








































































Забезпечення потреб військовиків

та їхніх родин

ському міністрові на травень 1918 р.

асигнувалося 37 363 тис. крб.162 ,

на серпень – 42 276 266163, на

жовтень, листопад та грудень –

147 653 664 крб.164 На надзвичайні й

ліквідаційні видатки в жовтні, лис-

топаді й грудні мало бути виділено

50 914 568 крб.165 

Рада Міністрів надала 9 млн. крб.

на забезпечення демобілізації особо-

вого складу166. На господарські по-

треби армії вона асигнувала:

14 червня – 3 млн. крб. на заготівлю

дров для військ, розташованих у Ки-

єві, на Волині й Поділлі167, 11 липня

– 5 млн. крб. на терміновий ремонт

казармових будинків та інвента-

рю168, 17 серпня – 20 млн. крб. на

квартирне постачання 8 формова-

них корпусів169, 23 серпня –

1 435 087 крб. на придбання взуття

для армії170, 4 жовтня – 5 млн. крб.

на обладнання електричного освіт-

лення в казармах 8 корпусів171,

8 листопада – 51 457 тис. крб. на

ремонт і облаштування будинків

для військ, що формувалися172,

ФФііннааннссуувваанннняя ааррммііїї іі ффллооттии

Складні процеси демобілізації

особового складу, що виводився з

фронтів Першої світової війни, ство-

рення нових військових частин і вій-

ськових навчальних закладів, ре-

формування організаційно-штатних

структур армії і флоти тощо потре-

бували великих асигнувань.

Проте фінансові можливості уря-

ду Української Держави, зважаючи

на причини зовнішнього і внутріш-

нього характеру (утримання австро-

німецьких військ і виконання умов

Берестейського мирного договору,

економічна руїна як наслідок сві-

тової війни, більшовицької інтер-

венції і соціалістичних експеримен-

тів Центральної Ради), були обме-

жені. Уявлення про фінансове забез-

печення тогочасного військового бу-

дівництва дають такі цифри. На зви-

чайні видатки Військовому й мор-

вiйськово iсторичний альманах4
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14 листопада – 30 150 тис. крб. на

купівлю 24 тис. коней для армії та

пов’язані з цим потреби173.

Крім адресних господарських

асигнувань, уряд Української Дер-

жави чимало коштів виділяв без-

посередньо на формування нових

військових частин. Так, постановою

Ради Міністрів від 4 жовтня на цю

мету асигновано 5 млн. крб.174,

постановою від 20 жовтня для

формування зразково-інструктор-

ських частин – 8 млн. крб.175, по-

становою від 14 листопада для

зміцнення складу ударних сотень

при полках української армії – 16

млн. крб.176

Надавалися також кошти для

запобігання інфекційним хворобам

серед вояків. Приміром, постано-

вою від 29 липня Рада Міністрів

виділила 100 тис. крб. Головній

військово-санітарній управі для

вжиття заходів проти поширення

холерної пошесті177.

Уряд фінансував і відновлення

військово-морської флоти. Це за-

свідчують, зокрема, асигнування

Радою Міністрів 3 833 500 крб. на

потреби Одеського, Миколаївського

та Маріупольського портів і 10 млн.

крб. на ремонт суден (постанова від

27 липня)178, 12 млн. крб. на

закупівлю палива й мастильних

матеріалів для потреб Морського

відомства (постанова від 23 лис-

топада)179, 1 500 тис. крб. для про-

довження робіт щодо підняття лі-

нійного корабля „Императрица

Мария” і 1 500 тис. крб. для підняття

ескадреного міноносця „Гневный”

(постанова від 3 грудня)180.

ЗЗааббееззппееччеенннняя ппооттрреебб ввііййссььккооввииккіівв

ттаа їїххннііхх ррооддиинн

Уже в другій половині травня

1918 р. в Києві при Військовому і

морському міністерстві було ство-

рено комісію для розгляду потреб

військовослужбовців, які потер-

піли в період Першої світової війни

і під час воєнного конфлікту з Ра-

дянською Росією в грудні 1917 –

лютому 1918 рр. Комісія, яку очо-

лив перший заступник Військового

міністра генеральний хорунжий

О.Ліґнау, мала допомагати поране-

ним, хворим і знедоленим військо-

викам, сприяти працевлаштуванню

демобілізованих181.

Вживалося й інших заходів. Так,

14 червня гетьман затвердив урядо-

ву постанову про асигнування од-

норазово 7 500 крб. і щомісяця

20 770 крб. для забезпечення робо-

ти харчового пункту на 2 тис. осіб

при Київському розподільчому

пункті. Цей харчовий пункт було

створено для демобілізованих вій-

ськовослужбовців, що скупчували-

ся в Києві і через відсутність потя-

гів не мали змоги виїхати з міста182.
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козаків у військових санітарних

установах. Тоді було встановлено

такі розміри цієї платні: у Києві –

3 крб. 25 коп., Одесі й Житомирі –

2 крб. 05 коп., Єлисаветграді –

2 крб. 05 коп., Жмеринці – 2 крб. 15

коп. (з доданням 25 % на господар-

ські потреби). Водночас Військо-

вому і морському міністрові надано

право тимчасово на підставі повних

відомостей з кожного шпиталю та

відомостей від місцевого самовря-

дування про ціни на харчові про-

дукти збільшувати наявну добову

платню для утримання хворих ко-

заків у військових санітарних уста-

новах: для Чернігова й Харкова – в

розмірі не більше як 3 крб. 25 коп.,

Вінниці, Кременчука, Полтави, Ка-

теринослава, Чугуєва, Слов’янська,

Шостки й Дарниці – не більше ніж

3 крб., а в інших місцевостях Укра-

їни – не більше ніж 2 крб. 75 коп.,

для військово-санітарних потягів –

не більше ніж 2 крб. 50 коп.187

23 листопада гетьман погодився

з асигнуванням урядом у розпо-

рядження Морського міністерства

120 тис. крб. на утримання медич-

ного відділу на 100 ліжок для

громадян Української Держави

при Севастопольському морському

шпиталі188.

Уряд асигнував також кошти для

потреб військових інвалідів. Прикла-

дом цього може бути затверджена

29 червня 1918 р. П.Скоропадський

схвалив видатки в сумі 191 227 крб.

щороку на утримання Слов’янської

лікарні для старшин і козаків Укра-

їнської армії183. А невдовзі, 11 лип-

ня, на засіданні Ради Міністрів

було прийнято рішення негайно на-

дати цій лікарні субсидію в 15 тис.

крб. для повернення боргів за ліку-

вання інвалідів війни184. 

4 липня на засіданні уряду Вій-

ськовий і морський міністр О.Ро-

гоза висловив пропозицію додат-

ково асигнувати 6 млн. крб. для за-

доволення недоотриманими допо-

могами старшин, військових уря-

довців і священиків, звільнених з

армії за наказом про демобілізацію.

Рада Міністрів ухвалила виділити

такі кошти і доручила О.Рогозі об-

рахувати остаточну суму для повно-

го задоволення цих категорій демо-

білізованих185.

Було врегульовано й справу ви-

дачі харчових пайків родинам солда-

тів. Згідно з постановою Ради Міні-

стрів, яку П.Скоропадський затвер-

див 29 червня, право одержувати

пайки дістали незаможні жінки й

діти полонених солдатів (до повер-

нення з полону), а також удови й си-

роти по вбитих і безвісти пропалих

солдатах (до призначення пенсії)186.

24 липня гетьман схвалив по-

станову уряду про збільшення до-

бової платні для утримання хворих
вiйськово iсторичний альманах6



гетьманом 25 жовтня постанова Ради

Міністрів про виділення 116 363 крб.

Українському товариству допомоги

жертвам війни і 100 тис. крб. Кра-

йовому комітетові на постачання

протезів для скалічених колишніх

військовослужбовців189.

Що ж до старшин, то хоч їм і

було надано деякі пільги (скажімо,

у Києві на проїзд трамваєм)190, але

загалом їхній матеріальний стан

лишався незадовільним. У поданій

15 червня Військовому і морському

міністрові доповіді „Про органі-

зацію Збройних Сил України”

Управління 2-го генерал-квартир-

мейстерства Головного управління

Генерального штабу зазначало, що в

тогочасних умовах, з урахуванням

падіння в Україні курсу грошової

одиниці, праця полковника опла-

чується не більше, ніж до Першої

світової війни оплачувалася праця

молодшого старшини (обер-стар-

шини)191.

Про потребу поліпшення мате-

ріального стану старшин Збройних

Сил Української Держави йшлося

на проведеній у Києві 6 – 14 жовт-

ня 1918 р. нараді командирів армій-

ських корпусів та кінних дивізій з

участю керівного складу Військо-

вого і морського міністерства та

Генерального штабу. Генеральний

хорунжий О.Ліґнау, доповідаючи

6 жовтня на цій нараді, відзначив,

що бюджетна комісія міністерства

звернулася до міністра з пропози-

ціями у цій справі. Остаточний

варіант проекту такого документа з

бюджетної комісії до Ради Мініст-

рів надійшов після 9 жовтня. У ньо-

му передбачалися: видача старшин-

ському складу безкоштовного хар-

чового пайка, а трьом членам ро-

дини старшини – харчового пайка з

урахуванням інтендантських роз-

цінок на харчові продукти; отри-

мання старшиною, згідно з інтен-

дантськими розцінками, матеріалу

на пошиття в державних майстер-

нях мундира (з розрахунку один

раз на рік) і шинелі (з розрахунку

один раз на два роки); призначення

річного посадового окладу різним

категоріям старшин у таких розмі-

рах: посада нижче командира роти

– 5 400 крб., командир роти –

7 600 крб., командир окремої роти

(батареї) – 8 400 крб., командир

батальйону – 8 400 крб., молодший

помічник командира полку –

9 000 крб., старший помічник ко-

мандира полку – 9 600 крб., коман-

дир полку – 11 400 крб., командир

бригади – 12 000 крб., командир ди-

візії – 13 200 крб., командир кор-

пусу – 15 600 крб.; надання одруже-

ним старшинам, які мають дітей, –

від командира батальйону і нижче

– додатково до грошового окладу

600 крб. на рік192.
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Таблиця 4. Список командирів армійських корпусів суходільних
військ Збройних Сил Української Держави (жовтень 1918 р.)

ський схвалив закон про надстроко-

ву службу. Військовослужбовці над-

строкової служби, згідно з цим зако-

ном, заміщували посади фельдфе-

белів, чотових і ройових командирів;

держава надавала їм квартири, па-

ливо, освітлення, обмундирування,

право безплатного навчання дітей,

надвишки за вислугу, одноразові до-

помоги та пенсії, причому служба в

колишній російській армії зарахо-

вувалася в стаж служби в армії

Української Держави; сім’ї надстро-

кових військовослужбовців дістава-

ли право на придбання одягу й май-

на за інтендантською ціною195.

ЗЗддооббууттккии іі ппррооббллееммии

ффооррммуувваанннняя ЗЗббррооййнниихх ССиилл

вв ооссттаанннніі ммііссяяцціі ГГееттььммааннааттуу

Підсумки роботи Військового

відомства щодо створення армії

було підбито на згаданій уже нараді

командирів армійських корпусів та

кінних дивізій (див. табл. 4 і 5)

6 – 11 жовтня 1918 р. 

На той час прийняти ново-

бранців були готові у 8 армійських

корпусах, за винятком V Чернігів-

ського, який через замалу кількість

казармових приміщень міг розміс-

тити лише половину планованого

осіннього призову. У VІІІ Катери-

нославському корпусі в наступний,

весняний призов 1919 р. можна було

прийняти новобранців за умови

На цьому проекті окрему думку

зазначив генеральний хорунжий

О.Ліґнау. Він уважав, що одруже-

ним старшинам з дітьми треба дода-

ти не 600, а 900 крб. на рік, а для

опалювання квартир дрова стар-

шинам відпускати натурою193.

На нараді командирів армійських

корпусів і кінних дивізій було ви-

словлено пропозиції й щодо поліп-

шення матеріального стану військо-

вослужбовців надстрокової служби

(так звана унтер-офіцерська проб-

лема). Пропонувалося зокрема: збіль-

шити грошове утримання з ураху-

ванням дорожнечі життя, надавати

родині унтер-старшини безкоштов-

ний пайок (згідно з інтендантськими

розцінками, вартість пайка тоді була

приблизно 150 крб.); збільшити

віковий ценз служби унтер-старши-

ни, а для немуштрових військо-

вослужбовців надстрокової служби

скасувати його взагалі; забезпечити

унтер-старшинський склад службо-

вими квартирами з оплатою їх за дер-

жавними розцінками, паливо для

цих квартир виділяти за державний

кошт.

Усі ці пропозиції наради коман-

дирів корпусів і дивізій викладено в

доповіді, складеній після 14 жовтня,

на ім’я Голови Ради Міністрів

Ф.Лизогуба194. Уряд оперативно

розглянув поданий документ і вже

26 жовтня гетьман П.Скоропад-

iй i й8

Таблиця 5. Список командирів кінних дивізій і бригад суходільних
військ Збройних Сил Української Держави (жовтень 1918 р.)



ТТааббллииццяя 44.. ССппииссоокк ккооммааннддиирріівв ааррммііййссььккиихх ккооррппууссіівв ссууххооддііллььнниихх
ввііййссьькк ЗЗббррооййнниихх ССиилл УУккррааїїннссььккооїї ДДеерржжааввии ((жжооввттеенньь 11991188 рр..))196

Номер і назва корпусу
Військовий чин, 

прізвище командира корпусу

І      Волинський Генеральний хорунжий С.Дядюша

ІІ     Подільський Генеральний хорунжий П.Єрошевич

ІІІ    Одеський Генеральний значковий О.Березовський

IV    Київський Генеральний хорунжий М.Волховський

V     Чернігівський Генеральний хорунжий О.Дорошкевич

VІ    Полтавський Генеральний бунчужний В.Слюсаренко

VІІ   Харківський Генеральний значковий П.Вовкобой

VІІІ Катеринославський Генеральний хорунжий Г.Васильченко

9число 1 2004 р

Здобутки і проблеми

формування Збройних Сил

в останні місяці Гетьманату

ТТааббллииццяя 55.. ССппииссоокк ккооммааннддиирріівв ккіінннниихх ддииввііззіійй іі ббррииггаадд ссууххооддііллььнниихх
ввііййссьькк ЗЗббррооййнниихх ССиилл УУккррааїїннссььккооїї ДДеерржжааввии ((жжооввттеенньь 11991188 рр..))197

Номер і назва з’єднання Військовий чин, прізвище командира

1-а Чернігівська кінна дивізія Генеральний хорунжий В.Біскупський

1-а кінна бригада Полковник Ф.Поплавський

2-а кінна бригада Полковник М.Каратієв

2-а Волинська кінна дивізія Полковник М.Чеславський

1-а кінна бригада Полковник А.Опанович

2-а кінна бригада (Відомостей немає)

3-я Подільська кінна дивізія Генеральний хорунжий С.Кулжинський

1-а кінна бригада Генеральний хорунжий С.Кислицин

2-а кінна бригада Полковник О.Емануель

4-а Харківська кінна дивізія Генеральний хорунжий І.Бартович

1-а кінна бригада (Відомостей немає)

Окрема Катеринославська бригада Генеральний хорунжий О.Ліницький



було вирішено навчальне наванта-

ження перекласти головно на офіце-

рів. Для розв’язання цієї ж проблеми

– нестачі інструкторського складу

з-поміж військовиків надстрокової

служби – у VІІІ Катеринославському

корпусі створено корпусну унтер-

офіцерську школу. Наприкінці жовт-

ня очікувався перший випуск ін-

структорів.

Оскільки призову не було, то на

посадах козаків строкової служби

працювали вільнонаймані козаки

(службовці). Їх налічувалося в під-

розділах полку від 5 до 10 % штатної

чисельності. Така мала кількість

пояснювалася в основному недо-

статнім грошовим забезпеченням

вільнонайманих козаків – 90 крб. на

місяць201.

Нестача вільнонайманих козаків

позначалася на підготуванні до май-

бутнього призову особового складу

строкової служби: бракувало робо-

чих рук для прийняття й пере-

везення військового майна, варто-

вих для охорони складських примі-

щень і т. ін.

Проблема заготівлі продоволь-

ства в усіх корпусах стояла дуже

гостро, ще гірше було із заготівлею

фуражу.

На цьому тлі виняток становив

V Чернігівський корпус, де завдяки

зусиллям інтендантської служби і в

погодженні з Міністерством продо-

iй i й10

звільнення казарм австрійськими

військами.

У всіх кавалерійських полках

чотирьох кавалерійських дивізій не

вистачало стаєнь. Тому планува-

лося збудувати принаймні накрит-

тя для коней198.

Офіцерських кадрів у піхотних

підрозділах корпусів налічувалось у

середині жовтня від 50 до 80 % штат-

ної чисельності їх (у деяких баталь-

йонах і полках корпусів – до 100 %).

В артилерійських батареях офіцерів

було від 45 до 65 %, а в полках кінної

кавалерії – від 25 до 28 % штатної

чисельності199. Загалом до повного

укомплектування штатної струк-

тури всіх військових частин армії

Української Держави не вистачало

приблизно 8 300 офіцерів200.

Значно гірше на цей час стояла

справа з укомплектуванням частин

військовиками надстрокової служби,

тобто унтер-офіцерами. Це було по-

в’язане передусім з недостатньою ма-

теріальною забезпеченістю їх. У пі-

хотних полках військовиків надстро-

кової служби налічувалося від 18 до

25 % штатної чисельності. Напри-

клад, у V Чернігівському корпусі ін-

структорів з-поміж таких військово-

службовців було лише 8 – 10 % від

штатної чисельності, а в полках 12-ї

піхотної дивізії VІ Полтавського

корпусу – приблизно 4 %. Зважаючи

на це, у V Чернігівському корпусі



вольства й місцевими поміщиками

вдалося заготувати продукти на

місці. Хліб обійшовся по 28 коп. за

фунт, сало – приблизно по 6 крб. за

фунт. Так само не мав великих

проблем з продовольством VІІІ Ка-

теринославський корпус, бо в його

полках перейшли на прикухонне

господарство.

Заготівля палива також краще

була налагоджена в V Чернігівсько-

му корпусі. Тут заготували 32 тис.

кубометрів дров і планували заго-

тувати ще 24 тис. кубометрів. Проте

грошей на заготівлю палива й фура-

жу не вистачало. Так, з потрібних

200 тис. було надано лише 5 тис. крб.

для 3-ї Подільської кінної дивізії на

заготівлю фуражу. Переказані гроші

дуже довго йшли з Києва до ко-

мандирів корпусів (наприклад, до

Катеринослава вони доходили за три

тижні)202.

За тогочасними нормами, міні-

мальна добова харчова пайка на ко-

зака мала становити не менш як 2,5

фунта (близько 1 кг) хліба, 40 золот-

ників (168 г) крупів і 10 золотників

(42 г) цукру. Щоб запобігти падежу

коней у кавалерійських частинах,

мінімальна добова норма зернового

фуражу мала бути не менш як 12

фунтів (приблизно 4,8 кг). Загалом

армія потребувала близько 3 млн.

пудів хліба, що становило 1 – 1,5 %

усієї заготівлі хліба в державі203.

Призов молодого поповнення

повинен був розпочатися в середині

листопада 1918 р. Його плановано

за територіальним принципом: мо-

лодих козаків мали призивати з те-

риторії, на якій дислокувався кор-

пус, і розподіляти по його сотнях,

батальйонах та полках.

Через нестачу обмундирування,

військового спорядження та майна

нарада командирів армійських кор-

пусів запропонувала прирівняти

продаж їх до спекуляції й притягати

за це до карної відповідальності204.

Справді, далеко не поодинокими

тоді були факти таких спекуляцій.

Так, у Пирятині з військових складів

за дуже низькими цінами євреєві-

комерсанту Фінкельштейну було

продано 82 тис. пар чобіт205.

Для озброєння кавалерійських

частин не вистачало карабінів, дра-

гунських ґвинтівок, шабель, пік і

револьверів. Для артилерійських

частин бракувало гірських гармат,

гаубиць і 42-лінійних гармат.

Потрібна зброя була на складах,

які охороняли німецькі й австрій-

ські підрозділи. Але внаслідок того,

що справа розподілу озброєння,

військового спорядження та майна

лишалася не вирішеною, командири

військових частин і з’єднань не мог-

ли отримати потрібного їм. У зв’яз-

ку з цим перед Радою Міністрів сто-

яло завдання якнайшвидше від-
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гівської кінної дивізії генеральний

хорунжий В.Біскупський і коман-

дир ІІ Подільського корпусу гене-

ральний хорунжий П.Єрошевич209.

Комісія підготувала „Закон про

учот і заклик пробуваючих в межах

Української Держави офіцерів й

поверхстрокових унтер-офіцерів

бувшої Російської армії та був-

ших юнкерів військових училищ”.

20 жовтня його затвердив гетьман.

Для укомплектування окремих

зразково-інструкторських частин

призивали всіх офіцерів і унтер-

офіцерів надстрокової служби ві-

ком до 35 років включно й колиш-

ніх юнкерів військових шкіл210.

Щоб матеріально підтримати ці

частини, гетьман 14 листопада за-

твердив ухвалену Радою Міністрів

постанову про асигнування для по-

треб Військового міністра з коштів

Державної скарбниці на зміцнення

складу ударних сотень при полках

Української армії 16 млн. крб.,

рахуючи по 2 млн. крб. на кожний

корпус211.

Для боротьби з внутрішніми

(повстанські загони) і зовнішніми

(військові формування більшови-

цької Росії) ворогами Української

Держави було вирішено створити

укомплектовані на 100 % офіцера-

ми, унтер-офіцерами й колишніми

юнкерами піхотні, кавалерійські,

артилерійські, кулеметні й автопан-

регулювати з німецьким і австрій-

ським командуванням порядок роз-

поділу озброєння і амуніції206.

Для лікування хворих і поране-

них армія була забезпечена 10 600

ліжко-місцями в шпиталях на тери-

торії восьми корпусних районів

дислокування. Всього на території

України в підпорядкуванні Війсь-

кового відомства було 14 постійних

шпиталів, 26 тимчасових шпиталів,

11 дезінфекційних загонів, 3 постій-

ні (у Києві, Харкові та Одесі) і

4 тимчасові аптечні магазини (скла-

ди), 35 санітарних потягів (у мир-

ний час вони обслуговували вій-

ськовослужбовців, що поверталися

з полону й біженців)207.

Підвищенню рівня військових

кадрів мало сприяти укомплекту-

вання так званих зразково-інструк-

торських шкіл у корпусах і кавале-

рійських дивізіях через обов’язко-

вий призов військовозобов’язаних

(офіцерів, унтер-офіцерів і колиш-

ніх юнкерів)208.

Для розроблення проекту зако-

ну про призов цієї категорії війсь-

ковослужбовців було створено під-

готовчу комісію. З-поміж учас-

ників згаданої наради командирів

корпусів та кавалерійських дивізій

13 жовтня до складу її ввійшли

командир VІІІ Катеринославського

корпусу генеральний хорунжий

Г.Васильченко, командир 1-ї Черні-

вiйськово iсторичний альманах12



церні підрозділи в корпусах та ка-

валерійських дивізіях (за типом

військових частин і підрозділів Доб-

ровольчої армії генерала А.Дені-

кіна). Припускалося, що до прове-

дення першого призову в листопаді

1918 р. і на час до закінчення на-

вчання новобранців у січні 1919 р.,

ці підрозділи будуть повноцінними

бойовими одиницями, а в разі зве-

дення їх у батальйони, дивізіони й

полки – повноцінними бойовими

частинами для боротьби з внутріш-

німи й зовнішніми ворогами. Це

було дуже важливо в тогочасних

умовах, коли формування армії ще

не закінчилося, а сподіватися на

допомогу німців і австрійців уже не

доводилося, бо в середині жовтня

1918 р. стало очевидно, що Німеччи-

на й Австро-Угорщина війну про-

грали і незабаром укладуть переми-

р’я з країнами Антанти. 

На той час було два проекти

підтримання державної безпеки й

громадського спокою в Україні –

проект Військового і морського мі-

ністерства та проект Міністерства

внутрішніх справ. Як уважало керів-

ництво Військового відомства, за-

вданням армії за тодішніх обставин

було придушувати великі повстан-

ня в країні (тобто виконувати вну-

трішню функцію) і боротися із зов-

нішнім супротивником (виконувати

зовнішню функцію), а завдання Мі-

ністерства внутрішніх справ поля-

гало в тому, щоб силами Державної

варти (поліції) забезпечувати лад у

країні й придушувати невеликі по-

встання.

Водночас Міністерство внутріш-

ніх справ пропонувало негайно

розформувати повітові охоронні та

кінні команди (бо вони були в по-

двійному підпорядкуванні – Війсь-

ковому відомству та МВС), а на до-

даток до Державної варти створити

добровольчі загони хліборобів у

сільській місцевості й добровольчі

дружини в містах, залучивши до

формування їх передусім колишніх

офіцерів та унтер-офіцерів. Такі

формування мали бути підпоряд-

ковані тільки Міністерству вну-

трішніх справ, тобто передбачалося

організувати своєрідну „цивільну

армію”. На нараді командирів кор-

пусів і кавалерійських дивізій усі

керівники Військового і морського

міністерства дійшли єдиного ви-

сновку, що ця „цивільна армія”,

підлягаючи тільки Міністерству

внутрішніх справ, становитиме ве-

лику небезпеку для держави212.

14 жовтня, в останній день на-

ради, 1-й генерал-квартирмейстер

Головного управління Генераль-

ного штабу генеральний хорунжий

Л.Дроздовський на противагу до

проекту МВС оголосив пам’ятну

записку про формування Окремого

131 2004



Як зазначає Д.Дорошенко, при-

зов до регулярних військових частин

мав пройти у дві черги – 15 листопа-

да 1918 р. і 1 березня 1919 р. Восени

належало призвати 85 000 новобран-

ців. З-поміж них 35 585 осіб призна-

чалися для укомплектування чоти-

рьох з половиною кавалерійських

дивізій з артилерією, кінного полку

Генерального штабу, запасних кава-

лерійських полків, радіотелеграф-

них команд і автопанцерних дивізіо-

нів армійських корпусів, а 6 000 осіб

– для укомплектування прикордон-

ної охорони. Решта 43 415* рекрутів

осіннього призову мала ввійти до

лав піхоти. Розподіл новобранців

плановано так, щоб у кожному пол-

ку навчальні команди, кулеметні

команди, команди зв’язку і розвідки

було сформовано в повному комп-

лекті мирного часу. Немуштрові сот-

ні дістали б тоді 50 % свого штату, а

на кожну муштрову сотню залиши-

лося б 48 ректрутів216.

На 1 березня 1919 р. планувало-

ся призвати 79 000 рекрутів. З них

передбачалося укомплектувати ди-

візійну артилерію й прикордонну

охорону за повним штатом мирного

часу. З цієї загальної чисельності

технічні частини отримали б для

свого комплектування 2 023, мор-

ська піхота – 2 000 осіб і корпусна

артилерія – повний комплект мир-

ного часу. Для піхоти залишалося б

корпусу і мобілізацію офіцерського

й унтер-офіцерського складу та юн-

керів. Того ж дня, щоб довести не-

спроможність проекту МВС і про-

фесійно обґрунтувати перевагу про-

екту Військового відомства, нарада

відрядила до Ради Міністрів коман-

дира VІ Полтавського корпусу гене-

рального бунчужного В.Слюсарен-

ка й командира 1-ї Чернігівської

кінної дивізії генерального хорун-

жого В.Біскупського213.

Для подальшого кваліфікова-

ного опрацювання пам’ятної запис-

ки про формування Окремого кор-

пусу й мобілізацію до нього військо-

виків нарада обрала комісію в складі

командира ІV Київського корпусу

генерального хорунжого М.Волхов-

ського, генерального значкового

Борковського та командира 2-ї Во-

линської кінної дивізії полковника

М.Чеславського214. Ці дві групи

професіоналів сумлінно попрацю-

вали й змогли переконати Раду

Міністрів і гетьмана в недоцільності

й навіть небезпечності проекту Мі-

ністерства внутрішніх справ. Відтак

виданий 20 жовтня „Закон про учот

і заклик ...” військовиків серед іншо-

го передбачив і формування Окре-

мого корпусу215. Проте остаточно

Окремий корпус не було сформова-

но, оскільки офіцери воліли йти

служити в офіцерські добровольчі

дружини.
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48 000 осіб, тож у березні 1919 р.

піхотні сотні мали б у своєму складі

по 128 козаків. З цих військовиків

після одномісячного вишколу бу-

ло б повністю доукомплектовано

немуштрові сотні і взагалі заміще-

но всі посади немуштрових козаків

– писарів, ординарців, музикантів,

ремісників тощо. З урахуванням

цього на 1 квітня 1919 р. муштрова

сотня у своєму складі повинна була

мати 110 козаків. Решту штатного

комплекту немуштрового особово-

го складу строкової служби плану-

валося призвати пізніше217.

За даними В.Горєлова, з ураху-

ванням штатної структури у восьми

армійських корпусах разом було 48

піших полків, 8 кавалерійських пол-

ків, 48 артилерійських полків важ-

кої артилерії, 16 артилерійських

полків важких гармат, 8 автопанцер-

них дивізіонів, 8 авіаційних дивізі-

онів, 8 саперних куренів (баталь-

йонів), 8 потягів-майстерень218.

У чотирьох кінних дивізіях і одній

кінній бригаді було 18 кінних полків і

4 кінно-артилерійські полки219.

Визначено строки дійсної служ-

би: у піхоті – два роки, в артилерії,

кінноті, технічних частинах – три

роки, у флоті – чотири роки220.

Д.Дорошенко подає такі відомос-

ті щодо планованої Генеральним

штабом Військового і морського мі-

ністерства Української Держави

чисельності армії мирного часу: 175

генералів, 14 930 обер- і штаб-офі-

церів, 291 221 унтер-офіцерів і

козаків, 2 975 службовців221. Річне

грошове забезпечення офіцерів,

унтер-офіцерів і козаків становило

приблизно 173 млн. крб. Утримання

одного козака обходилося на рік

приблизно в 3 000 крб., одного коня

– у 200 крб.222

Формування Збройних Сил Ук-

раїнської Держави потребувало чи-

малих коштів. Так, за попередніми

підрахунками по доповіді начальни-

ка Генерального штабу О.Сливин-

ського Військовому і морському

міністрові від 15 липня 1918 р. про

специфічні основи організації армії

Української Держави, загальна вар-

тість утримання Збройних Сил на

рік становила 579 972 584 крб., а з

урахуванням 10 % надвишок на не-

передбачені витрати – 637 969 842

крб.223 Проте наприкінці року від-

повідні видатки зросли до 1 114 млн.

крб., а з урахуванням 10% на непе-

редбачені витрати досягли 1 254

млн. крб.224

Поки реалізовувалися організа-

ційні заходи щодо формування ар-

мії, Збройні Сили Української Дер-

жави складалися з різнорідних час-

тин, зокрема й тих, що постали поза

загальним планом створення регу-

лярної армії. Передусім це військові

формування, що залишились з часів
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Підсумкимий загін січових стрільців у Білій

Церкві, який на 15 листопада скла-

дався з піхотного куреня (4 піших

сотень), 1 кулеметної сотні, 1 легкої

батареї, 1 кінної сотні, школи під-

старшин, роти зв’язку і постачання.

Разом налічувалось 46 старшин і

816 стрільців227.

Опорою Гетьманату вважалась

Сердюцька дивізія, створена з доб-

ровольців віком від 18 – 25 років і

новобранців 1899 року. У жовтні

дивізія складалася з 4 піхотних

полків, Лубенського кінного полку,

гарматного й автопанцерного диві-

зіону й технічної сотні та налічу-

вала 5 тис. вояків228.

В окремих повітах стояли так

звані повітові охоронні сотні (139

піших і 86 кінних) чисельністю

понад 15 000 осіб229.

У листопаді чисельність гетьман-

ської армії разом з новосформовани-

ми військовими частинами досягли

приблизно 60 000 військовиків230.

Проте всі ці сили були розкидані по

Україні. Військові частини лиша-

лися недоукомплектованими й не-

доозброєними, вишкіл і бойовий дух

вояків – низьким. Після початку

Протигетьманського повстання 16

листопада і до зречення гетьмана

14 грудня 1918 р. реальною силою,

яка обороняла Українську Державу,

були лише Сердюцька дивізія та

офіцерські дружини.

УНР: Окрема Запорізька дивізія,

Запорізький і Чорноморський коші.

Окрема Запорізька дивізія мала у

своєму складі такі полки: 1-й і 2-й

Запорізькі (по 4 батальйони з ку-

леметними командами), Гайдама-

цький полк (3 батальйони й ку-

леметна команда), полк ім. Богдана

Хмельницького (4 батальйони й

кулеметна команда), кінний полк

ім. Костя Гордієнка (з 2 кулеметни-

ми командами), полк легкої артиле-

рії (16 гармат 7,5 дюйма), батарея

важкої артилерії (3 гармати 5 дюй-

мів), батарея гірської артилерії

(14 гармат), інженерний полк, авто-

панцерний батальйон і повітроплав-

на ескадрилья225. Дивізія охороняла

північно-східні райони України і це

стримувало гетьмана П.Скоропад-

ського від її роззброєння.

Запорізький кіш у Могилеві-По-

дільському й Чорноморський кіш у

Бердичеві та Козятині налічували

по 400 козаків. У червні 1918 р. на

Волині закінчено формування 1-ї

козацько-стрілецької (сірожупан-

ної) дивізії під командуванням вій-

ськового старшини Перлика (пізні-

ше – генерала Сокири-Яхонтова).

Після передислокування на Черні-

гівщину й Стародубщину в жовтні

того ж року її скорочено до штату

кадрованої дивізії (по 30–40 стар-

шин і 100 козаків у кожному пол-

ку)226. У серпні відновлено Окре-

iй i й16



ППііддссууммккии

Військове будівництво за Геть-

манату здійснювалось у складних

політичних і соціально-економіч-

них умовах, наражаючись на про-

тидію проросійського офіцерства,

більшовицьких елементів, німець-

кого командування, не маючи ши-

рокої народної підтримки. Гетьман-

ський уряд розробив і здійснював

на правовій основі план формуван-

ня Збройних Сил, який передбачав

створення Суходільних військ, Вій-

ськово-морської флоти й Україн-

ської козацької армії.

У будівництві Збройних Сил

більшою чи меншою мірою реалізо-

вувалась низка засадничих принци-

пів і підходів: планове, на правовій

основі розгортання роботи щодо

створення регулярної армії; вико-

ристання історичних традицій; за-

провадження військової повинності;

встановлення системи військових

звань; розроблення штатно-органі-

заційної структури для всіх війсь-

кових формувань; розбудова мережі

військових навчальних закладів;

удосконалення системи військового

судівництва; використання держав-

ної української мови тощо231.

До падіння Української Дер-

жави періоду Гетьманату й краху її

війська значною мірою спричини-

лися політичні чинники й позиція

державного проводу, зокрема недо-

статній аналіз ним політичної ситу-

ації в Німеччині й Австро-Угорщи-

ні, неправильне розуміння розста-

новки політичних сил, нехтування

багатьох політичних факторів у

більшовицькій Росії, країнах Ан-

танти і в самій Україні, недооцінка

значення національного елементу й

ролі патріотично настроєних кадрів

фахівців в усіх ділянках державо-

творення, зокрема й у військовому

будівництві. Врешті, гетьманові

П.Скоропадському та його військо-

во-політичному оточенню не виста-

чило часу для проведення призову

новобранців і відповідно доформу-

вання Збройних Сил Української

Держави в повному обсязі. Уже

створені кадровані військові час-

тини та з’єднання так і не було роз-

горнуто до повного штату232.

Досвід Української Держави що-

до формування Збройних Сил має

велике історико-теоретичне та прак-

тичне значення. Використовувати

його почали ще за доби Директорії,

особливо в організації військового

управління. Тоді було прийнято ос-

новні військові статути, впрова-

джено штатно-організаційні струк-

тури, відновлено рангово-посадову

систему, відкрито Військову акаде-

мію та інші військові навчальні за-

клади, розвинуто військове судів-

ництво, уведено складання вояками

присяги на вірність УНР тощо.
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176 Там само. – 28 листоп.

177 Там само. – 4 серп.

178 Протоколы заседаний Совета Мини-

стров Украинского государства: 2.V. –

13.ХІІ.1918 г. – Арк. 73.

179 Державний вістник. – 1918. – 4 груд.

180 Протоколы заседаний Совета Ми-

нистров Украинского государства: 2.V. –

13.ХІІ.1918 г. – Арк. 73.

181 Накази по Морському відомству (13 бе-

резня – 14 червня 1918 р.) – Арк. 37, 37 зв.

182 Державний вістник. – 1918. – 20 черв.

183 Там само. – 11 лип.

184 Журналы заседаний Совета Министров

Украинского государства (Гетманщина):

16.V. – 9.VІІІ.1918 г. – Арк. 26.

185 Там само. – Арк.19.

186 Державний вістник. – 1918. – 11 лип.

187 Там само. – 1 серп.

188 Там само. – 4 груд.

189 Там само. – 2 листоп.

190 Там само. – 31 серп.

191 Доклады Управления 2-го генерал-квар-

тирмейстера Главного управления Генераль-

ного штаба по организации Вооруженных

Сил Украины (15 июня 1918 г.) // ЦДАВО

України. – Ф. 1077. – Оп. 1. – Спр. 33 а. –

Арк. 2.

192 Звіти засідань командирів корпусів

Головного управління Генерального штабу

(6 жовтня – 18 листопада 1918 р.) – Арк. 8.

193 Там само. – Арк. 8.

194 Там само. – Арк. 9, 33 зв.

В сучасних умовах, коли відбу-

ваються значне скорочення чисель-

ності й водночас структурна пере-

будова Збройних Сил України, вар-

то пам’ятати з досвіду військового

будівництва часів гетьманської

держави 1918 р., до яких згубних

наслідків може призвести брак

національно свідомих військови-

ків, ініціативних і досвідчених ви-

щих офіцерів, котрі б змогли вико-

нувати поставлені завдання в

складній обстановці.

ППРИМІТКИ

162 Журнал заседаний Совета Министров

Украинского государства (Гетманщина):

16.V. – 9.VІІІ.1918 г. – Арк. 5а зв.

163 Державний вістник. – 3 верес.

164 Там само. – 29 листоп.

165 Там само.

166 Там само. – 3 верес.

167 Там само. – 20 черв.

168 Журнал заседаний Совета Министров

Украинского государства (Гетманщина):

16.V. – 9.VІІІ.1918 г. – Арк. 26 зв.

169 Державний вістник. – 1918. – 20 серп.

170 Там само. – 3 верес.

171 Там само. – 11 жовт.

172 Там само. – 29 листоп.

173 Там само.

174 Там само. – 11 жовт.

175 Там само. – 24 жовт.
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195 Нова рада. – 1918. – 27 жовт.

196 Горєлов В.І. Зазнач. праця. – С. 150.

197 Там само. – С. 150, 151.

198 Звіти засідань командирів корпусів

Головного управління Генерального штабу

(6 жовтня – 18 листопада 1918 р.) – Арк. 1.

199 Там само.

200 Там само. – Арк. 34 зв.

201 Там само. – Арк. 1 зв.

202 Там само. – Арк. 2.

203 Там само. – Арк. 10.

204 Там само. – Арк. 12.

205 Там само. – Арк. 19.

206 Там само. – Арк. 14.

207 Там само. – Арк. 4.

208 Там само. – Арк. 31, 32 зв.

209 Там само. – Арк. 32 зв.

210 Державний вістник. – 1918. – 22 жовт.

211 Там само. – 28 листоп.

212 Звіти засідань командирів корпусів Голов-

ного управління Генерального штабу (6 жовт-

ня – 18 листопада 1918 р.) – Арк. 34 – 37.

213 Там само. – Арк. 35.

214 Там само.

215 Державний вістник. – 1918. – 22 жовт.

* У виданні праці Д.Дорошенка – 49 415. Це

очевидна друкарська помилка.
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