Немирові. «Тепер, -  сказав він, -  
я покараю їх так, що й світ такого не чув», і вирішив йти до Немирова. По 
дорозі він зустрів київського воєводу Тишкевича, із числа українських маг
натів, який звернувся до Яреми за допомогою для оборони Махнівки, де пе
ребував загін М. Кривоноса, що врятувало жителів містечка Немирів.

Після підписання Переяславської угоди в 1654 р. шляхетська Польща 
не припиняла своїх загарбницьких походів на Україну. В березні 1654 року 
польсько-шляхетські війська, захопивши Немирів, вчинили жорстоку роз
праву: населення поголовно вирізали, а місто зруйнували, але були вигнані 
козаками Івана Богуна і російськими драгунами. Та вже у 1667 році, згідно 
Андрусівського перемир’я Немирів знову відійшов до Польщі [11]. Саме з 
цього часу місто стає ареною кровопролитних битв між могутніми 
імперіями. У 1670 році П.Дорошенко, який був в союзі з Туреччиною, виз
волив Немирів. Однак в 1671 році під натиском польського воєводи Яна 
Собеського змушений був відступити. В 1672 році Туреччина знову втор- 
глася на Україну величезними силами, які складали власне турецькі 
війська, війська кримського хана і наймані козацькі частици П.Дорошенка. 
За наказом султана татарські орди на Поділлі були підпорядковані Доро
шенкові. Після зайняття Кам’янець-Подільського (27 серпня 1672 р.) і ряду 
невеликих укріплених замків турецькі війська окупували Поділля. Вели
чезне ординське військо зайнялось грабунком, вдаючись до своєї звичайної 
тактики послідовного дроблення загонів.

Хан поділив свої полчища на три великі групи, що розташували свої 
коші в Немирові, Комарові і за Дністром [12]. Коші являли собою опорні 
пункти, куди звозилась захоплена здобич. В 70-х роках ХУП ст. Немирів 
знаходився під владою Туреччини, яка постійно була в стані війни з Поль
щею, що теж претендувала на Поділля. Незважаючи на різноманітні зусил
ля, поляки нічого не змогли зробити туркам. Навпаки, турки зайняли знову 
всі колишні їх місцевості. В 1676 р. за Журавнинським договором Польща 
повніша була визнати за Туреччиною міста -  Кам’янець, Бар, Меджибіж,
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Немирів (але в той час була відмінена данина Польщі турецькому султану) 
[13]. Боротьба Польщі і Туреччини за Поділля на час затихла. Туреччина 
перебувала тут 27 років [14]. В цей період Немирів став резиденцією Юрія 
Хмельницького, проголошеного турками гетьманом України.

Пізніше, склавши булаву, Юрась пішов у монастир, постригся в ченці 
й, прийнявши ім’я Гедеона, став архімандритом. Потім поляки заслали йо
го у Прусію, у фортецю Малярок. Після звільнення Ю.Хмельницький по
трапив в полон до татар, котрі передали його туркам, а Останні ув’язнили 
його, де він перебував 6 років. Згодом Хмельницького звільнили і утретє 
проголосили гетьманом України, давши при цьому ще й титул «князя Сар
матського» [15]. Закріпившись в Немирові і розсадивши своїх прихиль
ників в Корсуні та Кальнику, Юрась управляв населенням під наглядом 
кам’янецького паші, а також робив набіги при допомозі татар на лівий бе
рег, з метою повернути жителів, які втекли, на обезлюднену місцевість. Це 
йому не вдається, і до 1679 року край повністю пустіє. Сподівання турків 
стосовно Юрія не виправдали себе. Цей князь, жорстокий по своїй натурі, 
своїми непосильними поборами і жорстокостями розігнав все населення 
Немирова, за що був замінений турками в 1681 році. Коли нового, назна
ченого турками гетьмана Дуку поляки захопили в полон, турки знову зга
дали про Юрія Хмельницького, призначили гетьманом і під турецьким 
конвоєм 16 серпня 1685 відправили в його колишню резиденцію Немирів 
[16]. І на цей раз Юрій не довго князював.

Бажаючи посилити своє матеріальне становище, Юрій запровадив по
даток на шлюб: всі жителі, при його укладанні, повинні були питати доз
волу у гетьмана і вносити грошовий податок. Невдовзі в Немирові один 
місцевий єврей, який знався з турецькими чиновниками, відсвяткував 
весілля сина, при цьому не попередивши гетьмана. Коли гетьман взнав про 
це, він сильно розгнівався і послав своїх вояків знищити будинок Оруна і 
захопити його самого. Посланці не застали хазяїна вдома, але захопили йо
го дружину, привели до гетьмана і за його наказом, стратили її -  з живої 
здерли шкіру. Орун, звернувся за захистом до кам’янецького паші. Ос
танній дав про це знати в Константинополь і звідти було наказано провести 
суд над Юрієм, якого було страчено в Кам’янці на «Ляцькому ринку» в 
1685 році. Загалом, це було лише своєрідним приводом позбутися Юрія 
Хмельницького, який уже зіграв відведену йому роль.

Таким чином, Немирів середини -  другої половини XVII ст. був аре
ною національно-політичної боротьби власне Поділля та Правобережної 
України, яка призвела до гострих протиріч у краї та посилення гніту 
іноземних й місцевих володарів. Незважаючи на важку долю, немирівці, 
проявили себе справжніми патріотами, зайнявши свою, особливу, нішу в 
історії боротьби українського народу за волю, свободу й незалежність.
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Цехмістро Н. 
(м. Полтава)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
ПОЛТАВИ У XVIII СТ.

До останньої чверті XVIIIct. Полтава була центром Полтавського 
полку. Місто розташовувалося на підвищеному правому березі річки Вор
скли. Фортеця в плані мала форму багатоку тника, подовженого по осьовій 
лінії з півночі на південь. В першій половині XVIII ст. мала вигляд сільсь
когосподарського селища, де заняттям населення було землеробство. На
вколо розташовувалися села, що пізніше увійшли до складу міста -  Павле
нки, Кривохагки, Триби та інші. В 1735 році в Полтаві нараховувалося 192 
двори, із них 85 -  хутори, в яких проживали наймані робітники, зайняті в 
сільському господарстві [1, 100]. Оранка проводилася важким плугом, у 
який впрягали від трьох до чотирьох пар волів. Спроби деяких господарів
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впровадити легкі плужки не давали бажаних результатів, бо чорнозем че 
рез вітри і спеку потребував глибокої оранки.

У 60-х роках населення міста володіло земельними наділами: ріллею 
лісами, сіножатями, а близько чверті полтавських козаків займалось хлібо
робством у вигляді підсобного господарства. Забезпечення землею рядо
вих козаків Полтави було гіршим, ніж у інших сотнях Полтавського полку, 
переважав тип малоземельного господарства. Заможна козацька старшина 
поступово забирала до своїх рук землі рядових козаків. Свідченням цього є 
донесення до канцелярії К.Розумовського полтавського козака Непутянка, 
землі якого захопив полковник Левенець [2, 27-36]. Й.Гільденштедт, який 
подорожував Україною у вересні 1774 року, відвідав Полтаву і зафіксував, 
що біля кожного будинку є фруктові сади, переважно вишневі. Він звернув 
увагу на гарний фруктовий сад і виноградник, що належали Полтавському 
Хрестовоздвиженському монастирю. Тут, крім яблунь, груш, вишень, слив, 
росли абрикоси, персики, волоські горіхи та кизил [3, 418]. Про заняття 
полтавців хліборобством, садівництвом, баштанними культурами свідчать 
і подорожні записки В.Зуєва, датовані 1782 роком [4, 247].

На початку століття Полтава була значним ремісничим центром, у мі
сті нараховувалося до 300 цехових ремісників, але після 1709 року кіль
кість їх зменшилася до 151 і став поступово занепадати. У другій половині 
XVIII ст. цеховий устрій міського ремесла відроджується. У 1753 році дія
ли бондарський, шаповальський, ткацький цехи, у 1772 році -  шевський, у 
1773 -  кравецький, у 1776 -  різницький, у 1778 -кушнірський. Поновили 
роботу ковальський та гончарський цехи [5, 55-56, 60]. Від запису у цех 
звільнялися тільки землекопи, каменярі, штукатури та прислуга Організо
вувалися постійні і тимчасові цехи У тимчасові цехи мали право записува
тися селяни на строк дії їх паспортів. Крім ремесел у місті розвивалися 
промисли, характер яких визначався природними умовами і специфікою 
землеробства. На початку століття на річці Ворскла було до 300 млинів. На 
околицях Полтави -  38 млинів, 83 камені млинарські, 19 ступ, які належа
ли козацькій старшині, монастирю, міщанам [6, 6,15]. Набуло поширення 
гуральництво, його розповсюдження пояснювалося тим, що переробка хлі
ба на горілку давала прибуток у 2-3 рази більший, ніж його продаж. В ос
новному гуральні належали старшині, монастирям, заможним козакам, мі
щанам. В 20-х роках у місті існувало 170 винниць та винокурних казанів, із 
них 109 належало полтавським міщанам, а 61 -  козацькій старшині [6, 7, 
35-36]. Гуральництвом займався Хрестовоздвиженський монастир, але 
якість вина, що тут вироблялося, була низькою. Монастир поставляв у Ки
їв «на поклон до митрополита» та для «презенту різним чинам» по два ба
рила горілки і барило слив’янки власного виробництва [7, 378]. Власники 
винниць, як правило, мали по кілька шинків у місті та по селах. Інколи 
шинки здавали в ореаду. Власниками шинків у місті були козаки, міщани, 
церковні братства та цехи Відомо, що три шинки належали кравецькому,
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ткацькому, шевському цехам, сім -  монастирю і церквам. Шинки поділялися 
за характером продукції, що продавалася. Так, у Полтаві було 38 шинків, де 
продавали мед і пиво, «горілчаних куховних» було 18, відеркових -  46. Крім 
того, було 10 бражниць, 11 солодовень, 2 броварні [6, 42-43]. Ця торгівля, пе
реважно власною продукцією, була вигідною, бо продаж вина і горілки об
кладався незначним податком. Універсал К.Розумовського 1761 року заборо
нив винокуріння всім, крім поміщиків і козаків, які володіли землями і ліса
ми. Указом 1783 року і козакам заборонили займатися винокурінням.

Значного поширення набуло бджільництво. На Полтавщині у 20-х ро
ках нараховувалося 32640 вуликів, із них мешканцям міста належало 4980 
[8, 177]. Свої пасіки мала Воскресенська церква -  51 вулик, Миколаївська 
-  59 вуликів, Стрітенська -  20, Різдва Богородиці -  10. Хрестовоздвижен- 
ському монастирю належало 298 вуликів, а найбільша пасіка була у Василя 
Кочубея -  538 вуликів [6, 7]. Близько 15 осіб володіли Власників пасіками, 
що мали більше 50 вуликів. Такими пасіками відали пасічники, 
обов’язками яких було виготовляти вулики, розташовувати пасіки на пері
од медозбору, доглядати за бджолами взимку У полтавських міщан і коза
ків переважали пасіки на півтора-два десятки вуликів, а бджільництво но
сило підсобний характер. На основі цього промислу розвивалося воскобій- 
ництво і у місті діяло дві воскобійну.

У ХУШ ст. поширеним стає тютюнництво. 165 господарств Полтавсь
кого повіту вирощували тютюн, і у 1722-1723 роках його вивезено 554 пу
ди. Існувало виробництво селітри. Селітра -  необхідна сировина для виро
бництва пороху, попит на який зріс під час Північної війни. Берг-привілей 
1719 року надав право займатися розробкою корисних копалин і виробни
цтвом селітри усім бажаючим, а власників селітряних майданів звільнили 
від численних податків. В Україні виробництво селітри набуло особливого 
поширення в період гетьманщини, коли в кожному полку чи навіть сотні 
були буди, де виробляли селітру. Царський уряд поступово заборонив ві
льний продаж селітри, і встановив монополію казни на закупку готової 
продукції. Примусовий продаж в казну, нерідко за заниженими цінами, 
відрив від ринків негативно позначилися на розвитку галузі. Наприкінці 
століття у Полтаві залишилася одна селітроварня. Окрім вище названих 
виробництв, у місті діяли дві салотопні, три цегельні та три кахляні майс
терні [8, 178-179]. У цей період продовжує розвиватися торгівля, переваж
но ярмаркова. Щорічно в Полтаві відбувалося чотири ярмарки, їх обсяг 
складав 500 тис. карбованців. Найбільшим був Воздвиженський ярмарок, 
що розпочинався 14 вересня. Велике значення мала торгівля худобою, 
продуктами тваринництва, вовною, а також тютюном, горілкою, медом, 
воском. Землевласники Полтавщини вирощували у своїх маєтках товарний 
хліб, частина його споживалася на місці, а решта відправлялася на продаж 
до Росії, північні райони України. Значну частину зерна скуповували на 
ярмарках купці, які потім перепродували його у промислових районах і ве
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ликих містах. Розвитку торгівлі сприяло те, що через Полтаву проходив 
державний тракт із Слобідської України на Київ, Білорусь і далі на Петер
бург. Ь Росії везли сіль, металеві вироби, хутра, вовняні та шовкові ткани
ни мануфактурного виробництва. Полтавські купці вимагали, щоб купцям 
з інших міст дозволяли торгувати тільки під час ярмарок, бо внаслідок не
великих своїх капіталів, вони не могли з ними конкурувати.

Продовжувала існувати чумацька торгівля. Полтавські чумаки їздили 
по сіль у Крим і Галичину, по рибу на Дон і Запоріжжя. За рік вони встига
ли зробити по дві-три поїздки. Серед чумаків згадуються селяни, старши
на, але найчастіше -  козаки. Матеріали Румянцевського перепису вказу
ють, що полтавець Кіндрат Соляник торгував рибою та сіллю, їздив у 
Крим. Василь Кошовенко їздив торгувати у Запорізьку Січ. В книгах від
пуску солі з кримських соляних озер за 1779 рік значиться сотник Іван Ба- 
зуновський з Полтавського полку. Йдучи по сіль та рибу, чумаки відвозили 
до Запоріжжя, у Крим і Дон товари для продажу -  хліб, горілку, тютюн, 
масло, овечий лій, сало, прядиво, нитки, полотно, дьоготь, смолу. З півдня, 
крім солі та риби, привозили волоські горіхи, вино, смушки, сап’ян, 
сап’янові чоботи, шовкові тканини.

У місті зростав попит на товари широкого вжитку, що сприяло розвитку 
постійної торгівлі. Купці, заможні міщани відкривали лавки, крамниці. В 40-х 
роках у місті 15 крамниць, належали полковнику В.Кочубею [8, 180]. У лав
ках Полтави, за слова Гільденпггедта, «можна знайти все, необхідне для жит
тя, -  у мирний час багато турецьких і татарських товарів, яких зараз зовсім 
немає. Більшість з європейських товарів, особливо французькі шовкові тка
нини, тут дешевші, ніж у Москві, що пояснюється, можливо контрабандним 
провозом їх через Польщу та Ново-Сербію» [9, 419]. Тут Гільденштедг мав 
на увазі протекціоністські укази уряду про великі мита на імпортні товари, 
що завозилися через українсько-польський кордон Це по суті привело до 
згортання торгівлі за офіційними каналами. Полтавські купці досить жваво 
торгували худобою з Сілезією. Але наприкінці століття ця торгівля занепадає 
внаслідок економічної політики царизму'.

За переписом 1718 року в Полтавському полку записано 12587 козаків 
і посполитих, із них у Полтаві жило близько 620 осіб чоловічої статі. За 
соціальним складом населення поділялося на кілька груп: козаків -  261 
особа чоловічої статі, міщан і торгових людей -  56, посполитих -  144, ре
місників, об’єднаних в цехи, -  151 [10, 58]. На першому місці за кількістю 
стояли козаки, за ними -  ремісники і міщани. Кількість ремісників і міщан 
в першій половині століття зменшувалася, внаслідок важких повинностей і 
урядової політики, вони або записувалися у козаки, або закладалися за вла
сників. У Полтаві, де міщанство не встигло зміцнитися, значна кількість 
козаків займалася торгівлею і промислами. Але і козаки Полтави ще не по
вністю перейшли на міське життя, близько 25 відсотків із них займалися 
хліборобством, хоча і у формі підсобного господарства. З другої половини
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ХУШ ст. розвиваються характерні риси міського життя, зростає кількість 
населення. 1767 року у Полтаві нараховувалося 600 дворів, значним зали
шався прошарок козацтва, йому належало 295 дворів у місті. Міщанство 
залишалося слабким, знаходилося під значним впливом козацької адмініс
трації. В 1767 році полтавці з тривогою відзначали, що руйнується форте
ця, яка існувала в період Північної війни, відсутні цегляні будинки, землі, 
які здавна належали місту, пограбовані або привласнені полковником і 
старшиною, магістрат фактично потрапив у залежність від полкової канце
лярії. Міщани вимагали монопольного права на торгівлю і ремесла, необ
хідності заснування банку, заборони торгово-ремісничої діяльності для 
представників інших станів [11, 114]. Свої вимоги міщанство планувало 
передати в Комісію для складання нового Уложення, що скликалася у 1767 
році. Але до Комісії потрапив інший наказ, який, очевидно, з’явився вна
слідок боротьби міщанства і козацької старшини В ньому відсутні скарги 
на шляхетство і збережені тільки загальні прохання щодо розвитку міста і 
міського життя. Тобто, міщанство вже чітко усвідомлювало свої станові 
інтереси, але не мало достатніх сил для їх відстоювання.

Протягом наступних десятиліть кількість козаків у місті зменшувалася, 
безперервно зростало число міщан за рахунок посполитих, які втрачали зем
лю й починали займатися ремеслами, промислами й дрібното торгівлею, чіт
кішим стає майновий і становий поділ населення. Усе міське населення мож
на поділити на три основні соціальні групи: верхівка представлена козацькою 
старшиною й міськими багатіями; середня верства -  козаками і міщанами, які 
користувалися землею і худобою, мали невеликі підприємства або займалися 
дрібното 'торгівлею; міські низи -  безземельними козаками та селянами, най
маними робітниками. На кінець століття населення міста зросло до 7975 осіб, 
із них -  4063 чоловіки та 3912 жінок [12,10].

Як бачимо, в ХУШ ст. в економіці Полтави значну роль відігравало 
хліборобство, садівництво, розведення худоби. З другої половини століття 
зростали характерні риси міського життя, розвивалися ремесла, промисли, 
торгівля, збільшувалась кількість міщан та їх вплив, чітко проявився май
новий та становий поділ населення.
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СТАНОВЛЕННЯ МІСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ОДЕСИ

1794-95 рр. виявились переломними в розвитку Одеси. Формально до 
числа російських міст воно ввійпіло навесні 1794 р., коли згідно з наказом 
П.О.Зубова від 30 травня на Хаджибей розповсюдились статті так званою 
«міського положення». Офіційно ж названа «Грамота на права і переваги 
містам Російської імперії», прийнята в 1785 р., визначала структуру ор
ганів стану міського «самоврядування». Все населення міста, так звані 
«городові обивателі» складали «міську громаду», яка виступала в ролі 
юридичної особи, могла мати власність, прибуток з майна, стягувати з на
селення спеціальний збір. «Городові обивателі» поділялись на піість ста
нових розрядів: так званих справжніх «городових обивателів» -  власників 
земель і будинків в межах міста; купців об’єднаних у гільдії; цехових 
ремісників; іногородніх та іноземних гостей -  російських та іноземних 
купців і інших осіб, що не проживали в місті, але були приписані до нього; 
«різночинців» -  достатньо строкату за соціальним складом групу осіб, що 
включала представників інтелігенції, виборних посадових осіб, деякі кате
горії буржуазії, «посадських» -  осіб, які «промислом, рукоділлям чи робо
тою кормляться», тобто дрібних торгівців, позацехових ремісників, чорно- 
робочих і міської бідноти.

Первинним органом станового управління були міські збори, які скла
дались із всіх «городових обивателів». Але право вибирати і бути обраним
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обмежувалось віком і майновим цензом -  25 років і річний прибуток не 
менш 50 крб. асигнаціями. Збори обирали міського голову, бургомістрів і 
ратманів до магістрату, старост, суддів, засідателів до загальних та стано
вих установ. Міські збори обирали розпорядчий орган -  загальну міську 
думу, яка складалась із міського голови і гласних від шести розрядів насе
лення міста. Загальна міська дума обирала виконавчий орган -  шестиглас- 
ну думу, куди входили по одному гласному від кожної групи населення. 
Очолював цей постійно діючий заклад міський голова.

Приклад Одеси засвідчує, що оформлення міських державних установ 
у станових органах обіймало досить тривалий відрізок часу і пройшло 
декілька етапів. У 1789-1794 рр. у Хаджибеї, за невеликим виключенням, 
влада зосередилась у руках військових. З 1794 р. почався процес форму
вання «міського суспільства», що означало прикріплення до міста вже на
явного населення із зобов’язанням виконувати місьські повинности і 
служби. І.М. де Рибасу, поряд з розподілом під забудову земельних 
ділянок, надавалось право дозволяти поселення в місті. Новопоселенець 
повинен принести присягу або підписати розписку про те, що «право 
громадянське приймає і зобов’язується у міщанстві нести повинності» [1]. 
Конкретно розподілом ділянок під індивідуальне будівництво з видачею 
відіфигих листів займалась «Експедиція будівель». Першим одержав 
відкритий лист 19 серпня 1794 р. генерал-поручик Г.С.Волконський, а до 15 
вересня було закріплено під будинки, магазини, лавки, сади 419 ділянок [2].

На цей час в Хаджибеї вже склалася значна група осіб, які займались 
торгівлею. За даними О.Орлова, на 1794 р. в Хаджибеї мешкало 35 тор
говців, причому з 1790 р. -  15. Різноманітна географія місць, звідки вони 
переселились: 6 чоловік із турецьких володінь, 2 -  із середньої Європи 
(Відень та Венеція), 2 -  з Молдавії, 2 -  з Лівобережної України, 3 -  із цен
тральних губерній Росії [3]. У квітні-травні 1794 р. до квартируючих взим
ку’ козаків, єгерів і артилеристів в Хаджибей були перекинуті, у відповід
ності до розпорядження імператриці про заходи на випадок нової війни з 
Туреччиною, Дніпровський та Миколаївський приморські гренадерські 
полки (відповідно 1000 і 1500 чоловік), Нижегородський (біля 2000 чоло
вік) і Вітебський (біля 1500 чоловік) мушкетерські полки. Наприкінці 
травня з Миколаєва прибув на стоянку Чорноморський гребний флот. Ни
жегородський полк зайняв казарми в самому місті. Бригадний командир 
Ф.ІКисельов налагодив чергування і поштову експедицію для державних 
та «партикулярних» (тобто неслужбових) листів. Він же взяв на себе го
ловне, до прибуття І.М. де Рибаса із Санкт-Петербурга, начальство над 
Хаджибеєм. Велись роботи з господарчого забезпечення військ. Так, 
зберігся ордер бригадира Ф.І.Кисельова від 9 липня 1794 р. «про виділення 
з полків.по 50 солдатів для копання криниць у різних місцях міста» [4].

Враховуючи військово-стратегічне положення міста, наявність фор
теці, військового гарнізону, влада в місті належала коменданту [5].
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Поліцейською загальноміською установою була управа «благочинія», на 
чолі якої стояв поліцмейстер. Місто, в якому нараховувалось більше 4 ти
сяч будинків, розділялось на частини по 200-700 дворів. Частина очолюва
лась часним приставом, який мав канцелярію, що називалась «часть», «ча- 
стна» або «з*їжджа» хата. Поліцейська частина наглядала за порядком в 
місті, виконувала рішення, підтримувала пожежну безпеку, в цілому, кон
тролювала широке і не зовсім ясне коло питань, в тому числі і особисте 
життя міського населення. »

Частини ділились на квартали по 50-100 дворів, в яких нагляд 
здійснював квартальний наглядач.' В кожній частині знаходився загаль
номіський словесний суд, членів якого вибирали городяни. Він розглядав 
дрібні цивільні тяжби по спрощеному усному судочинству.

На поліції лежала і охорона кордонів по Херсонській і Тирас
польській дорогах за допомогою 12 козаків Катеринославського козачого 
полку. З весни 1795 р. з приходом в порт купецьких суден запрацював 
Одеський карантин, першим начальником якого став підполковник Кар
пов. 12 квітня відкрилась Одеська митниця спеціально відрядженим сюди 
радником Катеринославської державної палати митних справ тайним рад
ником Михайловим, який спорядив митницю формами, тарифом, фун- 
штуком, гербом. Імператорським рескриптом 7 травня 1798 р. першим 
міським архітектором був призначений виходець із Молдавії Портарій з 
платнею в рік 400 крб. [6].

В середині 1795 р. поліцейська влада була відокремлена від
військової. В кінці 1795 -  на початку 1796 р. завершилось формування
«Міського суспільства» і владних міських структур. До існуючої
військової адміністрації і поліції додався судовий орган -  міський
магістрат. В прийнятому Катериною П 7 листопада 1775 р. законодавчому 
акті «Установи для управління губерній Всеросійської імперії» він був в 
місті становим судом першої інстанції. При магістраті повинен бути стано
вий орган по опіці вдів, малолітніх і взагалі «порочних» осіб -  сирітський 
суд в складі міського голови, членів магістрату і міського старости.

Катерина П, одержавши 11 листопада 1795 р. рапорт від П.О.Зубова 
про переселення в Одесу біля ста грецьких сімей із Архіпелагу, призначила 
в місті наказом 14 листопада 1795 р. магістрат по штату вірменського 
магістрату м. Григоріополя. Тому, крім обов’язкових для магістрату судо
вих справ, на одеський магістрат були покладені функції адміністративні, 
переселення в місто «єдиновірців» і їх влаштування [7].

До складу магістрату вводився сирітський суд, словесний суд, міський 
голова, бургомістри, ратмани, словесні судді і староста. Для відкриття 
одеського магістрату прибув голова 2-ого департаменту Вознесенського 
губернського магістрату Ф.Єфремов. На початку січня пройшли вибори 
міського магістрату. Більш як 150 чоловіх, приведених до присяги міським 
гіротоєреєм Є.Сергєєвим, вибрали зі свого середовища міським головою
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купця А.Желєзцова, бургомістрів, словесних суддів, старосту. Мала 
кількість виборців пояснюється існуючим віковим і майновим цензом при 
реалізації права вибирати і бути вибраними, а також небажанням частини 
городян виконувати досить обтяжливі обов’язки міських чиновників. 14 
січня 1796 р. магістрат відкрив свої засідання. Складними були 
взаємовідносини магістрату з поліцією і військовими властями. Не дивля
чись на спроби магістрату в повному обсязі втілити свою владу на всій те
риторії міста, скаржитись на свавілля поліції і військового командування в 
вищі інстанції, верх неодмінно одержували останні.

Звістка про смерть Катерини П 6 листопада 1796 р. прийшла в Одесу 
22 листопада 1796 р. Наступні за цим зняття катерининських фаворитів і 
адміністративні реформи значно вплинули на долю міста. Флоти, що базу
вались на Чорному морі, в т.ч. і гребний, з усіма портами перейшли в 
відання адміралтейств-колегії. «Комісія будівництв південних фортець і 
Одеського порту» скасовувалась, і подальше будівництво припинялось [8]. 
В січні 1798 р. І.М. де Рибаса відкликали в Петербург, і в Одесу він вже не 
повертався. Його місце 10 січня заступив контр-адмірал П.В.Пустошкін.

За наказом нового імператора Павла в березні 1797 р. була проведена 
інспекція міського господарства. Збережений рапорт нового начальника 
Новоросійської губернії генерал-лейтенанта М.М.Бердяєва дозволяє наоч
но уявити вигляд Одеси в той час. В порту і місті були такі державні будо
ви: в карантині і митниці -  10, незакінчені споруди магістрату, поліції і 
гошпиталю -  3, казарми для службовців гребного флоту і бомбардирсько
го батальйону -  9, незакінчені офіцерські флігелі -  7, казарми на грецько
му форштадті для переселенців -16, кам’яні будинки для вищого команд
ного складу -  8, цейгаузів (речові склади військової частини) -  2. Крім 
цього, в фортеці і старому малому укріпленні нараховувалось три квартали 
казарм для гарнізону, 8 будівель провіантської і соляної крамниць, арсена
лу, цейхаузу, гаубвахти, караулу, військових флігелів і 2 порохових льоха. 
В основному ж переважали приватні споруди будинків, побудовані гене
ралітетом, офіцерами, цивільними особами різних звань, іноземцями, 
різночинцями нараховувалось 346. Частина населення все ще жила в зем
лянках, яких було 223. Була значна кількість кам’яних крамниць -  398, ма
буть, в більшості випадків там жили їх власники. В межи міста було зара
ховано 6 приміських будинків. Крім цього, в відомості перераховані: 98 
льохів, 17 крамниць (складів) для вантажів, 1 макаронна фабрика, 1 фабри
ка по виробництву пудри, 2 цегляних заводи, 1 вапновий завод, 6 вітряних 
і 2 земляних млина [9]. Рапорт М.М.Бердяєва, його міркування по 
вирішенню ряду питань міського життя, долі грецького дивізіону, болгар, 
козаків і чиновників Чорноморського козачого війська привели до появи 
20 травня 1797 р. наказу імператора Павла, в якому він наказував греків, 
албанців, молдаван, болгар та інших іноземців причислити за їх бажанням 
до будь-якого міського стану і закласти для них магістрат за зразком
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«німецьких міст Риги та Ревеля», козаків Чорноморського війська за їх ба
жанням залишити в Одесі назавжди, так як і безпаспортних, які втікли з 
різних місць, грецький дивізіон розформувати. Павло відхилив пропозицію 
М.М. Бердяева про заснування посади градоначальника і наказав призначи
ти комендантом міста командира розквартированого там полку, а 
поліцмейстером -  майора Г.С.Кир’якова [10].

В міському «самоврядуванні» відбулись серйозні зміни. Станові 
міські органи були злиті з органами, поліції, а відповідно загальні і шести- 
гласні думи, а також управи благочинну були закриті. З 1798 р. в 
російських містах з’явились міські правління -  ратгаузи, які об’єднали 
адміністративно-поліцейські, фінансово-господарські і частково судові 
функції, так як їм підпорядковувались міські магістрати. До складу ратха- 
узів входили поки що виборні від міського товариства: бюргермейстери і 
ратсгери. Та незабаром імператор визнав ці міри недостатніми і посилив 
воєнізацію міського управління. З 1799 р. у всіх містах стали відкриватись 
воєнно-поліцейські органи -  ордонанс-гаузи, що включали військовий 
суд, в’язницю, очолювані поліцмейстером, городничим чи комендантом. 
Іншою специфічною рисою адміністративних перетворень Павла було по
новлення в приєднаних до Росії землях старих систем станових привілегій 
і установ городян замість скасованих катерининських нововведень. Так в 
містах Прибалтики, за зразком яких Павло затвердив магістрат для 
іноземних поселенців Одеси, міське самоуправління знову передавалось 
магістратам і ратушам, які вибирались верхівкою німецького, тобто не- 
корінного купецтва і цехових ремісників.

Разом з тим приклад Одеси показує, що і реформи Павла повільно і 
непослідовно вводились в російських містах. Відповідно до указу Павла 
від 18 червня 1797 р. на посаду коменданта вступив шеф Ладозького муш
кетерського полку генерал-майор Н.А.Шишков, а поліцмейстера -  майор 
Г.С.Кир’яков. Потім 23 вересня 1797 р. було відкрито магістрат для 
іноземців. Це привело до існування в місті двох судових органів: «загаль
ного міського магістрату», затвердженого в 1795 р., і нового, який вибира
ли іноземці. Подальша уніфікація міського управління відбулась на початку 
1798 р. Наказом від 26 січня Павло закрив катерининський магістрат, а Сенат 
своєю постановою зобов’язав вибирати в члени магістрату пропорційно від 
«російського товариства» і від «іноземців» [11]. На протязі 1798 р. імператор 
Павло видав ще ряд розпоряджень, загалом сприятливих для Одеси. Ними 
скасовувався винний відкуп в Одесі на десять років, магістрат одержав у 
власність один із державних будинків, а місто Одеса -  герб.

1799 р. виявився дуже важким для міста. З одного боку, зовні воно 
навіть розширилось, розбудувалось. За даними магістрату в травні в Одесі 
було 506 будинків, 23 так званих фабрик і заводів, 233 землянки, 500 крам
ниць, 111 льохів, 167 хуторів за міською незабудованою землею [12]. Але з 
іншого боку, з весни почалась жорстока засуха, потім з ’явилась саранча і,
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накінець, в Одесі був землетрус, від якого постраждали деякі будинки і об
валилась частина крутого морського берега за новою фортецею. Катаст
рофічно відбилась на місті призупинка будівництва порту.

Через відсутність впливового покровителя міста, яким раніше був
І.М. де Рибас, ініціатива в вирішенні міських проблем перейшла до 
магістрату. 9 січня 1800 р. члени магістрату прийняли рішення про не
обхідність взяти на себе побудову гавані, для цього просити про виділення 
кредиту в 250 тис. карбованців сроком на 25 років і передати вже зібрані 
для будівництва матеріали. Заступником з даного питання довірили висту
пити директору одеської митниці М.М. Кир’якову, що знаходився в той 
час в Петербурзі.

Успішно виконав сврю роль і М.М.Кир’яков, діючи через президента 
комерц-колегії князя Г.ТІ.Гагаріна 1 березня 1800 р. послідувало 
імператорське розпорядження про передачу магістрату всіх закуплених 
матеріалів, про видачу із економічного державного банку кредиту на 250 
тис. крб сроком на 14 років, про продовження міських пільг на срок 14 
років до виплати боргу і про відповідальність Г.П.Гагаріна за закінчення 
будівництва [13]. В свою чергу, президент комерц-колегії призначив 
М.М.Кир’якова керівником робіт і куратором виплат кредиту з процента
ми. 8 травня 1800 р. магістрат вибрав «Комітет або Комісію для відбудови 
одеської гавані». Виконавцем робіт магістрат призначив шлюзного майст
ра Вассинга і інженер-полковника Харламова, якого скоро замінили 
інженер-полковником Ферстером, що і закінчив їх  Розгорнуте
будівництво в цілому йшло успішно. З приходом нового імператора Олек
сандра І в березні 1801 р. воно знайшло цілковиту підтримку в російських 
державних колах. Першим з’явився наказ 9 квітня 1801 р. про перетворен
ня одеського магістрату в відповідність з загальноросійськими законами. 
Тому магістрат закрили і вже в травні провели нові вибори. Потім на по
чатку 1802 р. з’явився новий наказ, який істотно покращив положення 
міста і давав певну перспективу подальшого розвитку. Перш за все про
довжувались ще на 25 років пільги, які надавались місту ще Катериною П, 
жителі міста звільнялись назавжди від воїнських постоїв, а казарми для 
військового контингенту повинні утримуватись за державні кошти. Земля, 
виділена місту, передавалась для розподілу серед міських жителів. Місту 
передавались всі приготовані для будівництва гавані матеріали. А головне, 
перспективним виявилось рішення про виділення в міський прибуток деся
тої частини митних зборів для нормального функціювання в подальшому 
порту. І накінець, імператор наказав розслідувати питання про причини 
призупинки будівництва церков [14]. Подальші заходи, що багато в чому 
змінили долю міста, стали результатом діяльності «Комітету по улашту
ванню Новоросійської губернії», який почав роботу 3 грудня 1801 р., і по
силення уваги уряду до проблем Північного Причорномор’я.
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Одеса буквально з перших кроків свого існування ввійшла в число 
п’яти міст Російської імперії, через які дозволялось ввозити із-за кордону 
книги. Тому Одеса була втягнута в ту ідеологічну європейську боротьбу, 
яку вела феодальна Росія проти революційної Франції. У вересні 1795 р. 
Катерина П видала наказ, який обмежував свободу книгодрукування і ввіз 
іноземних книг, згідно з яким в Одесі вводилась з цією метою цензура 
[15]. Втім, при Павлові ввіз іноземних книг через Одесу був заборонений.

Міжнародна обстановка 1790-х рр. наклала свій відбиток на станови
ще і розвиток міста. Війна зі Швецією, побоювання турецького нападу 
відволікали державні органи від цивільного освоєння краю, віддаючи пе
ревагу розгортанню оборонних заходів військового характеру. Стояло пи
тання про будівництво в першу чергу низки фортець, а не міст. Тому 
рішення про будівництво м. Хаджибея, прийняте Катериною П в 1792 р., 
переносилось на більш пізній час, після завершення робіт по захисту кор
дону. В кінці кінців відродження Хаджибея почалося із спорудження фор
теці, а потім військово-морського порту з міським населенням як базою за
безпечення гребного флоту.

Запустіння міста в часи правління Павла, безумовно, викликано не 
антипатією до всіх починань своєї матері, а більш складними причинами, в 
тому числі і змінами напрямку зовнішної політики Росії. Для Павла союз з 
Османською імперією став одним з основних питань військової 
європейської політики. Військово-морський форпост із слабкими 
укріпленнями в роки мирних відносин з турками став непотрібним. Зате 
реалізація програмних постанов нового монарха Олександра І, пов’язаних 
з відродженням планів засвоєння Північного Причорномор’я, вимагала 
розвитку добросусідських відносин з Туреччиною. Наскільки пагубним 
виявився для Одеси мир на Чорному морі при імператорові Пав лі, 
настільки благодійним став він для міста за імператора Олександра І.
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Дружкова LC. 
(м. Одеса)

РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ БАНКІВСЬКОЇ 
СПРАВИ В ОДЕСІ (І пол. XIX ст.)

Обрання нашою країною шляху ринкових перетворень і створення 
економіки перехідного типу вимагає осмислення економічного минулого. 
Для запозичення відповідного досвіду чимало корисного матеріалу може 
дати вивчення історії розвитку системи ринкового господарства, що сфор
мувалось у Російській імперії у дореволюційний період. Складовою части
ною цієї системи були кредитно-банківські заклади Одеси. Вивчення істо
рії розвитку кредитно-банківських установ в Одесі в першій половині 
XIX ст. може стати у нагоді для розуміння соціально-економічного розвит
ку України, більша частина якої перебувала під владою Російської імперії. 
Норми останньої регулювали кредитно-фінансовий ринок у кожному з ре
гіонів, що знаходились під її владою. Спеціальних праць присвячених іс
торії розвитку кредитно-банківських установ в Одесі в XIX ст., автором не 
знайдено, скоріш за все тому, що їх не існує. Хоча є достатньо багато ма
теріалів, які містять у собі деяку інформацію необхідну для вивчення цієї 
проблеми. Відомості про створення в Одесі перших торгових будинків, які 
займалися і кредитуванням є у А.Скальковського, Д.Атлас, К.Смол’яні- 
нова, О.Орлова та інших. У пострадянській історіографії узагальнюючих 
праць з історії розвитку фінансово-кредитних закладів на Україні, та й у 
країнах СНД ще не створено, але з’являються перші спроби нового бачен
ня в періодичні літературі [1].

Уява про цілковиту відсутність на Україні організованого приватного 
кредиту в першій половині XIX ст. не відповідає історичній дійсності. Та
кий кредит існував і навіть мав свої постійні центри в Одесі та Бердичеві 
[2]. Незадовільне становище організації кредитної політики російського 
уряду, щодо України, практично не розповсюджувалось на Одесу, де кре
дит розвивався завдяки іноземним банкірам. Кредитні операції одеських 
банкірів мали суто торговельний характер і були тісно пов’язані з діяльніс
тю одеського порту. В цьому полягало величезне значення одеських при
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ватних банківських установ, бо торговельний кредит був найслабкішим мі
сцем в російській і в українській кредитних системах. Державні іфедитні 
установи в Російській імперії початку' XIX ст. продовжували обслуговува
ти здебільшого землевласників-поміщиків. Таким чином, в країні, яка ха
рактеризувалася надзвичайно бідним грошовим ринком, державні банки 
відволікали кошти від промислового та торговельного застосування. Зако
нодавство країни також не допомагало. Так. закон 1754 р. «О наказании 
ростовщиков» встановлював дозволену законом відсоткову ставку в 6% 
(так званий «указний відсоток») [3], цей закон зберігав чинність протягом 
всієї першої половини XIX ст., тобто будь-яка приватна кредитна операція 
перетворювалася на нелегальну, що сприяло збільшенню ціни кредиіу. 
Отже, як бачимо, політика держави не сприяла виникненню та розвитку 
приватних кредитних закладів.

В Одесі банківська діяльність зародилася фактично від часу заснуван
ня міста. Вона зосереджувалася переважно в руках грецьких їй  італійських 
купців. Поступово вони були змушені поступитися місцем в кредиті на ко
ристь місцевого торговельно-позичкового капіталу. Обіги кредитних опе
рацій зростали пропорційно стрімкому економічному розвитку Одеси. На 
думку А.Скальковського, Одеса першої половини XIX ст. слугувала гро
шовим та кредитним ринком не тільки для всіх чорноморських та азов
ських портів, але частково й для Москви [4].

Як вже зазначалось, більшість приватних кредитних операцій були неле
гальними, що робило їх ризикованими. Не дивно, що представники міської 
влади вже на початку існування Одеси намагалися змінити ситуацію. Так, в 
1798 р. голова магістрату м. Одеси підполковник Кесь-Оглу, попечитель 
грецьких та інших іноземних поселенців міста, просив дозволу у імператора 
Павла І щодо заснування торговельного банку, який би давав позики під за
ставу як нерухомості так і товарів. Але це прохання не було задоволено.

У 1802 р. згідно із розпорядженням Ф.де-Волана (він тоді займав ви
соку посаду в Департаменті шляхів сполучення), будівельний комітет міста 
склав звіт про становище порту і торгівлі, а також план заходів, що було 
необхідно запровадити на всіх рівнях. Члени Одеського будівельного комі
тету скаржилися на те, що через біржові спекуляції населення, яке потре
бує мідної монети, потерпає від збитків до 4-5 % паперовими грошима і 
єдиний шлях подолання цієї проблеми -  створення банківської контори 
для обміну паперових грошей.

Але тільки в 1804 р. була створена «проміна контора», а в 1806 р. об
лікова (дисконтна) контора, до цього ж діяла тільки одеська біржа. Вона 
з’явилась у 1796 р. і близько п’ятдесяти років діяла фактично в умовах 
правого вакууму, внаслідок чого володіла великими можливостями фінан- 
сового та комерційного маневрування. Дослідник діяльності одеської бір- 
жи Шиханов Р.Б. вважає, що вона своєю діяльністю впливала на курси на
віть Санкт-Петербурзької біржі [5]. Але й після появи контор ситуація'не
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дуже змінилась, бо кошти, які були надані конторам для ведення операцій, 
були краплиною в морі необхідного місту кредиту. Радянський історик 
1920-х рр. І.М.Бровер поділяв кредит на приватний організований (одеські 
і бердичівські банкіри) і приватний неорганізований (приватні особи) [6]. 
На жаль, на період першої половини XIX ст., дуже важко, а іноді і просто 
неможливо відмежувати організований приватний кредит від неорганізо
ваного, через відсутність відомостей. Неорганізований кредит здебільшого 
ніде не реєструвався, тому його і важко якось урахувати. Перший торгове
льний дім, який займався і кредитуванням, було створено в Одесі в 1801 р. 
Це фірма негоціантів Фур’є та Жома з капіталом 300 тис. крб. [7], але про 
її діяльність майже нічого невідомо. Можна говорити лише проте, що ця 
фірма започаткувала в місті приватний організований кредит. Початком 
справжнього постійного приватного неорганізованого кредиту слід шукати 
серед перших купців і підприємців. Відомості збереглися лише про деяких 
з представників купецтва, що займалися кредитуванням -  а саме про 
І-І.Ростовцева, С. та І.Андросових, М.Крамарева та інших. Іван Ілліч Рос
товцев в 1796 р. зі своєю сім’єю переїхав в Одесу з міста Бахмута Катери
нославського намісництва. В свої 26 років Ростовцев LL був купцем 2 гі
льдії, з капіталом 2100 крб., мав три будинки та пивний завод [8]. Він за
ймався внутрішньою торгівлею, його спеціалізацією були рогата худоба та 
сіль. Оскільки обіг його торговельних операцій іноді значно перевищував 
суму заявленого капіталу7, то' він як і багато інших купців користувався 
кредитом [9]. Це не завадило йому пізніше самому в свою чергу надавати 
позики іншим мешканцям Одеси, що займалися торгівлею. На підставі 
розрізнених даних можна вважати, що він кредитував переважно міщан, 
які займалися торгівлею, і не мали за законом права брати кредит у держа
вних закладах. У 1829 р. він був змушений звернутися до Одеського коме
рційного суду7 для того, щоб отримати гроші згідно застави і суд, щоб за
довольнити позивача, присудив виставити на аукціон будинок з крамни
цею міщанина Давида Зельцеберга [10].

Інші відомі одеські купці Іван та Семен Андросови прибули до міста з 
Єлісаветграду. Ім’я Івана Андросова з’являється у 1798 р., тоді він мав в Оде
сі двоповерховий будинок з двома крамницями, а також будинки в Очакові та 
Єлісаветграді [11]. У 1799 р. LI.Андросов був обраний ратманом до агістрату, 
а у 1801 р., як і його брат став купцем першої гільдії [12]. В 1810 р. 
С.ІАндросов і І.І.Ростовцев був обраний у біржові депутати [13]. У 1812- 
15 р. С.ІАндросов перебував на посаді міського голови, йому доводилося 
керувати багатьма будівельними роботами [14]. Після цього він займався під
рядами на постачання будівельних матеріалів [15]. С.ІАндросов і його брат 
Іван багато уваги приділяли кредитуванню. Так, у 1829 р. було продано бу
динок купця Івана Балашова для покриття його векселів С.Андросову (4 057 
крб.). Традиції сім’ї Андросових на цій ниві продовжували нащадки Семена 
Андросова, а діти Івана обрали собі іншу кар’єру [16].
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Кредитуванням більш-менш постійно займались Михайло Крамаров, 
який походив з кріпосних селян Курської губернії [17], Григорій Маразлі 
[18]. Серед тих, для кого кредитування не було постійною справою, зустрі
чались відомі люди -  можна назвати одеського купця першої гільдії Гаврі- 
їла Логінова, майора Паува, неаполітанського консула Фелікса де Рібаса 
(брата одного з засновників міста І. де Рібаса), та купця М.Щтігліца, якій 
займався винними відкупами [19]. У 1801 р. він одержав чин колезького 
асесора «за бытие им при торгах о винном откупе»’ [20]. Разом з
А.Перетцом вів соляну добичу. Не маючи нащадків, М.Штігліц подав Оле
ксандру І клопотання про надання його братам дворянства, аби вони отрима
ли після його смерті маєток в Новоросійському краї. Підгрунтям для цього 
прохання було пожертвування М.Штігліцом 100 тис. крб. на заснування Рі- 
шельєвського ліцею [21]. Після його смерті у 1820 р. майно відійшло до брата 
Людвіга на період до повноліття його дітей [22]. Банкірський будинок 
Л.Шгігліца знаходився у Петербурзі, проте контора брата, що залишилася в 
Одесі теж використовувалася. У 1832 р. для його фірми в Одеський порт при
возилося вугілля [23]. Якщо загальний обіг фірми у 1828 р. становив 24 млн. 
крб. і операції проводишся переважно у Петербурзі, то у 1834 р. фірма тор
гувала через Петербург та Одесу на 32 млн. крб. [24], а у 1838 р. межі зовні
шньоторговельних операцій Шгігліца вже поширювалися на Петербург, Оде
су, Радзивилів та Херсон і мали обіг в 55 млн. крб. [25].

Окремі торговельно-банківськи доми Одеси були справжніми велет
нями порівняно з вже наведеними кредитними закладами та окремими 
особами, тому що вели справи не поодиноко, а разом з родичами з-за кор
дону. Завдяки цьому* фірми поширювали свої філії мало не по всьому світу. 
Прикладом цього були родинні фірми Ралі та Родоконаки. Теодор (Федір) 
Родоконакі вів іноземну торгівлю та банківську справу в Одесі з 1812 р. У 
1818 р. вже керував фірмою яка носила його ім’я. Клан Т.Родоконакі був 
великим, його представники були у найзначніших портах Середземно
мор’я, що сприяло розвитку всіх споріднених фірм і, захищало їх від коме
рційних негараздів [26]. До 1826 р. Т.Родоконаки став одним з провідних 
купців Одеси, обіг його капіталу дорівнював 465 082 крб. [27], а у 1847 р. 
його фірма була найзначнішою в Одесі.

Банкірський дім І.С.Ралі і К° з’явився в Одесі дещо пізніше. На почат
ку 20-х рр. XIX ст. керівник цього дому оселився в Одесі. Його фірма мала 
відділення у Ростові, Таганрозі та інших містах Російської імперії, а також 
підтримувала зв’язки з іноземними філіями клану Ралі. Прізвище LPanri 
з’являється у списку учасників зовнішньої торгівлі Одеського порту у 
1826 р. Поступово він зайняв перше місце серед купців-імпортерів Одеси 
[28]. Загалом клан Ралі, так само як і Родоконаки, мав широкі родинні і ді
лові зв’язки майже 38 всіма значним торговельним центрам світу. Приват
ні фірми І.Ралі та Ф. Родоконаки окрім торгівлі займалися також і кредиту
ванням, використовуючи величезні прибутки, що надавав їм товарообмін.
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Таким чином можна зробиш висновки про те, що в Одесі в першій по
ловині XIX ст.. приватний кредит здобув широке розповсюдження, в першу 
чергу це торкається організованого кредиіу. Представники цієї ланки креди
ту нічим не поступалися банкірам в інших країнах, можливо на це впливало 
походження одеських купців, які займалися кредитом. Більшість з них були 
за походженням іноземцями і приїжджали до нашого міста дорослими осо
бами, обізнаними у своїх справах. Якщо торкатися приватного неорганізова
ного кредиту, то в багатьох випадках цей кредит виявляв свою справжню 
безпорадність. Так, справа про борг одеського купця Розенберга Лаурі Сікард 
тягнулася з 1849 до 1857 рр. [29] і це не було поодиноким явищем, що ще раз 
підтверджує думку про слабкість правової основи, про беззахисність креди
тування. Цілком зрозуміло, що за таких умов далеко не кожен наважувався 
ризикувати своїм капіталом, позичаючи його приватній особі.

Потрібно зауважити, що приватний кредит стрімко розвивався, але не 
зважаючи на широкий розвиток, він задовольняв далеко не всі вимоги, які 
ставили нагальні потреби молодого міста, яке розвивалося.
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Бака М.В. 
(м. Полтава)

ПОЛТАВСЬКІ «ОСТАРБАЙТЕРИ»
У ФАШИСТСЬКІЙ НІМЕЧЧИНІ

Шістдесят років, що минули від початку Великої Вітчизняної війни, 
не стерли в народній пам’яті тих злодіянь, які були вчинені на окупованих 
територіях. Окрім того, що через горнило війни у складі Збройних сил 
СРСР пройшло не менше 7 млн. осіб з України [1] і більшість із них заги
нула, понад 2 млн. юнаків і дівчат було вивезено до Німеччини на каторж
ні роботи [2]. Ще не виявлено точно, скільки з них там поклало голови, не 
з’ясована повна цифра обірваних нацистами людських життів на захопле
них землях України. Окремі дослідники дійшли висновку, що з 41,7 млн. 
жителів довоєнної України залишилося в живих у 1945 р. лише 27,4 млн. 
[3]. Жахлива картина фашистського «нового порядку» постає з того, як він 
вводився на Полтавщині, насамперед, стосовно расистськи-звірячого став
лення окупантів до мирного населення, полювання за людьми з метою їх
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вивезення на каторжні роботи і взагалі- тотального геноциду щодо 
слов’ян як «недолюдів».

В останнє десятиріччя увага до питання про долю насильно депорто
ваних до Німеччини українців, в тому числі вихідців з Полтавщини, поміт
но зросла -  з’явилось ряд публікацій, виконаних на основі раніше невідо
мих документів і матеріалів [4]. Правдиві свідчення про жахливе існування 
і нелюдську працю полтавських «остарбайтерів» наводить у своїй праці 
німецький дослідник-краєзнавець з міста Зінгена Вільгельм Вайбель [5]. 
Як відомо, на таке трагічне явище фашистського «нового порядку» як 
примусова праця «остарбайтерів» у радянській історичній літературі три
валий час було накладено табу. Прорив стався наприкінці 80-х років. Ві
домий не лише на Полтавщині журналіст і громадський діяч, Голова пре
зидії обласного відділення Радянського фонду милосердя і здоров’я
В.Котляр розгорнув активну пошукову роботу по виявлянню поіменно тих, 
хто не зі своєї волі виявився у фашистській Німеччині і чия доля тим са
мим була зламана. Така пошукова робота звела його врешті з В.Вайбелем, 
котрий у свою чергу понад 25 років збирав, вивчав і висвітлював на сторі
нках періодичної преси матеріали про іноземних робітників, насильно ви
везених на каторжні робота до його рідного міста Зінгена. Його пошуко
вий вихід на Полтавщину був зумовлений там, що саме з Полтавщини у 
Зінгені виявилось найбільше депортованих. Лише у 1989 р. він надіслав 
голові полтавського обласного фонду милосердя В.Котляру 38 прізвищ 
полтавських «остарбайтерів» [6].

Після того, як в архіві Полтавського відділення фонду милосердя і 
здоров’я накопичилась значна кількість матеріалів президія розгорнула ро
боту по підготовці зустрічі колишніх каторжан. І ось, ЗО червня 1990 р., у 
містечку Кобеляки, що за 75 км від Полтави, така зустріч відбулася. Вона й 
стала установчими зборами по заснуванню полтавського Товариства ко
лишніх каторжан та військовополонених [7]. Його членами стали 184 заре
єстрованих «остарбайтерів» та в’язнів концтаборів, в тому числі 12-ті, хто 
працював на підприємствах Зінгена. Учасники зборів підготували теплого 
листа В.Вайбелю. В ньому вони писали: нашим «бажанням є висловити 
чистосердечні слова вдячності... за все, що ви зробили для нас.., за ваше 
благородне прагнення зробити колишніх ворогів друзями [8].

Збори схвалили статут Товариства, обрали виконавче бюро, яке очо
лив М.С.Вінник (м. Градизьк)- колишній каторжанин Зінгена. Чисельні 
документи і матеріали про долю депортованих до фашистської Німеччини 
людей зберігаються як у Полтаві (вул. Рози Люксембург, 1), так і в Кобе
ляках (вул. Леніна, 29).

До активної політики насильного вивезення робочої сили зі Сходу на
цисти вдалися після провалу планів «блискавичної» війни. Запеклим вико
навцем розпоряджень Гітлера щодо расистського ставлення до «недолю
дів» став уповноважений з трудових ресурсів обергруппенфюрер СС Фріц
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Заукель. Це він телеграфував Гітлеру: «Я з фанатичною волею докладу 
всіх зусиль для того, щоб виконати свої завдання» [9]. Незабаром після 
призначення Заукель направив міністру окупованих східних областей Роз
енбергу таку вказівку: «Якщо ми не зможемо забезпечити потрібну кіль
кість робочої сили на добровільних началах, нам доведеться негайно ввес
ти насильну трудову повинність» [10]. З добровільними засадами, незва
жаючи на брехливу пропаганду райського життя в Німеччині в ході вербу
вальної кампанії, дуже мало що вийшло. То й запрацював на всю потуж
ність апарат небаченого насильства. Лише в м. Кременчуці за одну облав
ну листопадову ніч 1942 р. було схоплено 450 осіб віком 14-30 років для 
відправки до фашистського рейху. Непокірних карали смертю. Так, у Пол
таві за відмову виїхати до Німеччини було розстріляно 65 залізничників. 
Подібне було непоодиноким явищем. Апогеєм людиноловства став 
1943 рік. На виконання розпорядження гебітскомісаріату, посібник фашис
там голова Кишеньківської райуправи намагався відправляти з району ко
жного тижня по 100 чоловік. Як свідчать матеріали Товариства колишніх 
каторжан і військовополонених (м. Кобеляки), л и те з Кобеляцького райо
ну протягом 1942-1943 рр. склалася така статистика невільників, відправ
лених насильно у фашистське пекло. З Білицької сільради було вивезено 
38 осіб, в тому числі 12 чоловіків і 26 жінок. їх як рабів експлуатували на 
підприємствах Нюрнберга, Людвігсгафена, Бреслау та на латифундіях 
прусських поміщиків і бауерів. 36 осіб було вивезено з Красненської сіль
ради, більша частина котрих була продана, мов худоба, заможним селянам, 
а решта — підприємцям заводів і фабрик Австрії. З 52 невільників, вивезе
них з Чорбівської сільради, багато працювало в Нюрнберзі, Дортмунді, Бе
рліні. Масовими виявилися депортації з Комендантської (60 осіб), Радян
ської (51 особа), Золотарівської (30 осіб) сільрад. Всього з Кобеляцького 
району фашистська Німеччина поглинула 522 невільники. А з усієї Полта
вської області, як свідчили дані обласної комісії сприяння НДК та обліку 
збитків від 29 травня 1944 р., було вивезено 156629 осіб. Згодом секретар 
цієї комісії Д.В.Степанов назвав ще більшу цифру- 159829. Автори три
томника про Україну в Великій Вітчизняній війні навели вже дані про 
175117 депортованих осіб [11].

Про те, що ждало людей, вивезених в рабство до фашистського рейху, 
говорять жахливою мовою фактів свідчення каторжан м. Зінгена, де кожен 
шостий житель виявився з клеймом «Ост». Як пише у згаданій праці 
В.Вайбель, влітку 1942 р. там під егідою «Німецького трудового фронту» 
почалося прискорене спорудження збірних таборів, аби надалі завезена ро
боча сила не могла контактувати з місцевим населенням і за нею можна 
було вести тотальний контроль. Невільники Зінгена мусили працювати на 
трьох військових підприємствах. Відповідно це й означало особливо важкі 
умови праці на них. Йдеться про завод Маггі, алюмінієвий та підприємство 
Георга Фішера. Першими «транспортами», переважно з Полтавпщни,
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(11 червня, 16 червня та в липні 1942 р.) прибули в Зінген сотні чоловіків і 
жінок. Були серед них навіть і тринадцятирічні діти [12]. В.Вайбель, дослі
джуючи умови життя і праці невільників на згаданих підприємствах, не 
виявив документів того часу, які б проливали світло на встановлений там 
режим. І хоч В.Бушак у своїй книзі про історію заводу М алі [13] ствер
джує, що умови праці на ньому були кращими, ніж у цілому по рейху, це 
не відповідає дійсності. Марія Надольська (Польща), одна з тих, кому до
велося працювати на тому заводі і жити в заводському таборі, згадувала: 
«Тоді там харчування було огидне, барак не отоплювався. Коли нам стало 
відомо, що всі ми повинні бути розстріляні, я з трьома подругами втекла. 
Табір Гюттерлі визнавався як найгірший» [14]. Далі -  свідчення про като
ржні умови праці невільників з Полтавщини. «Остарбайтер» під номером 
«У-9» Микола Лизник розповів у своєму інтерв’ю В.Вайбелю, що в 1943 р. 
каторжани заводу Маггі змушені були піднятися на страйк, бо не витрима
ли голодного харчування. Гестапівці піддали всіх учасників акції жорсто
ким тортурам, а «зачинщиків» було кинуто в концентраційний табір [15]. 
Важкі випробування випали на долю уродженця селища Г радизька Миколи 
Вінника -  згаданого вище голови Товариства колишніх каторжан і військо
вополонених. У своїх спогадах від жовтня 1989 р. він розповідає, що його, 
учня 10 класу, разом з батьком, який до війни був головою колгоспу, окупан
ти кинули в табір для військовополонених в селі Христинівці Пирятинського 
району’. Звідти погнали на Кременчук. По дорозі їм вдалося втекти. Деякий 
час переховувались. Але хтось видав і батька розстріляли, а Миколу погнали 
в Німеччину. Опинився в далекому Зінгені. Працювати доводилось важко, 
виснажливо. За зв’язки з німецькими антифашистами став в’язнем концент
раційних таборів Дахау, Бухенвальда, Шенебека. З останнього після кількох 
невдалих спроб нарешті вдалося втекти і з великими труднощами добратися 
до своїх. Став бійцем Радянської Армії, дійшов до Берліна.

Миколі Семеновичу Віннику і до нині болить душа про долю Міхаеля 
Вутчера, який став у ті часи його побратимом. «Я з ним працював на елек
трокарі, затятий був антифашист, -  згадує він. -  Наша невелика підпільна 
група через нього одержувала матеріальну і моральну підтримку. Одного 
разу він не вийшов на роботу. У мене така думка, що групу було розкрито. 
Через тиждень забрали старшого групи Петра Омельченка, учитель, гово
рив, що з Полтави... А через три дні заарештували й мене [15].

В архіві Товариства колишніх каторжан і військовополонених 
(м. Кобеляки) зберігається великий, хвилюючий документ -  детальні спо
гади всього пережитого в неволі Дорофеєвої Зінаїди Кузьмівни, яка в Зін
гені потерпала чотири роки. Вона, уродженка білоруського села, розповіла: 
«В травні мені виповнилося 13 років. Та Бог нагородив мене зростом, а у 
нашій місцевості всі жінки низькорослі. І ось ткнув німець у мене автома
том, Була зима і я була закутана в скатертину замість платка, мого дитячо
го обличчя не було видно... Везли нас у товарних неотошпованих вагонах.

188



маловідомі імена, події, факти

Маленькі віконця були зарешечені колючою проволокою... Приїхали в Зі- 
нген, здається, 10 грудня. Від станції колону нашу привели в табір при 
алюмінієвому заводі... Тут уже було багато дівчат з України... Табір був 
огороджений щільним дерев’яним парканом, поверх якого була колюча 
проволока і були вишки з часовими... Я була дуже худою, слабкою, весь 
час плакала, мене на завод не послали, я прибирала навколо барака і в ба- 
раці... Пізніше забрали на завод Фіттінг-Верке і ми працювали в цеху об
дирки трубопроводної арматури і жили в бараках поруч з заводом... Тут я і 
зустріла день звільнення 25 квітня 1945 р.... Над табором Фіттінг-Верке 
був вивішений червоний прапор, над входом -  портрет Сталіна... В табір 
заходили французькі солдати і ми разом співали «Марсельєзу» та «Інтер
націонал». Завод не працював, ждали виїзду...».

Крім наведених тут документів в архіві Товариства зберігаються деся
тки інших спогадів -  звинувачень жорстокого фашистського режиму, під 
яким жили і працювали невільники у Зінгені та на його окраїнах. По різ
ному складалася доля колишніх «остарбайтерів» у післявоєнні роки'. Але 
однаковим щодо них виявилося ставлення з боку офіційної влади. За фа
шистською режиму вони несли важкий тягар праці, а з поверненням додо
му їх таврували як посібників ворогу. Лише наприкінці 80-х років нарешті 
відбулася довгождана політична і моральна реабілітація багатьох тисяч 
людей, чию долю покалічила війна і рабська праця у фашистській Німеч
чині. Але скільки тих, хто не повернувся живим із неволі, невідомо.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СЕМЕНЮКИ 
АРБУЗИНСЬКОГО Р-ОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛ.

(XVIII -  поч. XX ст.)

В другій половині ХУШ століття, до ліквідації Запорозької Січі, на 
території, де нині розташоване село Семенівна, знаходився козацький 
зимівник. Тут козаки займалися хліборобством, полюванням, рибальством, 
бджільництвом, захищалися від степовиків, а іноді й самі нападали на та
тарські улуси. Легенда говорить, що назва села нагадує про ті далекі часи, 
коли в роки російсько-турецької війни 1768-1774 рр. охороняв південні ру
бежі Російської імперії військовий загін під керівництвом Семена Шарпа
ка. Табір прикордонників розташовувався на острові, а родини військових 
жили на лівому березі ріки, у наспіх споруджених землянках. Багата земля, 
мальовнича місцевість, більш-менш вільне життя сприяли швидкому засе
ленню незайнятих земель. Починаючи з 1775 року, сюди на постійне про
живання їхали селяни з Центральної Росії і Полтавської губернії. 11 червня 
1781 року поселення з 670 десятинами так званої «рангової землі» і 77 ду
шами кріпаків було подароване царським урядом прапорщику Іванові Се
менову, що командував прикордонним військовим загоном [1 ]. Вва
жається, що від прізвища царського прапорщика і походить назва села -
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Семенівки, Скориставшись урядовим указом від 12 лютого 1796 року, 
поміщик поступово закріпачив багатьох селян-втікачів.

На початку XIX в. сюди ж, на казенну землю, царський уряд пересе
лив однодворців і українських козаків з Переяславського повіту Полтавсь
кої губернії. Разом з поміщицькими селянами вони заснували казенне по
селення під тією ж назвою. Дотепер збереглися неофіційні назви частин 
села: південної -  «Московщина», північної -  «Переяславщина». У 1806 
році тут уже нараховувалося 181 господарство, що обробляли 2000 десятин 
землі [2]. Згодом обидва поселення утворили одне село -  Семенівку. Про
тягом тривалого часу в північній частині проживали державні селяни, у 
південній -  поміщицькі.

Північна частина села з 1803 року входила до складу Бузького козачо
го війська. Але 16 квітня 1817 року Олександр І видав указ «Про виклю
чення усього округу поселення Бузького війська з губернського і надход
ження оного в безпосереднє військове поселення» [3]. У грудні того ж року 
в розряд військових поселенців були переведені державні селяни Арбузин- 
ки, Олександрівни, Благодатного, Семенівки, Костянтинівни, Синюхина 
Броду, Лисої Гори й інших населених пунктів Прибужжя. Бузьких козаків 
разом з державними селянами перетворили у військових поселенців Бузь
кої уланської дивізії з центром у Вознесенську. Усі чотири полки дивізії 
розміщалися в 29 селах на території сучасних Арбузинського, Вознесенсь- 
кого, Новоодеського і Первомайського районів Миколаївської, а також у 
межах нинішньої Кіровоградської областей. Третій Бузький уланський 
полк включав у себе Олександрівку, Арбузинку, Благодатне, Костян
тинів ку і Семенівку. У цих селищах проживало 4322 чоловіки і 4024 жінки, 
земельні угіддя складали 56833 десятини [4]. У 1827 р. Семенівка була на
звана фурштадтською (обозною) ротою Третього полку. Тут проживали 71 
хазяїн і 47 «підпомічників», що обробляли 4000 десятин землі [5]. Поряд з 
несенням військової служби вони займалися сільським господарством. 
Оселені війська формувалися із солдатів, що прослужили не менш шести 
років в армії, і з місцевих жителів -  чоловіків-селян у віці від 18 до 45 
років. Як ті, так і інші, іменувалися поселенцями-хазяїнами. Інші місцеві 
жителі того ж віку, що не ввійшли до складу війська, але придатні до 
служби, зараховувалися в помічники хазяїнів і входили в резервні 
військові підрозділи. Діти військових селян із семирічного віку зарахову
валися в кантоністи, а з 18 років переводилися в солдати. Життя у 
військовому поселенні строго регламентувалося.

Після ліквідації в 1857 році військових поселень колишніх військових 
поселенців Семенівки перевели на становище державних селян і наділили 
землею з розрахунку 5-8 десятин на ревізьку душу, за користування якою 
вони платили поземельний податок. Напередодні селянської реформи 1861 
року в селі нараховувалося 239 дворів, у яких проживало 1652 особи [6]. 
Протягом більш ніж п'ятдесятилітнього спільного проживання в Семенівці
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українців і росіян останні асимілювалися в середовищі більш численних 
вихідців з Полтавщини, прийняли їхню мову, звичаї. Своїх поміщиків у 
Семенівці не було, поміщицьких селян час від часу продавали новим влас
никам. але найбільш родючі землі належали Скаржинському і Руставичу. 
У селі побудовані церква (1824 р.)7 водяний млин. Після скасування 
іфіпосного права у 1861 році поміщицькі селяни одержали в середньому 
по 5 десятин. Частина землі, якою вони користувалися раніш (7882 десяти
ни), була відрізана на користь поміщиків, до 1885 року в селян залишалося 
5718 десятин [7]. Це означало, що кількість селянської землі зменшилася 
на 30%. У результаті застосування грабіжницької системи викупу селяни 
за отримані наділи змушені були вносити поміщику, а потім скарбниці ве
личезну суму платежів, яка у три рази перевищувала тодішні ринкові ціни на 
землі. Поміщицькі селяни виступали проти кабальних умов викупу, 
відмовлялися підписувати уставну грамоту. У селі після 1861 року з’явилися 
заможні селяни, десятки бідняків працювали в Сергія Пишеніна, Семена Ар
тюха, Дмитра Македонця, Авраама Резидора й ін. їм і місцевій церкві нале
жало 30% земель, наділених після реформи. Служителі культу мали 160 деся
тин За законом від 24 листопада 1866 року в поземельному устрої державних 
селян за членами сільського товариства зберігалися всі землі, що знаходилися 
в їхньому користуванні, але не більш 8 десятин на ревізьку душу [8]. Вони 
вважалися безстроковими орендарями державної землі і зобов’язані були 
платити щорічно за користування нею т.зв. оброчну державну подать. На 
підставі закону від 18 червня 1886 року державні селяни переводилися на ви
куп і повинні були вносити викупні платежі в скарбницю.

Внаслідок швидкого розвитку капіталізму в післяреформений період 
у селі продовжували виділятися заможні господарства, що збагачувалися 
за рахунок розореної бідноти. Багато селян орендували землю в поміщиків 
Ананьївського повіту в Романовій Балці, інші гнули спину на полях 
місцевих глитаїв, у маєтках Руслановича і Скаржинського. У 1885 році, че
рез 24 роки після ліквідації кріпосництва, у Семенівці з 479 селянських 
дворів було 56 безземельних, 14 господарств мали 4-5 десятин посіву, 146 
-  по 6-10, 92 -  по 11-15,149 -  по 16-25,20 -  по 26-50 і 2 -  понад 50 десятин 
на двір. Основну масу населення села складали селяни, іншу -  міщани, 
духівництво, дворянство. Розвивалися селянські промисли. У 1883 році у 
Семенівці нараховувалося 2 вітряки, олійниця, кузня, 10 крамниць, 
2 корчми. За даними 1896 року в селі малося 678 дворів, у них проживало 
3088 жителів (1537 чоловіків і 1551 жінка). Це було найбільше село Благо- 
датнівської волості Єлисаветградського повіту Херсонської губернії [9]. 
Виснажлива праця, голод і убогість викликали серед найбіднішого селян
ства протест проти гніту поміщиків і глитаїв. Так, навесні 1885 року вони 
самовільно зайняли толоку на землі поміщика Підтоптаного. Власник вик
ликав урядника «для наведення порядку», але бідняки побили його і про
гнали із села. Незабаром організатори виступу були арештовані.
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Певний вплив на зростання протесту селянської бідноти зробили 
робітники Вознесенська й Ольвіополя. Напередодні революції 1905- 
1907 рр. за селом, біля кургану, навесні і влітку збиралася семенівська 
біднота. Робітники-агітатори тут проводили бесіди. З Вознесенська і Голти 
привозив листівки і книги робітник млина Д.Н.Бойко. Є навіть відомості, 
що в селі малася друкарня, а селянин Т.Грудка приносив листівки у хутір 
Булацелово поблизу Семенівки до місцевого фельдшера С.К.Безалтиш- 
ного, а потім їх розкидали на ринку в Благодатному [10].

6 вересня 1906 року прокурор Єлисаветградського окружного суду 
зробив представлення про притягнення до кримінальної відповідальності 
Семена Кучурюка, уродженця села Любечана Новозибківського повіїу 
Чернігівської губернії. Його обвинувачували в поширенні «злочинних 
відозв», агітації за повалення самодержавства серед селян Семенівки. Але 
Кучурюк сховався і справу про нього було припинено [11]. 25 вересня того 
ж року в Одесі була порушена кримінальна справа проти ряду жителів Се
менівки в зв’язку листом невідомого походження, у якому містилася по
гроза від імені «партії свободи і соціал-демократичної партії» убивства 
сільського старости ІФ.Давиденка, якого підозрювали в причетності до 
арешту селянина Т. Грудки Був арештований місцевий житель
В.Т.Лопаткевич, що категорично заперечував обвинувачення в написанні 
цього листа [12]. Одеський тимчасовий генерал-губернатор генерал-майор 
Глаголев 7 листопада розпорядився заарештувати на два місяці жителів 
Семенівки П.Є.Назарова й Є.Ф.Ільченка з цього ж приводу, але згодом во
ни були відпущені з одеської в ’язниці за недостатністю доказів, і справа 
стихла [13]. У січні 1908 року був арештований один із семенівців- 
активістів А.Ф.Вакуленко [14]. На початку XX століття в Семенівці вже 
проживало 4830 чоловік (2446 чоловіків, 2384 жінки, 894 двору) [15]. У 
селі працювало 8 водяних млинів, олійниця, сукновальня, крупорушка, 8 
крамниць. На підприємствах села трудилося понад 100 робітників по 12-14 
годин на день, одержуючи за це злидарську плату. Але основним заняттям 
семенівців залишалося землеробство.

Культури

Жиго
Пшениця
Ячмінь

Середня врожайність зернових культур 
на початку XX століття (у пудах з десятини) [ 16]

У 1892-1900 р. У 1901-1909 р. Ц іназапуду

24.3 
30,1
41.4

48,3
32,7
51,9

руб.
0,48
0,70
0,39

Орендна плата за одну десятину складала 6-7 руб. Столипінська аграрна 
реформа, ліквідувавши общинне землеволодіння, зміцнила соціальну опору
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царського самодержавства на селі -  заможне селянство. Більш ЗО господарств 
села вийшло на відруби. Біля Семенівки виникли чотири хутори.

Медичних установ у дореволюційній Семенівці не було. Хворих при- 
ходилося доставляти за 25 км у Лисогірську дільничну лікарню, що обслу
говувала з 1894 року села з населенням у 46,6 тис. чоловік. У її штаті -  
лікар, акушерка, два фельдшери. Відповідно до подвірного перепису 1883- 
1885 рр. на 2824 жителя села всього 219 вміли абияк писати і рахувати. 
Лише в 1889 році відкрилася церковнопарафіяльна, а в 1896 році -  
міністерська однокласна школи. У них навчалося всього 100 дітей (з них 
21 дівчинка) із Семенівки й околишніх сіл, а тим часом тільки у Семенівці 
нараховувалося 535 дітей шкільного віку. Не покращилося становище й 
надалі. У 1913 році навчалося тільки 116 дітей, головним чином із замож
них селян. У тому ж році 144 дітям відмовили в прийомі до школи через 
недостачу вчителів, а також шкільних приміщень, парт. Більшість дітей 
бідняків не мало можливості учитися.

Під час першої світової війни 1914-1918 рр. бідняцькі й середняцькі 
господарства ще більше зубожіли. Працездатних чоловіків мобілізували в 
царську армію, у багатьох господарствах нікому було обробляти землю. 
120 семенівців загинуло на фронті, деякі повернулися каліками. Скороти
лися посівні площі, зменшилося поголів’я худоби. У той же час заможні 
селяни наживалися на постачаннях продовольства для армії. Фронтовики, 
розповідаючи про поразки царської армії, розруху, що панує всюди, про 
злодійство і хабарництво царських чиновників, про діяльність на фронті 
більшовиків, есерів, сприяли поширенню в селі революційних ідей, вира
жали невдоволення існуючими порядками. Доносилися чутки про страйки 
робітників, селянські виступи, Григорія Распутіна і його убивство, про ні
мецьких шпигунів. З тривогою і страхом, деякі з надією чекали чогось но
вого. У такій обстановці Семенівка зустріла 1917-й рік.

Таким чином, історія Семенівки є типовою для сіл Прибужжя. Засно
ване наприкінці ХУШ століття, у ході приєднання земель Північного При
чорномор’я до Російської імперії, це село відбило у своєму розвитку всі 
соціально-економічні процеси, що проходили на Півдні України в 
досліджуваний.
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Пащенко П.П. 
(с.Шелестове, Харківська обл.)

ШЕАЕСТШСЬКЕ НАМИСТО УКРАЇНИ

Про більшість населених пунктів України мало збереглося історичних 
свідчень. Багатьом краєзнавцям доводиться йти неторованими шляхами. 
Хочу розповісти про особисті набутки в дослідженні рідного краю, зокре
ма історії села Шелестове Коломацького району Харківської області. Щодо 
назви цього села, то здавна в народі побутує дві легенди. Згідно з однією з 
них назва села пов’язана з густими дубовими лісами, що шелестіли навко
ло, а за іншою -  село було засноване козаком Шелестом. Але остання вер
сія не була переконливою, бо серед сучасних жителів села немає жодного, 
хто носив би прізвище цього засновника з легенди. До того ж ще склалася 
впевненість в унікальності назви нашого села. Бо ні в Харківській, ні в 
Полтавській, ні в Сумській областях ніде немає сіл з подібною назвою. Та
ку впевненість одного разу розвіяв довідник поштових індексів колишньо-
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го СРСР, у котрому не виявилося нашого села (бо поштове відділення у 
нас називається Коломаквокзал), зате знайшлося інше село Шелестове у 
Волгоградській області, а також село Шелестівка на східному порубіжжі 
України в Луганській області. З жителями цих сіл у нас зав’язалося жваве 
листування, відбувся обмін делегаціями з волгоградськими шелестянами. 
На наш подив російські побратими розмовляли тією ж говіркою українсь
кої мови, що й ми. Вони розповіли нам власну легенду про заснування їх
нього села. Воно було засноване українськими переселенцями на чолі з ле
гендарним Андрієм Шелестом у 1777 році. Зараз прізвище Шелестов там 
досить поширене. Спільними для обох сіл є такі прізвища, як Гринько, 
Кравченко, Костенко, Сердюк, Завгородній. Деякі прізвища дещо змінені. 
Так у нас Манько, а в них -  Банько, у нас -  Шумейко, а в них -  Кумейко. 
Сліди генетичного зв’язку між нашими предками знаходимо також у топо
німах. Недалеко від нас є село Водяна, а біля них -  Водіне, в нас -  Чутове, 
а в них -  Жутово, в нас -  Прогоня, а в них -  Абганерово. Ймовірно, що 
предки волгоградських шелестян переселилися з нашого села в одній гро
маді з предками жителів навколишніх сіл, гнані процесами закріпачення та 
панського і царського поневолення. На шляху цього переселення на вільні 
землі вони зупинялися в Луганських степах, де заснували село Шелестівку. 
Але в тому селі мабуть, мало залишилося людей з ватаги Шелеста -  здебі
льшого Гриньки та Кравченки, нащадки яких там мешкають й досі. Це пе
рвинне поселення доповнилося людьми з повторної хвилі переселення з 
якогось іншого місця, бо зараз більшість населення Шелестівки носить 
прізвища Бриль та Прищепа.

Проводячи топонімічно-історичні дослідження, я помітив, що відстань 
між тезками в ланцюгу переселень майже однакова і становить близько 
320 кілометрів. А знаючи те, що наш край 350 років тому був диким сте
пом, дійшов висновку, що наше Шелестове не є корінним, не є центром 
розселення. А материнське пра-Шелестове необхідно шукати десь на 320 
кілометрів західніше. Скориставшись відкритою закономірністю, я відклав 
на карті цю відстань, і мій олівець опустився в правобережній частині По
дніпров’я. Та, на превеликий жаль, села ІІІелестового там не знайшов. Тоді 
я відміряв на карті ще раз відстань одного козацького переходу -  320 кіло
метрів. І знайшов на карті Хмельницької області село Шелестяни в Ново- 
Ушицькому районі. Доречі, цікаво, що недалеко від цього села є село Ка- 
пустяни, а поряд з нами -  урочище Капустяне, де до 1939 року був хугір з 
аналогічною назвою.

Зрадівши, що знайшов таки прабатьківщину шелестян, я заради ціка
вості відмітив на карті ще 320 кілометрів на захід, і кінець циркуля опус
тився за Карпатськими горами. Але всі пошуки на карті чергового тезки 
виявилися марними. Та відкривши книгу «Історія міст і сіл України», в то
мі про Закарпатську область я знайшов ще одне село Шелестово Кольчин- 
ської сільської Ради Мукачівського району. Воно славилося старовинною
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церквою та археологічними знахідками. Але тут на мене чатувала чергова 
загадка: це село кудись зникло, і в довіднику «Адміністративно-
територіальний поділ України» воно вже не значилося. Після листування з 
Кольчинською селищною Радою з’ясувалося, що село ІИелестово тепер 
входить до складу Кольчино.

Отже, вимальовується досить цікаве осмислення нашої історії, топо
німіки га переселення наших непосидющих пращурів, які»з-за Карпатських 
гір дійшли аж за Дон і полишили по собі на карті України і навіть за її ме
жами оригінальне намисто з сіл: ПІелестово, Шелестяни, Шелестівка, Ше- 
лестово. Колись в ньому було, мабуть, шість перлин.

Але подніпровське Шелестове десь згубилося у вирі історії, або ж 
зник- ло десь на дні рукотворного моря. Цікаво було б його відшукати. І... 
я відшукав. Після тою, як матеріал про «Шелестівське намисто України» 
був надрукований в обласній газеті, я одержав листа від А.В.Шелеста. Він 
писав, що, скориставшись моєю методикою пошуку на карті, виявив, що 
може бути Шелестове без Шелестів, а є Шелести без Шелестового. У Ка- 
теринопільському районі Черкаської області раніше був хутір Соколівка. 
Колись там, за розповідями старожилів, жили одні Шелести. Скільки їх 
було і коли вони поселилися, автор листа не міг дізнатися. Та йому відомо, 
що в Соколівці був навіть свій колгосп, що багато жителів цього населено
го пункту, яке віднесли до ряду неперспективних, розселилися но сусідніх 
селах, як це зробив і його батько, який побудувався ще до народження 
Анатолія Володимировича в селі Потоки за два кілометри від Соколівки. 
Остання жителька залишила хутір у 1985 році. Ось таким чином мені до
помогли знайти шосту перлину.

В 1733-1768 рр. на Черкащині відбулося велике селянське повстання, ві
доме під назвою Коліївщина під проводом Івана Гонти та Максима Залізняка. 
Не всім відомо, що один з ватажків цього повстання був Черкаський козак 
Василь Шелест. 6 липня 1768 року сталася зрада і царський генерал Кречет- 
ников захопив в полон всіх ватажків повстання, а потім передав їх на розпра
ву до рук польського воєводи В.Стимпковського, який у своїй резиденції у 
місті Кодні стратив 3000 гайдамаків і ще не менше покалічив. Серед страче
них був і Василь Шелест.

Залишається тільки здогадуватися, що після такої страшної звістки про 
зраду і вчинену розправу репггки загону Шелеста на чолі з його братом Анд
рієм, прихопивши дружину та дітей втекли на Слобожанщину, де й заснували 
наше село. Але й тут якихось причин більшість з них довго не затрималося, а 
здійснили ще два переселення: спочатку до Луганщини, а потім аж за Дон. 
Таким чином, 1768 рік можна вважати за рік заснування нашого села.
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Острась Е.С. 
(м.Донецьк)

СІЛЬСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ ЛІВОБЕРЕЖНО!
УКРАЇНИ II пол. XVIII СТ.:

(СПРОБА ТИПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ)

В другій половині ХУП ст. процес заселення лівобережних земель був 
більш активним ніж у попередні віки. В 50-60-і роки переселенці з Право
бережної України заснували в північній частині Лівобережжя ряд нових 
поселень. Переселялись на північ люди і з південних полків, територія 
яких зазнавала спустошливих нападів кримських татар та польської шлях
ти. Масова міграція на південне Лівобережжя почалася в середині 70-х 
років ХУП ст., коли польсько-шляхетські та турецькі війська знову спус
тошили правобережні землі. В надії на кращу долю втікали на 
Лівобережну Україну і селяни з Росії. Прихильники «старої віри» поселя
лись в основному в Стародубському полку, де вони заснували декілька сіл 
[1]. Поселяючись на нових землях, селяни, козаки і міщани шляхом вільної 
займанщини «футори, слободы, деревни, села на свое имя селили, к себе в 
користь приводили» [2].

Історія сільських поселень Лівобережної України привертала до себе 
увагу істориків та етнографів. В їх працях досліджувались час і методи за
селення, походження назв та розташування поселень, забезпечення селян і 
козаків земельними угіддями, робочою і домашньою худобою, людність 
двора і родини. Найбільш вагомий внесок у вивчення сільських поселень 
вніс О.М.Лазаревський, який в ряді праць на основі матеріалів Генерально
го опису 1765-1769 рр. та інших джерел показав заселення регіону, 
соціальну структуру сільських поселень, забезпечення селян і козаків зе
мельними угіддями та ін. [3]. В 1902 р. О.О.Русов видав спеціальне 
дослідження про сільські поселення і житло селян Полтавської губернії, в 
якому вказав, що на форму поселень впливали в першу чергу природно- 
географічні умови та національна психологія українців [4]. Розглядаючи 
заселення території Полтавщини, Л.В.Падалка визначив основні чинники, 
які впливали на походження назв сільських поселень [5]. Походженням 
назв сільських поселень займався і В.О.М’якотін [6]. Про громадські спо
рудження в українському селі вказав Х.Вовк [7]. Заслуговує особливої ува
ги спеціальне дослідження Г.Ю.Стельмаха, в якому автор розглянув вплив 
географічного середовища на історичні форми сільських поселень в 
лісовій, лісостеповій і степовій зонах України [8]. Але, на наш погляд, 
Г.Ю.Стельмах припускає серйозну помилку, вважаючи, що форма і тип 
поселень поняття ідентичні. Зауважимо, що один і той же тип поселення 
може мати різну форму. Видатною подією у вивченні історії сільських по
селень є вихід в 70-х роках минулого століття 26-томної «Історії міст і сіл
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Української РСР», в якій зібраний і поданий значний фактичний матеріал з 
найголовніших подій в селах України. Але відсутність необхідного досвіду 
та досконалої методики не дозволили численним авторам піднятись до 
рівня виявлення типологічних рис українських сільських поселень. Варто 
зауважити і те, що можливо таке завдання і не ставилось. В ряді видань 
Т.В.Косміна, не посилаючись на конкретний фактичний матеріал, надрукува
ла короткі нариси про сільські поселення та їх забудову в основних регіонах 
України [9]. Із переліку вказаних робіт видно, що типологія сільських посе
лень Лівобережної України ще не була предметом спеціального дослідження. 
Метою нашої роботи є: вказати критерії визначення типів сільських поселень 
та показати на конкретному фактичному матеріалі їх основні типологічні ри
си. На наш погляд, істотними типологічними рисами сільських поселень 
Лівобережної України в другій половині XVIII ст. були: тип поселення, його 
розташування і походження назви, забезпечення сільських мешканців зе
мельними угіддями та їх заняття, людність поселення, його соціальна струк
тура та етнічний склад. Джерельну базу нашого дослідження складають дру
ковані та архівні документ і матеріали.

За визначенням того часу основними типами сільських поселень були 
село, деревня і хутір. Село -  це таке поселення, в якому, незалежно від 
кількості мешканців, знаходилась церква; деревня -  поселення, в якому не 
було церкви; хутір -  невелике поселення, яке було приписане до села чи 
деревні і залежало від них в управлінні.

В 90-і роки ХУШ ст. на Лівобережній Україні налічувалось сіл -  1451, 
деревень -  1549 і хуторів -  3155 [10]. В цих поселеннях проживало, зок
рема, в селах -  78,7 % всього сільського населення, в деревнях -  15,9 % і 
на хуторах -  5,4 %. В одному селі пересічно мешкало 500 ревізьких душ і 
відповідно в деревні -  135 і на хуторі -  20 [11]. Назви сільських поселень 
мали різне походження. Одні з них зберегли їх з часів давньої колонізації 
краю в ІХ-ХШ ст., але більшість поселень одержала свою назву в роки ма
сової займанщини і заселення регіону в другій половині ХУП-ХУШ ст. 
Походження цих назв можна визначити так: 1) від прізвищ перших посе
ленців; 2) від особистих імен; 3) від природних властивостей місцевості; 
4) від занять населення; 5) від прізвищ приватних власників, які заснували 
поселення, та ін. [12].

З погляду природно-географічних умов Лівобережна Україна 
поділялась на дві основні зони: лісову і степову з притаманними їм особ
ливостями в рельєфі, мережі рік і річок, родючості ґрунтів, наявності 
сінокосів, лісів і корисних копалин. Степова зона починалась від лівого бе
рега рік Десни і Сейму і простиралась до Дніпра. Лісова смуга в значній 
мірі була гориста, з масивами червоних і чорних лісів, густою мережею рік 
і річок, фунти переважали піщані і глинисті, в надрах землі знаходились 
корисні копалини, як-то: вапно, глина, залізна руда. В степовій зоні пере
важали розорані вже чорноземи. В зв’язку з масовою вирубкою лісів
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постійно скорочувалась мережа річок і рівчаків [13].
Більшість сільських поселень виникала поблизу рік, річрк, рівчаків та 

озер. Річні артерії використовувались як шляхи сполучення, вони ж були 
надійним джерелом водопостачання. Грунти річних долин, збагачені вес
няними наносами, були більш родючі, чим райони межиріччя; в долинах 
рік знаходились заливні луки, що сприяло розвитку скотарства. В ріках та 
озерах водилось багато риби 3 урахуванням цих обставин люди поселя
лись на берегах рік та річок, при цьому, щоб застерегти себе від весняного 
паводку, вибирали більш високі ділянки берегів. Правий берег був більш 
зручніший, тому що він вище лівого і менше зазнає небезпеки бути зали
тим під час весняної повені. Лівобережна Україна мала розгалужену мере
жу рік і річок. Тільки в Київському намісниціві їх нараховувалось 213 [14].

В лісовій зоні Новгород-Сіверського намісництва ми нарахували 196 
сільських поселень. У водних басейнів вони розташувались так: при ріках і 
річках (берег не вказано) -  60 (30,6%), на правому березі -  38 (19,4%), на лі
вому -  11 (5,6%), на двох берегах -  13 (6,6%). При озерах і ставках -  2 (1%), 
при колодязях -  3 (1,5%). Але, на жаль, про 69 поселень (35,2%) відповідних 
даних немає. Всього на берегах рік і річок були розташовані 122 сільських 
поселень (62,2%), а поселень на правому березі в порівнянні з лівим було 
більш ніж втроє. В степовій зоні Новгород-Сіверського намісництва нарахо
вувалось 378 поселень. У водних басейнів вони розташувались так: при ріках 
(берег не вказано) -  62 (16,4%), на правому березі -  24 (6,3%), на лівому -  18 
(4,8%), на двох берегах -  85 (22,5%), при ставках -  2 (0,5%), при колодязях -  
7 (1,9%), про 180 -  дані відсутні [15]. Варто звернути увагу на те, що в степо
вій смузі поселень на двох берегах більше майже на 10%. Це пояснюється 
там, що погроза затоплення під час весняної повені тут була меншою, хоч 
прикрих випадків було достатньо, особливо в придніпровських селах, це -  
по-перше; і по-друге: кількість поселень при водних артеріях у степовій зоні 
була майже вдвоє меншою ніж у лісовій.

Важливим чинником, який істотно впливав на розташування сільсь
ких, поселень був рельєф. В лісовій смузі Новгород-Сіверського намісниц
тва поселення на пагорбках і косогорах складали 21,9%, на косогорах і рів
нині -  19,4%, на рівнині -  34,2%, про 48 поселень (24,5%) дані відсутні. В 
степовій смузі поселення на рівнині складали 62,4%. Організуючим факто
ром розташування сільських поселень були дороги, які йшли від одного 
поселення до другого. За нашими підрахунками відстань між поселеннями 
в лісовій зоні пересічно складала 4,8 км., в степовій -  7,2. Відстань від села 
чи деревні до хутора в лісовій смузі пересічно складала 1,8 км., а в степо
вій- 4 ,6  [16].

З погляду забудови та планування сільські поселення Лівобережної 
України мали такі форми: безсистемні, вуличні, радіальні, вулично- 
безсистемні, радіально-безсистемні. На форми поселень значний вплив ма
ли безпосередньо природно-географічні умови і в першу чергу рельєф. В
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лісовій смузі поселенці будували двір з хатою і господарськими будівлями 
уздовж рік і річок на пагорбках, косогорах та річних долинах. Такі посе
лення, як правило, були безсистемні. А якщо поселення виникало на рів
нині, то забудова мала вуличну або радіальну форму. Вулиці починались 
від майдану в центрі села, а радіальні ряди влаштовувались навколо май
дану. А далі від центру і у вулицях і радіальних рядах з’являлись численні 
провулки та перелази. Але ж були і такі поселення, де планування мало чі
тку вуличну забудову. Так, наприклад, в слободі Климовій Топальської со
тні Стародубського полку «вулиці розташовані проспектом» [17].

В степовій зоні були також різні форми поселень, але ж переважала 
вулична. Вулиці та провулки влаштовували так, щоб мати найбільш раціо
нальні шляхи до орного поля, сінокосу, лісу та пасовища з урахуванням, 
щоб витрати часу на дорогу до угідь і назад не перевищували 1,5-2 години 
в день. А тому розташування земельних угідь не виходило за межі радіуса 
3-4 км. Вулиці, як і поселення, теж мали свої назви, які переходили із по
коління в покоління. Походження їх було різне: від початку заселення, від 
імен та прізвищ перших поселенців, від рельєфу, занять мешканців та ін.

Основними громадськими спорудами в селі були церква, народна 
школа, шпиталь, крамниці, шинок, запасні хлібні магазини та соляні амба- 
ри. В зв’язку з зубожінням селян і козаків народні школи в гетьманщині 
поступово зникали, але і в другій половині ХУШ ст. в деяких селах вони 
ще існували [18]. Шпиталі теж поступово зникали, але подекуди вони ще 
збереглись. В зв’язку з стихійними лихами і частими недородами, щоб за
побігти масовому голоду населення в селах Лівобережної України були 
створені запасні хлібні магазини, де сільський люд у неврожайні роки міг 
одержати хліб з віддачею з нового урожаю. Так, наприклад, в с. Тимонови- 
чі Топальської сотні Стародубського полку був амбар «загальним коштом 
побудований», де зберігався хліб «на непередбачений випадок» [19].

В лісовій зоні селяни і козаки хати будували з дерев’яних брусів у зруб, 
частіше використовували сосну. В степах, де будівельного лісу було недоста
тньо, переважали хати з глини, змішаної з соломою. В місцевостях ближче до 
Дніпра хати ставили з очерету чи комишу. Хати в переважній більшості як в 
лісовій, так і в степовій зонах були однокамерні, малі, тісні і бідні. Але ж в 
селах були розташовані і будинки козацьких старшин, які складались із бага
тьох покоїв. Наприклад: в с. Волокитин Глухівського повіту знаходився дім із 
24 покоїв, який належав бунчуковому товаришу П.Миклашевському [20]. 
При панських садибах закладали парки, копали ставки та канали. Парки при
крашали водограї, статуї міфічних богів та античних героїв.

Кількість сільських поселень в лісових і степових повітах була різною. В 
лісових повітах, завдяки густій мережі рік, річок і рівчаків, поселень було 
значно більше ніж в степових. Так, у лісовому Старо думському повіті сіл на
раховувалось 103 і деревень -  108. В той же час у степовому Конотопському 
повіті сіл -  44 і деревень -  22. Людність в поселеннях теж була різною. За
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вдяки тому, що в степових повітах грунтів було більше і вони були більш ро
дючі, то і мешканців у поселеннях було значно більше. Так, наприклад, у Ко
нотопському повіті пересічно в одному селі мешкало 708 ревізьких душ, в 
деревні -  157. В той же час у Стародубському повіті пересічно в одному селі 
проживало 274 ревізьких душ і в деревні -  103 [21]. І найбільші села теж були 
в степовій зоні: с. Карлівка -  2275 ревізьких душ, с. Диканька -  2178 (Полта
вський повіт), с. Попівка -  2092 (Конотопський повіт) [22]. Хутори теж мали 
свої особливості: в лісовій зоні їх дещо менше і вони менш заселені. В Черні
гівському повіті пересічно на одному хуторі проживало 13 ревізьких душ, у 
Стародубському -  15. В степовій частині і хуторів більше і населення в них 
більше. Так, наприклад, у Гадяцькому повіті на одному хуторі пересічно про
живало 23 ревізьких душ, у Переяславському -  27 [23].

По-різному в лісовій і степовій зонах мешканці сільських поселень 
були забезпечені земельними угіддями. В лісовій зоні сільські поселення, 
які були достатньо забезпечені орними полями, складали 22,2%, недостат
ньо -  18,5%. Достатньо забезпечені сінокосом складали 29,6%, а недостат
ньо -  25,9%, дров’яним лісом достатньо забезпечені -  58% і недостатньо -  
4,9%, будівельним -  відповідно -  25,9% і 4,9%. В степовій зоні поселення, 
які були достатньо забезпечені орними полями складали 44,1%, недо
статньо -  20,6%. Достатньо забезпечені сінокосом складали 52,9%, а недо
статньо -  11,7%, дров’яним лісом достатньо забезпечені -  29,4% і недоста
тньо -  5,9%, будівельним -  відповідно 16,4% і 8,8% [24]. Зауважимо, що 
приведені дані в деякій мірі відносні, бо нами не враховані поселення, про 
які відповідні відомості не вказані в описі. Забезпечення земельними угід
дями та їх якість вплинули на заняття сільських мешканців та структуру їх 
господарств. В селах і деревнях лісової зони селяни і козаки займались хлібо
робством, скотарством, на піщаних і глинистих грунтах вирощували коноплі 
і льон, у лісі гнали дьоготь, виробляли дерев’яний посуд, колеса, вози, сані, 
ловили рибу, займались мисливством, бортництвом та ін. Жителі хуторів 
працювали на винокурнях, млинах, гутах, будах, та ін. В степовій зоні в стру
ктурі господарства переважали хліборобство і скотарство, поширене було та
кож пасічне бджільництво. Мешканці хуторів обслуговували в основному та
бори розташування і випасу коней, великої рогатої худоби та овець. На чис
ленних хуторах, які належали заможним козакам і селянам, займались також 
хліборобством, скотарством, садівництвом і бджільництвом.

Соціальна структура мешканців сільських поселень теж була різною. 
В селах лісової зони виборні козаки та козаки-підпомічники складали 
40,6% хат, а приватні селяни -  56,5%, в деревнях -  відповідно 7,8% і 
92,2%. Отже, в деревнях покріпачених людей було більше ніж у селах в 1,6 
разів. На хуторах лісової зони козаки складали тільки 8,5%, а селяни і під- 
сусідки різних володільців -  91,5%. В селах степові зони козаки складали 
58,4% хат, а приватні селяни -  39,7%, в деревнях -  відповідно 47,7% і 
47,9%. Отже, в селах козаків було більше ніж селян в 1,5 разів. На хуторах
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козаки складали 23,2%, а приватні селяни -  76,3% [25]. Порівнюючи кіль
кість хат козаків і приватних селян у сільських поселеннях лісової і степо
вої зон, відзначимо, що в степовій зоні козаків взагалі було більше ніж в 
1,3, а в лісовій зоні приватні селяни переважали в 4,2 разів. Те, що в лісо
вій зоні переважали приватні селяни, безпосередньо вплинуло на форми 
соціального протесту і масовість антифеодального руху. Так за під
рахунками А.С.Череваня і Т.М.Муравльової в північній частині Лівобере
жної України в 50-90-і рр. ХУШ ст. відбулось понад 50 селянських пово- 
тань. З погляду етнічного складу на Лівобережній Україні переважну бі
льшість складали українці, а в північній частині проживали також білору
си, росіяни та німецькі колоністи [26].

Із приведеного матеріалу видно, що на типологічні риси сільських по
селень вирішальний вплив мали історичні, природно-географічні та соціа
льні чинники.
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Мельничук О А . 
(м. Вінниця)

УЧАСТЬ КОМНЕЗАМІВ У ЗДІЙСНЕННІ «ДРУГОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» 
У ПОДІЛЬСЬКОМУ СЕЛІ

Невід’ємною складовою частиною суцільної колективізації була бороть
ба правлячого режиму проти заможних селян, так званих «куркулів». Адже 
вони найбільш протистояли проведенню насильницької колективізації. Крім 
того, тільки за рахунок конфіскованого у них майна, можна було створити 
матеріальну базу для колгоспного ладу. В етапі С.В.Косіора «У похід на 
куркуля», опублікованій в газеті «Комуніст» 28 січня 1930 року, ставилось 
завдання «домогтися організації навколо рішучого походу проти куркульства 
бідняцьких мас села та організацій КНС» [ 1 ].

В прийнятій 30 січня 1930 року постанові Політбюро ЦК ВКП(б) 
«Про заходи ліквідації куркульських господарств в районах суцільної ко
лективізації» з метою залучення бідноти до проведення розкуркулення 
дозволялось розприділяти на її користь четверту частину реквізованого 
майна [2]. На основі тексту постанови був підготовлений і 2 лютого 
розісланий лист ЦК КП(б)У місцевим парторганізаціям. В ньому на ор
ганізації КНС покладалось складання списків «глитайських господарств», 
що виселяються до віддалених областей Союзу, та затвердження їх на за
гальних зборах КНС. Представники КНС зобов’язувались бути присутніми 
і при конфіскації майна куркулів [3]. Більш конкретні настанови ор
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ганізаціям КНС в справі заходів, щодо ліквідації куркульства як класу були 
визначені в таємному листі ВЦКНС від 4 лютого 1930 року [4]. В разі 
відмови комнезамів від проведення заходів по ліквідації куркульства, такі 
організації підлягали негайному розпуску за санкцією РПК [5].

Як свідчать архівні матеріали члени КНС Поділля з радістю сприйня
ли нову, «підштовхувану зверху», революцію. З цього приводу в до
повідній записці Калинівського РПК від 20 лютого 1930 року 
повідомлялось: «Широка проробка питання викликала величезне
піднесення членів КНС. Незаможники почувають себе господарями стано
вища» [6]. Іскра, принесена з центру для розпалювання ворожнечі серед 
селянства, перетворювалась комнезамами в процесі ліквідації куркульства 
у полум’я громадянської війни. У звітах місцевих КНС підтверджувався її 
величезний розмах. Так, в листі Шаргородської РКНС від 13 лютого 1930 
року зазначалось: «Розбираючи протоколи засідань президій та зборів 
СКНС, спостерігається яскрава грандіозна боротьба з ворожим класом 
«куркулем», що розгортається в сучасний момент на селі. Майже в кожно
му протоколі виноситься постанова нещадної ліквідації «куркуля» та висе
лення такого за межі села» [7].

Розкуркулення, проведене при допомозі організацій КНС, дедалі 
більше перетворювалось на справжній грабіж, що виходив далеко за рамки 
надісланих директив. Прагнення збагатитись за рахунок розкуркуленого 
майна штовхали членів КНС до збільшення масштабів розкуркулення. 
Нерідко до списків розкуркулених потрапляли господарства, які аж ніяк не 
можна було назвати заможними. Так, в листі Мурафського РКНС Могилів- 
Подільської округи повідомлялось, що результатом таких дій, стало вине
сення 193 неправильних постанов зборів КНС, 20% яких було приведено 
до виконання [8].

У звітах організацій КНС Поділля про проведення розкуркулення вка
зувалось на те, що місцеві організації КНС при визначенні куркульських 
господарств не обмежувались критерієм їх економічної міцності. Нерідко 
розкуркулення проводилось з політичних чи ідеологічних мотивів, за не
бажання вступати до колгоспів, або ж просто з метою власного збагачення 
за рахунок розкуркуленого майна. На 10 березня 1930 року в 34 районах 
суцільної колективізації на Поділлі було проведено розкуркулення 4442 
селянських господарств, що становило 28 відсотків розкуркулених госпо
дарств на Правобережжі [9].

Безперервне зростання насилля над селом не могло залишати байду
жим клас селян-власників, над яким воно здійснювалось. Невдоволення 
селян проявилось у масових селянських виступах, які виявляли риси ор
ганізованості та згуртованості селян. Однією з найпоширеніших форм про
тесту -  було зривання загальних зборів КНС, на яких затверджувались 
списки розкуркулених. Такі дії нерідко слугували приводом до прийняття 
рішень зборів про необхідність збільшення маспггабів розкуркулення. Так,
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організацією КНС с.Лучинчик Могилівської округи після невдалої спроби 
зриву зборів було винесено рішення про додаткове виселення 13 госпо
дарств за межі України та 7 господарств за межі району [10].

Поступово масові виступи селян ставали більш тривалими і ор
ганізованими та дедалі частіше набували рис відкритого опору владі. Так, на 
початок березня 1930 року лише в трьох округах Поділля (Тульчинській, Мо- 
гишвській та Вінницькій) масовими хвилюваннями і збройними виступами 
було охоплено 343 сільради, з яких в 73 ліквідовано радянську владу [11]. 
Гнів повсталих було спрямовано проти безпосередніх виконавців урядових 
директив, в тому числі і проти членів КНС. Голова ДПУ України 
В.Балицький, який брав особисту участь в придушенні селянських повстань 
на Поділлі, в середині березня повідомляв в центр: «Б’ють комуністів, ком
сомольців і актив, проводять висипку із сіл комнезамів» [12]. Однак, таємною 
директивою ВЦКНС від 9 березня 1930 року подібні дії розцінювались не як 
причина особливої «активності» КНС, а як наслідок пасивності дій комне
замів в районах масових селянських виступів. Місцевим КНС наказувалось 
не відставати від швидких темпів колективізації [13].

Постанова ЦК ВКП(б) «Про боротьбу з викривленням партлінії в кол
госпному русі», яка стала реакцією влади на загрозливі масштаби селянсь
ких виступів, зобов’язала місцеві парторганізації припинити практику 
примусових методів колективізації. Публічна оцінка Сталіним методів ко
лективізації як «перегину» та оголошення добровільності в справі колек
тивізації стали результатом масового виходу селян із колгоспів. Не стали 
винятком у цьому і члени КНС. Лише з 15 березня по 1 вересня 1930 року 
на Поділлі з колгоспів вийшло 22.8% членів КНС [14].

Місцеві партійні та радянські органи вихід членів КНС з колгоспів 
пояснювали «недостатністю масової роз’яснювальної та політвиховної ро
боти і впливом ворожої агітації куркулів та їх прибічників [15]. Тому по
дальша робота місцевих КНС була спрямована на зміцнення існуючих кол
госпів та недопущення виходу з них комнезамівців. Для цього Вінницька 
окрКНС, наприклад, 9 квітня 1930 року опублікувала директиву, за якою 
всім районним та сільським організаціям комнезамів наказувалось розгля
нути на своїх засіданнях постанову ЦК ВКП(б) «Про пільги для колгоспів» 
і статтю Сталіна «Відповідь товаришам -  колгоспникам», використавши їх 
для агітації за повернення в колгоспи [16]. Для посилення організацій 
КНС, які проявили пасивність при антиколективізаційних заворушеннях, 
районним партійним комітетам наказувалось зобов’язати всіх членів партії 
та комсомольців, що працюють на селі, вступити до організацій КНС [17].

Під час другого етапу суцільної колективізації, що розпочався з ве
ресня 1930 року, залучення до колективів проводилось переважно за допо
могою податкового тиску на господарства одноосібників. І все-таки для 
прискорення вступу селян до колгоспів на місцях знову була розгорнута 
компанія по розкуркуленню. Так, директивою ЦКНС (листопад 1930 р.) всі
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сільські КНС зобов’язувались очолити рішучий наступ на куркуля. Най
менше послаблення цієї роботи розцінювалось як шкідництво [18]. Нагляд 
за участю організацій КНС у розкуркуленню мали здійснювати робітничі 
«буксирні» бригади, які зобов’язувались повідомляти в Укрколгосіщенгр 
про випадки незадовільної роботи комнезамів [19].

Рішенням президії ЦКНС в квітні 1931 року перед організаціями КНС 
було поставлене завдання по об’єднанню всіх своїх членів у колективи 
[20]. За даними ВЦКНС на початок 1932 року члени КНС Поділля були 
об’єднані у колективах на 78.9% [21 ].

IV Пленум ВЦКНС (грудень 1931 року), який підвів підсумки участі 
членів КНС у колективізації, в своїй постанові відзначив, що пересічний рівень 
колективізації комнезамівців значно вищий за рівень колективізації всієї се
лянської маси [22]. Із залученням до колективів переважної маси сільського 
населення та ліквідацією класу селян-власників влада вже не відчувала потре
би в подальшому існуванні політичної організації на селі. Директивою 
ВЦКНС в квітні 1932 року організації КНС на місцях переводились на утри
мання колгоспів. В зв’язку з цим вони зобов’язувались виконувати не гро
мадську роботу по лінії КНС, а працюючи в колгоспах, «підвищувати вартість 
трудодня» [23]. Це рішення стало одним із визначальних на шляху до прого
лошення державно-партійним керівництвом повної ліквідації КНС.
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Васильєв В. 
(м.Київ)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОГО 
СЕЛА В 1933 РОЦІ: ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА

ТА її  НАСЛІДКИ

Сучасні наукові дослідження історії міст і сіл України свідчать про ка
тастрофічні наслідки голоду 1931-1933 рр. для всього українського 
суспільства. Наприкінці 1932 -  у 1933 рр. в Україні від голоду померло від 
З до 3,5 млн. людей [1], тисячі населених пунктів зникли з карти України.

Намагаючись в дуже стислий термін побудувати в Радянському Союзі 
технічно передову цивілізацію -  соціалізм, керівництво компартії обрало 
шлях форсованої індустріалізації країни та насильницької колективізації 
сільського господарства. Це спричинило до широкомасштабного голоду в 
1932-1933 рр., який охопив основні зернові райони СРСР: Україну, 
Північний Кавказ, Нижню Волгу, Західний Сибір, Центрально-Черноземну 
область, Казахстан.

Безпосереднім приводом до голоду були хлібозаготівлі, загальний об
сяг яких досяг в Україні з урожаю 1931 р. 7 млн. тон або 41,3% валового 
збору зернових, а з урожаю 1932 р. -  4 млн. 74 тис. тон, тобто 46% валово
го збору (я вважаю, що американський дослідник М.Таугер достатньо 
обірунтовано визначає валовий збір зернових в 8,7 млн. тон) [2].

Головною метою хлібозаготівель було створення великих державних 
запасів зерна, яке використовувалось для постачання хлібом Червоної 
Армії, промислових центрів та для експорту. Проте хлібозаготівлі викли
кали сильний опір в українському суспільстві. Сталін був вкрай незадово- 
лений діями українського керівництва, звинувачуючи його у неспромож
ності виконати плани та нормалізувати ситуацію в республіці. Тому в 1932 
р. він неодноразово звертався до В.Молотова та Л.Кагановича з пропо
зиціями щодо кадрових змін у керівництві України [3].

11 серпня 1932 р. в листі до Л.Кагановича Сталін накреслив стра
тегічне завдання радянського керівництва по відношенню до України: 
«Поставити собі на меті перетворити Україну в найкоротший термін у
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справжню фортецю СРСР, в дійсно зразкову республіку. Грошей на це не 
жаліти. Без цих і подібних ним заходів (господарське і політичне 
зміцнення України, насамперед -  її прикордонних районів і т.п.), повто
рюю -  ми можемо втратити Україну» [4].

Остання фраза показує, що Сталін усвідомлював глибину кризи в рес
публіці і побоювався соціального вибуху, в тому числі і непокори ук
раїнських комуністів. Тому він характеризував незгідних в компартії з 
хлібозаготівлями як «гнилих елементів, свідомих і несвідомих петлюрівців, 
нарешті -  прямих агентів Пілсудського». Вони були для нього політичними 
противниками і класовими ворогами, які загрожували його владі.

24 січня 1933 р. політбюро ЦК ВКП(б) прийняло рішення «Про 
зміцнення паргорганізацій ЦК КП(б)У», відповідно до якого секретар ЦК 
ВКП(б) П.Постишев був призначений другим секретарем ЦК КП(б)У та 
першим секретарем Харківського обкому, М.Хатаєвич -  першим секрета
рем Дніпропетровського обкому партії та секретарем ЦК КП(б)У, Разумов 
-  першим секретарем Одеського обкому партії (через тиждень було прий
нято рішення залишити Разумова на посаді першого секретаря Татарського 
обкому партії, а замість нього призначити в Одеську область Є.Вегера -  
першого секретаря Кримського обкому КП(б)У) [5].

За допомогою цих кадрових призначень Сталін встановив особистий 
контроль за ситуацію в Україні. Як показали наступні події П.Постишев, 
безпосередньо отримуючи вказівки від Сталіна, контролював дії першого 
секретаря ЦК КП(б)У С.Косіора та інших українських керівників.

Перетворення України в «справжню фортецю СРСР» здійснювалося 
комбінованим застосуванням економічних, адміністративних та репресив
них заходів. Наприклад, в січні 1933 р. радянське керівництво встановило 
новий порядок державних заготівель: були введені тверді погектарні нор
ми здачі сільгосппродукгів для колгоспів. 6 лютого 1933 р., коли голод в 
Україні' набув катастрофічних розмірів, політбюро ЦК ВКЩб) зупинило в 
республіці хлібозаготівлі з врожаю 1932 р. [6]

Під час проведення весняної сівби (березень-червень 1933 р.) ЦК ВКП(б) 
та РНК СРСР надали Україні так звану «допомогу» у розмірі 559090 тон зер
на, в тому числі 371640 тон насіння, 84760 тонн продовольчої допомоги, 
102690 тон фуражу [7]. Насправді, більшість цієї «допомоги» була вилучена у 
селян у попередні місяці хлібозаготівель та зберігалась у державних схови
щах в Україні. Щодо продовольчої «допомоги», то її розмір був меншим, ніж 
місячна потреба республіки у хлібі для осіб, які перебували на цен
тралізованому' постачанні (так звані «особливий» список та «списки №1-3»). 
Проте надання значної кількості насіння дозволило засіяти навесні 1933 р. 
майже на 2 млн. гектарів землі більше, ніж в 1932 р.

Швидкими темпами відбувалось насичення сільського господарства Ук
раїни технікою: за рік кількість тракторів в республіці збільшилась на 15 ти
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сяч, комбайнів на 2,5 тисяч. Наприкінці 1933 р. на ланах республіки працю
вало 48 500 тракторів, 4500 комбайнів, біля 9000 вантажних автомашин [8].

Під час весняної сівби 1933 р. та збору врожаю керівництвом України 
була ініційована нова хвиля колективізації. До колгоспів вже не заганяли 
силоміць. Колгоспники під час польових робіт отримували від держави 
мізерне «громадське харчування», в той час, коли одноосібники були ки
нуті напризволяще. За такої ситуації відсоток колективізації протягом 1933 
р. зростав. На початку 1934 р. в Україні було усуспільнено 85,5% всієї 
ріллі, а в 24 191 колгоспі перебувало 73% селянських господарств [9].

Надзвичайно сприятливі кліматичні умови 1933 р. дозволили зібрати 
один з кращих врожаїв за всі 1930-ті роки. За оцінками наркомату земле
робства та управління народногосподарського обліку при РНК СРСР вало
вий збір зернових в Україні склав 22 млн. 264 тис. тон [10], що було на 
70% більше ніж в 1932 р. Загальний розмір державних заготівель хліба 
склав 5 млн. 890 тис. 900 тон, тобто 26% від валового збору. В ук
раїнському селі залишили 16 млн. 373 тис. тон хліба [11], внаслідок чого 
широкомасштабний голод поступово припинився (але в обласних архівах 
України зберігаються повідомлення про опухання та випадки смерті від 
голоду в 1934 і 1935 рр.).

Складовою частиною політики радянського керівництва в Україні у 1933 
р. були різноманітні адміністративні заходи щодо покращення системи 
управління та посилення контролю за ситуацією на місцях. Протягом першої 
половини 1933 р. на прохання ПЛостишева в Україну було надіслано біля 
ста відповідальних партійно-радянських працівників з різних регіонів СРСР. 
Спираючись на їх підтримку, сталінський намісник здійснив серйозні кадрові 
перестановки в управлінських структурах республіки

З метою подолання незадоволення та певного опору низових партійно- 
радянських працівників політичному курсу сталінського керівництва в ук
раїнський компартії було оголошено «чистку». До 15 жовтня 1933 р. її 
пройшли 120 тисяч комуністів, серед яких 27 500 чоловік (23%) було «вичи
щено» як «класово-ворожи елементи». Протягом десяти місяців 1933 р. ЦК 
КП(б)У направив до обкомів партії 233 нових працівника. На керівну район
ну роботу було відправлено 1340 чоловік, призначено 278 нових секретарів 
райкомів партії (70%) та значну кількість нових голів райвиконкомів.

Значно збільшилась кількість відповідальних партійних працівників 
безпосередньо у колгоспах. Так, на 1 січня 1933 р. в колгоспах республіки 
нараховувалось 7908 секретарів партосередків та кандидатських груп, а на 
1 листопада 1933 р. їх кількість зросла до 10 365 чоловік. Крім того, було 
призначено 6500 партійних організаторів колгоспів і 16 500 парторгів кол
госпних бригад. В цілому, з обласних та районних центрів було надіслано 
на роботу у колгоспних осередках 15 929 чоловік, з них 3592 -  на постійну 
роботу головами колгоспів, секретарями партосередків та парторгами кол
госпів [12].
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На початку 1933 р. в республіці з’явилась паралельна з райкомами 
партії контролююча управлінська структура -  політвідділи МТС. 
П.Постишев особисто затверджував начальників політвідділів, які у пере
важній більшості були колишніми військовими політпрацівниками. Була 
також введена посада заступника начальника поливідділу МТС по і ТІУ.

Одним з основних завдань політвідділів та ГПУ УСРР була «чистка» 
колгоспів від «класово-ворожих елементів». Розмах репресивних заходів, 
запроваджених в Україні у 1933 р., є вражаючим. Перш за все, після ор
ганізації в республіці в березня 1933 р. 649 політвідділів МТС і 203 
політвідділів радгоспів була проведена перевірка особового складу 
працівників МТС та радгоспів. За даними 455 МТС було «вичищено» 8691 
чоловік або 26,1% перевірених, тобто «політичній перевірці» було піддано 
приблизно 33 300 чоловік. Якщо екстраполювати ці цифри на всі МТС, то 
перевірки охопили близько 47 тис. чоловік. Тільки серед директорів МТС 
було знято з роботи 400 чоловік [13].

Ще більш значним був масштаб «чисток» у колгоспах. Проведена 
політвідділами 455 МТС «чистка» керівного складу колгоспів відображена 
у таблиці 1 [14]:

Таблиця 1
Назва посади Кількість пе

ревірених
3 них вичищено 
та знято з посад

% вичищених до 
загальної 
кількості пе
ревірених

Голова колгоспу 11 420 6089 53,3
Завгосп 9651 4928 51,0
Члени правлінь 
колгоспів

34 092 6372 18,7

Бухгалтер,
рахівник

14 244 3409 23,2

Комірник 11 221 4397 39,5
Конюх 61 774 12 359 20,0
Зав. товарної 
фермою

5 757 1830 31,6

Бригадир 33 213 8748 23,5
Рахівник у бри
гаді

21 867 3763 17,2

Всього 203 068 51 896 25,3

Крім управлінського апарату колгоспів з них було «вичищено» 38 030 
чоловік. Загальна кількість «вичищених» з колгоспів у районах діяльності 
455 МТС склала 89 926 чоловік, тобто в середньому на кожен колгосп 
припадало 8 чоловік [15]. З врахуванням того, що в Україні на той час було
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24 191 колгосп, кількість «вичищених» з них могла складати близько 193 
тисяч чоловік.

Одночасно «політичні перевірки» проходили у радгоспах республіки. 
За даними по 443 радгоспах в них було перевірено 95 517 чоловік, з яких 
було «вичищено» 14 680 чоловік (15,4%). З посад було знято 60% дирек
торів радгоспів системи наркомату радгоспів та 42% -  наркомату земле
робства. Суцільна перевірка сільськогосподарських кадрів охопила 74 тис. 
трактористів республіки, з яких 6400 чоловік було знято з роботи, та 5820 
шоферів, серед яких було «вичищено» 765 чоловік [16].

В 1933 р. ЦК КП(б)У та обкоми партії ретельно перевірили систему «За- 
готзерно» -  працівників зсипних пунктів, елеваторів, міжрайонних та облас
них контор. З 9215 повірених з роб от було знято 1041 чоловік, в тому 
числі 500 «активних петлюрівців, білогвардійців, куркулів і торговців, 300 
«викритих у різного роду зловживаннях, крадіжках і шахрайстві», 241 «не
придатний працівник», 150 «білогвардійських офіцерів». На роботу у систему 
Загоізерна було направлено 850 «політично надійних працівників» та 200 
комуністів на посади завідуючих зсипними пунктами [17].

Суцільні «політичні перевірки» охопили систему споживчої кооперації, 
де з 45 гас. перевірених було знято з посад 4100 «розтратників, активних пет
люрівців та білогвардійців, куркулів та торговців». Замість цих людей до 
споживкооперації на роботу було направлено більше 3 тис. чоловік [18].

П.Постишев особисто контролював «політичні перевірки» керівного 
складу різних управлінських структур в Україні. Зокрема, за його 
ініціативи була проведена перевірка центрального та обласних апаратів 
Держплану України, після якої було знято з роботи 98 чоловік. Замість 
звільнених -  було направлено 24 комуністи з вищою освітою. В 
Управлінні народного господарського обліку РНК УСРР було знято з ро
боти 151 «меншовика, есера та інших класово-ворожих елементів» і на
правлено на роботу 21 комуніста з вищою освітою [19].

Особливо активно ГПУ республіки провело «чистку» наркомату зем
леробства (НКЗ), відповідальних працівників якого звинувачували у ство
ренні голоду. На початку 1933 р. в НКЗ було викрито «контрреволюційну 
організацію», а в червні 1933 р. 44 працівника було знято як «контррево
люційні націоналістичні елементи». Водночас було замінено більшість 
завідуючих обласними земельними управліннями та управляючих облас
них тракторних контор. У серпні-вересні 1933 р. була розгромлена Всеук
раїнська академія сільськогосподарських наук, президія якої була оновлена 
на 80-90% [20]. Репресіям було піддано багато інших республіканських ор
ганізацій та установ [21 ].

Вкрай важливим є те, що хвилі репресій виявились найбільшими на 
нижних поверхах управлінських структур. П.Постишев на листопадовому 
1933 р. пленумі ЦК КП(б)У заявив про те, що з низових радянських уста
нов було «вичищено» біля 40 тис. працівників. До ХП з’їзду КП(б)У (18-23
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січня 1934 р.) у республіці було замінено 60% голів райвиконкомів та 60% 
голів сільрад [22].

Об’єктом величезних репресій стали сільські комсомольці. За 15 
місяців, з листопада 1932 р. до січня 1934 р. з лав ЛКСМУ було виключено 
57 655 чоловік, переважно на селі. З міст до села було направлено 2500 чо
ловік на посади секретарів колгоспних комсомольських осередків [23].

Отже, у 1933 р. соціально-економічний стан українського села визна
чався дією декількох взаємопов’язаних факторів. По-перше, село охопив 
широкомасштабний голод, який спричинив загибель від 3 до 3,5 млн. лю
дей (прямі втрати населення), що мало катастрофічні наслідки для ук
раїнського суспільства.

По-друге, в Україні відбулось зміцнення радянської політичної струк
тури, наріжним каменем якої стала колгоспна система. Вона з різними 
змінами проіснувала до 90-х років XX століття.

По-третє, політика радянського керівництва в Україні у 1933 р. була 
справжньою кадровою революцією. Надіслані з міст та Червоної Армії ко
муністи встановили безпосередній контроль за ситуацією в українському селі.

По-четверте, «політичні перевірки» та репресивні «чистки» охопили 
всі щаблі республіканських управлінських структур, набувши особливого 
розмаху у колгоспах, радгоспах та МТС. В результаті більш півмільйона 
людей було піддано перевіркам, а сотні тисяч людей опинились в розряді 
«класово-ворожих елементів».

Ми й досі не маємо узагальнюючих статистичних даних щодо репресій в 
Україні у 1933 р., але український історик ІО.Шаповал, на мій погляд, мав всі 
підстави заявити про те, що в цей час Україна (а особливо українське село) 
перетворились на один з основних «полігонів» сталінських репресій

В цілому 1933 р. став одним з вирішальних моментів «радянізації» 
України, закріплення в республіці сталінської політичної системи та поси
лення репресивності тоталітарного режиму.

Подальші наукові дослідження голодомору 1932-1933 рр. в галузі 
історичного краєзнавства повинні розв’язати важливі дослідницькі про
блеми, які постали перед вченими, а також суттєво збільшити обсяг наших 
знань та розуміння історичних подій того часу в контексті європейської та 
світової історії.
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Моргун В.А. 
(м. Донецьк)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 
В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1990-2001 РОКИ)

Політична система суспільства -  це інтегрована сукупність політичної 
влади, суб’єктів, відносин, політичної організації і політичної культури су
спільства, які забезпечують його соціальну стабільність, соціальний поря
док і мають певну соціальну орієнтацію.

За радянської доби УРСР була складовою частиною СРСР. Відповідно 
до існуючої Конституції на території УРСР діяла єдина політична органі
зація -  Компартія України, бойовий загін КПРС -  керівної та організуючої 
сили радянського суспільства. Існуючі органи державної влади, по суті, 
були філіалами відповідних загальносоюзних організацій:

1 -  Верховна Рада УРСР -  збиралась на сесії двічі на рік. 2 -  Кабінет 
Міністрів України, в якому домінували загальнореспубліканські міністерс
тва (до 80 відсотків міністерств мали вказаний статус); керівники загально
союзних міністерств призначалися за рішенням ЦК КПРС. З -  Місцеві ор
гани влади з представницькими та виконавчими функціями -  обласні, мі
ські, районні, сільські, селищні Ради народних депутатів. 4-Громадські ор
ганізації мали статус загальносоюзних організацій (профспілкові, ветеран
ські, молодіжні (ЛКСМУ), науково-технічні тощо).

Після розпаду СРСР і проголошення незалежності України в ній по
ступово формувалась політична система, притаманна незалежній державі. 
В 90-ті роки XX століття українська держава набула рис парламентсько- 
президентської республіки.

Шляхам формування нової політичної системи присвячені розділи, 
параграфи, положення у програмних документах політичних партій. Пред
ставники ряду із них були членами Конституційної комісії. Вони прагнули, 
щоб концептуальні підходи їх партій з проблем суспільно-політичного і 
соціально-економічного розвитку були включені до Основного Закону 
України.

Дуалістичними за суттю є ідеологічні концепції, які пропагують парти 
національно-демократичного і національно-радикального спрямування. 
Оголосивши себе спадкоємцями Української Народної Республіки, прихи
льниками політичних концепцій М.П.Драгоманова та М.С.Грушевського, 
вони не враховують їх теоретичні положення про місце і роль неукраюців 
в українській державі.

М.П.Драгоманов вважав, що боротьбі українського народу за само
стійну державу не слід надавати чисто національного забарвлення. «Найві- 
дповідніше буде, -  писав він, -  коли боротьбу, наприклад, ми, українці, 
будемо вести на грунті не національному, а державно-адміністративному,
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тобто виставляти на перший план потребу автономії місцевої і крайової, 
автономії громад, повітів, провінцій (губерній чи їх груп). Така програма 
буде мати за себе всіх розумних людей, якої б національності хто не був, а 
там, коли яка громада чи країна, користуючись своїм правом, впорядкує 
собі школи з яким викладом національним, то це буде її діло; головне, щоб 
ніхто з гори не мав права їй перешкоджувати» [1 ].

М.С.Грушевський, який вболівав за утворення соборної української 
держави, також виступав за надання рівних свобод і прав усім національ
ностям, які проживають в Україні. У праці «Народностям України» він пи
сав, що досягнення державності, повноти політичного, культурного і наці
онального українського життя «...не має бути, не повинно бути і не буде 
погрозою для інших народностей, що мешкають на Україні ! Ми добуває
мо державне право для української землі не для того, щоб панувати над 
національними меншостями України ... Повнота національного життя, кот
рої ми добиваємося для українського народу, не повинна затоплювати ін
ших народностей і обмежувати їх змагання для свобідного розвитку своєї 
культурної і національної стихії» [2].

Чимало положень, сформульованих М.С.Грушевським, ввійшли до 
третього і четвертого універсалів Центральної Ради. «Український народ, 
сам довгі літа боровшийся за свою національну волю й нині її здобувши, -  
записано у третьому універсалі (7 (20) листопада 1917 року), -  буде твердо 
охороняти волю національного розвитку' всіх народностей, на Україні су
щих, тому оповіщаємо:

що народам великоруському, єврейському, польському й іншим на 
Україні признаємо національно-персональну автономію для забезпечення 
їм права та свободи самоврядування в справах їх національного життя» [3].

У четвертому універсалі (9 (22) січня 1918 року) акцентовано, що «...в 
самостійній Українській Народній Республіці всі народи користуються 
правом національно-персональної автономії» [4].

Українське суспільство є багатоетнічним -  біля третини громадян 
України не є українцями, а представниками близько 130 інших національ
ностей. Так звані національні меншини є важливим чинником внутрішньо
політичної стабільності та громадського спокою в державі. Громадянами 
України є 12 мільйонів росіян, 440 тисяч білорусів, понад 300 тисяч молда
ван, 250 тисяч євреїв, 249 тисяч кримських татар, 234 тисячі болгар, 219 
тисяч поляків, 163 тисячі угорців, 134 тисячі румун, 98 тисяч греків, 75 ти
сяч німців, 54 тисячі вірменів, 48 тисяч циган, 37 тисяч азербайджанців, 32 
тисячі грузин, 20 тисяч чувашів, 20 тисяч узбеків, 20 тисяч гагаузів, 19 ти
сяч мордвинів, 11 тисяч литовців, 10 тисяч казахів, 9 тисяч чехів, 8 тисяч 
словаків, 7 тисяч караїмів. Серед громадян України є й представники наро
дів Півночі та Сибіру (10 нівхів, 10 негідальців, 9 іжорців, 8 кетів, 3 товто- 
лари, 3 юкагири, 3 ескімоси, 2 ітельмени, 2 ороки, 1 ненець, 1 нагасану). 
Україну вважають своєю батьківщиною і представники титульних націй
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ряду країн Європи, Америки, Азії. В Україні проживає понад 1086 фінів, 
729 іспанців, 679 китайців, 5290 кубинців, 316 італійців, 175 представників 
народів Індії, 168 французів, 80 шведів, 64 австрійця, 58 англійців, 44 гол
ландця, 23 японця та 11 американців. Понад 55 відсотків представників на
ціональних меншин -  це жінки.

У Конституції 1996 року відображені положення компромісного хара
ктеру, які погодили між собою представники політичних партій національ
но-демократичного і національно-радикального спрямування. Це поло
ження про те, що:

1. Український народ -  це громадяни України всіх національностей.
2. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава.
3. Україна є унітарною державою.
4. Україна є республікою.
5. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на зако

нодавчу, виконавчу та судову.
6. Державною мовою в Україні є українська мова. В Україні гаранту

ється вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов наці
ональних меншин України.

7. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її істо
ричної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, куль
турної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і націона
льних меншин України.

8. Систему адміністративно-територіального устрою України скла
дають:

Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, 
селища і села.

У кожній із 190 країн, які існують на земній кулі, встановилися своє
рідні політичні системи суспільства. Відповідно до політичної системи 
сформовуються суб’єкти реалізації влади: а) індивіди -  рядові громадяни, 
лідери політичних суспільних об’єднань, державні та наддержавні інсти
туції; б) соціальні спільності -  класові, етнічні, професійні, демографічні, 
територіальні, виробничі, представники тіньової економіки, а також політич
на еліта в наявних варіантах її функціонування; в) організації -  політичні 
партії, суспільні об’єднання громадян, а також неполітизовані спільноти і ру
хи, які періодично змушені займатися політичною діяльністю; г) держави і 
державно-етнічні утворення, міждержавні об’єднання, які обгрунтовано ква
ліфікуються як найбільш активні і впливові політичні суб’єкти [5].

Суть та складові політичної системи змінюються під впливом певних 
історичних подій, що відбуваються революційним або еволюційним шля
хом. Це підтверджується подіями в Україні у XX столітті. У 1900-1916 ро
ках політична система в наддніпрянській Україні зумовлювалась держав
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ним устроєм у Російській імперії, складовою частиною якої вона була. Під 
впливом національно-визвольної революції почала формуватися ук
раїнська модель політичної системи. Понад 70 років (1921-1990 роки) в 
Україні, яка була однією з республік СРСР, існувала радянська політична 
система, основою якої були тоталітаризм, порушення прав і свобод люди
ни, наявність єдиної ідеології.

90-ті роки XX століття мають особливе значення в історії державо
творення в Україні. Якщо після Київської Русі Козацьку державу розгляда
ли як першу республіку, Українську Народну Республіку, що виникла у 
1917 році, -  як другу, то відновлена 24 серпня 1991 року Україна постає 
третьою республікою.

Водночас слід врахувати, що процес створення суверенної правової 
цивілізованої держави Україна започатковано Декларацією про державний 
суверенітет (прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990 року). 
Державотворче значення Декларації полягає в тому, що вона стала 
політичною основою для реформування законодавства і державних струк
тур. Процес створення незалежної держави Україна, що почався прийнят
тям Декларації про державний суверенітет, в державно-правовому і 
політичному аспекті був завершений Актом проголошення незалежності 
України.

З липня 1990 по серпень 1991 року було прийнято понад 50 законода
вчих і нормативних актів, в яких, відповідно до Декларації про державний 
суверенітет, сформульовані концептуальні та правові засади зміни полі
тичної системи в Україні. Акт проголошення незалежності України, при
йнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року, проголосив неза
лежність України та створення самостійної Української держави. З прийн
яттям Акта на території України набули чинності виключно Конституція 
України і закони України. Верховна Рада України, проголосивши 24 серп
ня 1991 року Україну незалежною демократичною республікою і схвалив
ши Акт проголошення незалежності, в той же час визнала за необхідне 
провести 1 грудня 1991 всеукраїнський референдум на підтвердження Ак
та незалежності. Його прийняття оцінено як об’єктивна потреба суспільно- 
політичного розвитку України, єдина можливість зупинити зубожіння 
українського народу і створити гідні умови життя, праці й відпочинку для 
усіх громадян, якими відзначаються передові країни світу.

Проголошення незалежності стало своєрідною точкою відліку нового 
етапу історії України, поклало початок перехідному періоду, суть якого -  у 
переході на якісно вищий рівень суспільного розвитку:

-  у політичній сфері -  від тоталітаризму до демократії;
-  в економічній -  від командної до ринкової економіки;
-  у соціальній -  від людини-івинтика до активного творця власної долі;
-  у гуманітарній -  від класових до загальнолюдських цінностей;
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-  у міжнародній -  від об’єкта до суб’єкта геополітики.
Саме ці аспекти суспільно-політичного і соціально-економічного жит

тя стали передумовами формування політичної системи незалежної Украї
ни. Важливими віхами на цьому шляху стали:

1. Фіксація кордонів. Вже у Декларації про державний суверенітет 
проголошувалось про те, що територія України в існуючих кордонах є не
доторканою і не може бути змінена та використана без її згоди. 4 листопа
да 1991 року Верховна Рада прийняла Закон «Про державний кордон», 
який проголошував недоторканість кордонів,

визначав порядок їхньої охорони та правила переходу. 12 грудня 1991 
року з метою гарантування економічної безпеки республіки Президент 
України видав Указ «Про створення митного комітету України». За роки 
незалежності в Україні сформувалася структура митної служби, яка вклю
чає 10 регіональних митниць, 2 спеціалізованих управління, 41 митницю, З 
навчальні заклади (Академію м и т о ї служби у Дніпропетровську і два уч
бових центри підвищення кваліфікації у Києві та Хмельницькому) і 4 спе
ціалізовані організації. Контроль на кордонах здійснюють 114 міжнарод
них і 35 міждержавних пунктів пропуску і 50 пунктів спрощеного перехо
ду. Колектив служби забезпечує захист економічних інтересів країни, що
добовий пропуск через кордони понад 100 тисяч громадян і до 20 тисяч 
одиниць транспортних засобів. Кожний день оформляється в середньому 
майже 4 тисячі вантажних декларацій, близько 1 мільйона тон вантажів [6].

2. -  Визначення громадянства. У Декларації про державний суверені
тет України сформульовані концептуально-правові засади громадянства 
України. По-перше, вже визначено, що Україна має своє громадянство. По- 
друге. проголошено, що всім громадянам України гарантуються права і 
свободи, які передбачені Конституцією Української РСР і нормами міжна
родного права, визнаними Українською РСР. По-третє, спеціально вказано, 
що Українська РСР забезпечує рівність перед законом усіх громадян Рес
публіки, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расо
вої та національної приналежності, статі, освіти і мови, політичних погля
дів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та 
інших обставин. 8 жовтня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон «Про 
громадянство України». Відповідно до цього Закону громадянство надава
лось усім, хто проживав на території республіки, незалежно від соціально
го стану, статі, політичних та релігійних поглядів, хто не являвся на мо
мент набуття чинності Закону громадянином інших держав і не заперечу
вав проти отримання громадянства України.

3. -  Визнання національної символіки як державної. 4 вересня 1991 
року ухвалено Постанову Верховної Ради України «Про підняття над бу
динком Верховної Ради синьо-жовтого прапора». У січні-лютому 1992 ро
ку низкою постанов Верховна Рада затвердила державним гімном мелодію
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М.Вербицького «Ще не вмерла Україна», синьо-жовте знамено -  держав
ним прапором, а тризуб -  малим гербом України.

4. -  Запровадження власної грошової одиниці. З метою виходу з руб- 
льової зони у вересні 1991 року Президією Верховної Ради України було 
ухвалено постанову «Про введення в обіг на території республіки купонів 
багаторазового використання». З вересня 1996 року грошовою одиницею 
стала гривня.

5. -  Створення власних збройних сил, внутрішніх військ та органів 
державної безпеки. Це проголошувалось ще Декларацією про державний 
суверенітет. 11 жовтня 1991 року Верховна Рада затвердила концепцію 
оборони та розбудови Збройних Сил України, 4 листопада 1991 року ухва
лила Закони «Про національну гвардію України» та «Прикордонні війська 
України», 6 грудня 1991 року -  «Про оборону України», «Про збройні си
ли України», 25 березня 1992 року -  «Про службу безпеки України», 26 
березня 1992 року -  «Про війська внутрішньої та конвойної охорони».

6. -  Підвищення статусу та формування судових органів та прокура
тури. Цьому' сприяв Закон УРСР від 24 жовтня 1990 року «Про зміни і до
повнення Конституції (Основного Закону) Української РСР», в якому міс
тяться нові, положення про статус, порядок обрання і повноваження Верхо
вного Суду, Конституційного Суду, Арбітражного Суду, Прокуратури. 5 
листопада 1991 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про прокуратуру». 28 
квітня 1992 року схвалена Концепція судово-правової реформи в Україні. 
17 червня 1992 року внесені зміни до статей 149 і 152 Конституції України, 
до Закону' про судоустрій України, Кримінально-процесуального і Цивіль
ного процесуального кодексів України. 8 листопада 1992 року Президією 
Верховної Ради України ухвалено Постанову «Про мережу районних (мі
ських) судів України та число народних суддів». У 1993 році вносились 
зміни до Законів України «Про Конституційний суд», «Про прокуратуру» 
та Кодексу про адміністративні правопорушення .

7. -  Визначення структури, повноважень та Формування органів дер
жавної влади. Декларація про державний суверенітет проголосила, що: а) 
єдиним джерелом державної влади в Республіці є Народ України; б) дер
жавна влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на зако
нодавчу, виконавчу та судову; в) повновладдя народу України реалізується 
на основі Конституції Республіки як безпосередньо, так і через народних 
депутатів, обраних до Верховної Ради і місцевих Рад Української РСР. У 
Законі «Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Українсь
кої РСР» (жовтень 1990 року) визначені нові функціональні повноваження 
Ради Міністрів, Міністерств, Державних комітетів України. У травні 1991 
року Верховна Рада прийняла Закон «Про зміни і доповнення Конституції 
(Основного Закону) Української РСР у зв’язку з вдосконаленням системи 
державного управління». В ньому визначено, що Кабінет Міністрів -  уряд 
Української РСР -  є найвищим органом державного управління України.
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Вказано, що його склад затверджується Верховною Радою України. В цей 
же час введено у дію Закон «Про перелік Міністерств та інші центральні 
органи державного управління Української РСР».

Утвердженню політичної системи незалежної України сприяло засну
вання поста Президента. Його місце і роль у державі, повноваження визна
чені у трьох Законах, прийнятих Верховною Радою УРСР 5 липня 1990 ро
ку. Законом «Про Президента Української РСР» визначено, що Президент 
здійснює свої повноваження, спираючись на Кабінет Міністрів, може ство
рювати необхідні управлінські і консультативні структури. Він наділений 
правом на основі і на виконання Конституції і Законів УРСР в межах своєї 
компетенції видавати укази, які є обов’язковими до виконання на території 
України [7].

Комплекс заходів щодо вдосконалення структури та форм діяльності 
центральних органів влади здійснено у 1996-1999 роках. їх суть визначена 
в Указах Президента України «Про зміни в системі центральних органів 
виконавчої влади України» (липень 1996 року), «Про заходи щодо впрова
дження Концепції адміністративної реформи в Україні» (липень 1997 ро
ку), «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи 
в Україні» (липень 1998 року), «Про заходи щодо вдосконалення нормати
вної діяльності органів виконавчої влади» (лютий 1999 року), «Про зміни в 
системі центральних органів виконавчої влади» (березень 1999 року), «Про 
систему центральних органів виконавчої влади» (грудень 1999 року).

На вдосконалення державної служби були спрямовані заходи, визна
чені Указами Президента України від 11 лютого 2000 року «Про підви
щення ефективності систем державної служби» та «Про вдосконалення ді
яльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення 
ефективності використання бюджетних коштів». Цими актами, зокрема, 
передбачалося здійснення протягом найближчого часу вдосконалення 
структури центральних та місцевих органів виконавчої влади, мережі їх 
територіальних підрозділів та апаратів місцевих держадміністрацій.

Йшлося не про механічне кількісне скорочення персоналу державних 
службовців. Згідно з Указом Президента України від 13 березня 1999 року 
«Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади» в Україні бу
ло створено 18 міністерств, 20 державних комітетів та 50 інших державних 
органів виконавчої влади. Перегляд структури центральних органів вико
навчої влади, відповідно до Указів Президента України від 13 березня 2000 
року, дозволив чіткіше визначити місце і роль міністерств, державних ко
мітетів та агентств, перерозподілиш функції управління між ними та за
безпечити консолідацію центральних органів виконавчої влади навколо се
кторних міністерств. Такі заходи у певній мірі сприяли зростанню дієвості 
державної служби та створенню умов для скорочення бюджетних видатків 
на їх утримання.
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Радикальні заходи щодо зміни структури Кабміну, міністерств, ство
рення передумов для стабільної діяльності працівників центральних орга
нів виконавчої влади визначені Указом Президента України від 29 травня 
2001 року «Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністратив
ної реформи в Україні. Відповідно з ним встановлені посади держсекрета- 
рів у складі Кабміну та секретарів міністерств, повноваження яких визна
чені Примірним положенням, затвердженим Указом Президента України 
від 14 липня 2001 року № 529/2001 [8].

У процесі розбудови та становлення нових структур органів центра
льної влади визначалися й шляхи реформування місцевих Рад та місцевого 
самоврядування. З березня 1992 по березень 1993 року Верховна Рада 
України тричі вносила зміни до Закону «Про місцеві Ради народних депу
татів та місцеве і регіональне самоврядування» (26 березня і 5 червня 1992; 
16 березня 1993 року). З лютого 1994 року ухвалено Закон України «Про 
формування місцевих органів влади і самоврядування».

Відповідно до Закону України, схваленого Верховною Радою України, 
у березні 1992 року введена посада представника Президента України в 
областях, районах та містах Києві та Севастополі.

Відповідно із існуючим законодавством місцеві державні адміністра
ції функціонують в єдиній системі органів виконавчої влади. Спрямування 
і координація їх діяльності належить до конституційних повноважень Ка
бінету Міністрів, визначених статтею 16 Конституції України. Голови міс
цевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відпові
дальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів та підконтрольні 
органам виконавчої влади вищого рівня (стаття 118 Конституції України). 
Закон «Про місцеві державні адміністрації», який набув чинності з травня 
1999 року, визначив єдине правове поле для діяльності місцевих держав
них адміністрацій.

Це обумовлює здійснення єдиного підходу до організації діяльності 
всіх органів виконавчої влади з виконання покладених на них повнова
жень, а також вимагає запровадження стандартів, які б давали змогу, з од
ного боку, оптимізувати роботу органів виконавчої влади, а з другого -  
зробити її зрозумілою для пересічного громадянина. Вказані моменти вра
ховуються при розробці Концепції державної регіональної політики, нових 
редакцій проектів Законів України «Про внесення змін та доповнень до За
кону України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве само
врядування в Україні» [9]. Концептуально-правові засади подальшого ре
формування місцевих органів влади та місцевого самоврядування визначе
ні в Указах Президента України «Питання Ради регіонів» (лютий 1999 ро
ку), «Про місцеві державні адміністрації» (квітень 1999 року).

У вказаних законодавчих актах значна увага приділена органам місце
вого самоврядування: їх повноваженням і функціям, взаємовідносинам з 
органами виконавчої влади (держадміністраціями).
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Відповідно до Європейської Хартії самоврядування органи місцево
го самоврядування в системі державного управління повинні застосовува
ти основні норми, які гарантують політичну, адміністративну й політичну 
самостійність місцевої влади. До того ж, вони виконують й соціальні, ор
ганізаційні, виховні та інформаційні функції.

Значущість вказаних повноважень і функцій посилюється тим, що га
рантоване Конституцією місцеве самоврядування (стаття 5) визначається 
як право територіальної громади (тобто всіх жителів, об’єднаних постій
ним проживанням у певних межах адміністративно-територіальних оди
ниць) самостійно вирішувати питання місцевого значення, що конкретизу
ється статтею 2 Закону України «Про місцеве самоврядуванйя в Україні» 
не тільки як право, а й реальна здатність розв’язувати такі питання шляхом 
безпосереднього залучення до їх вирішення усіх мешканців або членів від
повідної територіальної громади [10].

Оскільки система первинних суб’єктів місцевого самоврядування є 
дворівневою: з одного боку -  територіальна громада, з другого -  фізичні 
особи -  громадяни, які мають спеціальну правосуб ’ єктність і з яких скла
дається територіальна громада, то і обсяг прав на участь цих суб’єктів у 
місцевому самоврядуванні різний, крім того, він ще і юридично нерівний 
Якщо територіальна громада безпосередньо здійснює місцеве самовряду
вання, то окремий громадянин, або певна сукупність громадян не можуть 
репрезентувати місцевий інтерес, а мають право лише опосередковано 
впливати на рішення місцевого самоврядування за допомогою наданих їм 
законом засобів. Це об’єктивно вимагає забезпечення неухильного вико
нання конституційних прав громадян на участь у місцевому самоврядуван
ні, та використання при цьому певних індивідуальних форм (направлення 
органам місцевого самоврядування індивідуальних чи колективних пись
мових звернень; особисте звернення до певних посадових осіб; одержання 
на свої звернення обгрунтованих відповідей у встановлений законом 
строк).

Досить широкими є колективні форми реалізації громадянам права на 
участь у місцевому самоврядуванні (загальні збори, мітинги, походи, де
монстрації, пікетування;

направлення колективних звернень до органів місцевого самовряду
вання, їх посадових осіб; ініціювання розгляду будь-якого питання, відне
сеного до відання місцевого самоврядування).

В умовах утвердження нової політичної системи зростає необхідність 
посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади (державних адмі
ністрацій) та органів місцевого самоврядування.

Функціонування ряду місцевих державних адміністрацій свідчить про 
те, що вони повністю не задовольняють інтереси громадян. Про це, зокре
ма, свідчать результати опитувань, які періодично проводяться 
відповідними соціальними службами. У червні 2001 року фірма «СОЦИС»
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і Фонд «Демократичні ініціативи» провели всеукраїнське репрезентивне 
опитування. 1200 респондентів відповідали на запитання «Якою мірою Ви 
довіряєте місцевим органам виконавчої влади (держадміністраціям)?» [11].

Підлипання Відповіді (у відсотках)
Червень Липень

Наскільки довіряю, настільки й ні 33 37
Зовсім не довіряю 43 43
Цілком довіряю із 10
Вагалися з відповіддю 11 10
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