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УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА  

І ВСЕВЕЛИКЕ ВІЙСЬКО ДОНСЬКЕ: 
ПИТАННЯ КОРДОНІВ  

(квітень – грудень 1918 р.) 
 

На основі архівних та опублікованих документів, матеріалів преси, 
мемуарів і наукової літератури аналізується питання кордонів у 
взаємовідносинах Української Держави гетьмана Павла Скоропадського з 
республікою донських козаків – Всевеликим Військом Донським. 

 
Однією з найважливіших проблем, що постала перед Гетьманатом 

Павла Скоропадського у 1918 р., було визначення кордонів Української 
Держави. Це помітно впливало на розвиток взаємовідносин із сусідами, у 
тому числі донськими козаками, які на уламках Російської імперії 
заснували своє державне утворення – Всевелике Військо Донське (ВВД). 

Питанню кордонів Української Держави з ВВД приділяли увагу вчені 
різних країн: України (В. Сергійчук, В. Боєчко, О. Ганжа, Б. Захарчук, 
О. Лупандін, О. Яременко, О. Реєнт, О. Рубльов, О. Павлюк, В. Матвієнко, 
Я. Штанько, В. Верига, М. Дністрянський, В. Савченко, І. Дацків)1, Росії 
(А. Вєнков, О. Смирнов, В. Клавінг, О. Гончаренко, А. Мариняк, 

                                           
1 Сергійчук В. Перші кроки у великий світ (До дипломатичної діяльності Уряду УНР) // 

Державний Центр Української Народньої Республіки в екзилі: Статті і матеріяли / Зредагували 
Любомир Р. Винар і Наталія Пазуняк. – Філядельфія; К.; Вашинґтон: Фундація ім. С. Петлюри 
в США; Вид-во “Веселка”; Фундація родини Фещенко-Чопівських, 1993. – С. 246-266; 
Його ж. Українська соборність: Відродження українства в 1917 – 1920 роках. – К.: ТзОВ 
“Українська Видавнича Спілка”, 1999. – 416 с.; Його ж. Етнічні межі і державний кордон 
України. – 2-е вид., доповн. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2000. – 432 с.; Боєчко В., 
Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – 
К.: Основи, 1994. – 168 с.; Лупандін О.І. Українсько-російські мирні переговори 1918 р. // 
Історичні зошити. – Вип. 7. – К., 1994. – 44 с.; Яременко О.І. Адміністративна реформа 
гетьмана Павла Скоропадського. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1998. – 40 с.; Рубльов О.С., 
Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917 – 1921 рр. / Україна крізь віки: У 15 т. – 
К.: Вид. дім “Альтернативи”, 1999. – Т. 10. – 320 с.; Реєнт О.П. Павло Скоропадський. – 
К.: Вид. дім “Альтернативи”, 2003. – 304 с.: іл.; Павлюк О.В. Дипломатія незалежних 
українських урядів (1917 – 1920) // Нариси з історії дипломатії України / Під ред. В.А. Смолія. 
– К.: Вид. дім “Альтернативи”, 2001. – С. 314-396; Матвієнко В.М. Українська дипломатія 
1917 – 1921 років: на теренах постімперської Росії. – К.: Вид.-поліграф. центр “Київський 
університет”, 2002. – 373 с.; Штанько Я.В. Військово-політичні взаємини Української 
Держави гетьмана П.П. Скоропадського та Всевеликого Війська Донського // Питання історії 
України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – Т. 6. – С. 138-143; 
Верига В. Визвольна боротьба в Україні 1914 – 1923 рр.: У 2-х томах. – Рівне: Вид-во ВАТ 
“Рівненська друкарня”, 2005. – Т. 1. – 472 с.; Дністрянський М.С. Етнополітична географія 
України: проблеми теорії, методології, практики. – Львів: Літопис; Вид. центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2006. – 490 с.; Савченко В.А. Двенадцать войн за Украину – Харьков: Фолио, 
2006. – 415 с.; Його ж. Павло Скоропадський – останній гетьман України. – Харків: Фоліо, 
2008. – 380 с.; Дацків І.Б. Брестські угоди 1918 року й українсько-російські відносини // 
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2008. – Т. XIX. – 
С. 366-376. 
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В. Шамбаров)1, США (О. Федюшин (Федишин), П. Кенез)2. Однак воно не 
стало об’єктом окремого дослідження, завжди висвітлювалося в контексті 
більш загальних тем. У зазначених працях недостатньо розкриті причини й 
передумови виникнення територіальних суперечок, перебіг українсько-
донських переговорів, спроби сторін поставити під контроль спірні землі, 
роль Німеччини й Австро-Угорщини у цих подіях. Метою даної статті є 
спроба дати відповіді на запитання, які досі залишалися на узбіччі інтересів 
істориків. 

Насамперед необхідно з’ясувати передумови виникнення 
територіальних суперечок. До 1887 р. Ростовський повіт і Таганрозьке 
градоначальство перебували у складі Катеринославської губернії. Того 
року імператор Олександр III своїм указом передав їх до складу Області 
Війська Донського (ОВД), де з них були утворені Ростовський і 
Таганрозький округи3. У 1897 р. проводився перший (і єдиний) 
Всезагальний перепис населення Російської імперії. З-поміж його 14 
запитань не було графи “національність”, а лише “рідна мова”. Перепис 
засвідчив, що україномовне населення домінує в Таганрозькому (61,7%) і 
становить значний відсоток ще в кількох округах ОВД – Донецькому 
(38,9%), Ростовському (33,6%), Сальському (29,3%), Черкаському (18,9%)4. 

Після Лютневої революції 1917 р. і створення Центральної ради почало 
відроджуватися українське державотворення. Українські діячі прагнули 
досягти автономії України в етнографічних кордонах. Вони розпочали 
переговори з донськими козаками, але ті заперечили можливість передання 
до складу Української Народної Республіки (УНР) земель, де переважало 
українське населення5. 

Підписавши у лютому 1918 р. у Брест-Литовську “Мировий договір” із 
Центральними державами, уряд УНР звернувся із закликами до німецького 
народу та народів Австро-Угорщини про військову допомогу проти 
більшовиків. Як пише відомий український історик і політик 

                                           
1 Венков А.В. Краснов // Белые генералы. – Ростов-на-Дону: Изд-во “Феникс”, 2000. – 

С. 81-172; Смирнов А.А. Атаман Краснов. – М.: ООО “Издательство АСТ”; СПб.: Terra 
Fantastica, 2003. – 368 с.; Клавинг В.В. Гражданская война в России: Белые армии. – М.: ООО 
“Издательство АСТ”; СПб.: Terra Fantastica, 2003. – 637, [3] с.; Гончаренко О.Г. Тайны Белого 
движения. Победы и поражения. 1918 – 1922 годы – М.: Вече, 2004. – 352 с.; Марыняк А.В. 
Генерал-от-кавалерии П.Н. Краснов // Белое движение. Исторические портреты: 
Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Врангель… / Сост. А.С. Кручинин. – М.: Астрель: АСТ, 
2006. – С. 167-202; Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. – М.: Эксмо, Алгоритм, 2007. – 640 с. 

2 Федюшин О. Украинская революция. 1917 – 1918 / Пер. с англ. – М.: ЗАО 
Центрполиграф, 2007. – 334 с.; Кенез П. Красная атака, белое сопротивление. 1917 – 1918 / 
Пер. с англ. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 287 с. 

3 Історія міст і сіл Української РСР: В 26-ти т. / Голова Головної редкол. П.Т. Тронько. – 
Дніпропетровська область. – К.: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії АН 
УРСР, 1969. – С. 14; Трут В.П. Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и 
революций. – М.: Яуза, Эксмо, 2007. – С. 25. 

4 Наличное население обоего пола по уездам, с указанием числа лиц преобладающих 
родных языков // Первая Всеобщая Перепись населения Российской империи, 1897 г. / Под 
ред. Н.А. Тройницкого. – Б.м., 1905. – Вып. 7. – С. 13-14. 

5 Матвієнко В.М. Українська дипломатія 1917 – 1921 років: на теренах постімперської 
Росії. – К., 2002. – С. 68. 
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Д. Дорошенко, “українське правительство настояло перед німцями, щоб 
вони окупували тимчасово Таганрозьку округу, як належну до України, аж 
до вирішення питання між Україною й Доном безпосередньо”, оскільки 
українці становили тут 61,7% населення1. Відзначимо, що Д. Дорошенко, 
як і український уряд, ототожнював чисельність україномовного населення 
з чисельністю українського етнічного населення. Крім цього, він зауважує, 
що причиною суперечок із донцями було й переважання українців у 
“західних волостях понад річкою Калитвою”, які перебували в Донецькому 
окрузі2. Документи свідчать про претензії української сторони в лютому – 
березні 1918 р. також і на частину Ростовського округу, зокрема на місто 
Ростов-на-Дону3.  

29 березня4 у місті Баден поблизу Відня представники верховних 
командувань Австро-Угорської та Німецької імперій уклали таємну 
військову угоду про поділ сфер впливу в Україні (“Ukraineabkommen”). 
Вона передбачала окупацію Ростова, який мали зайняти змішані частини 
під загальним німецьким командуванням, та Таганрога, що входив до 
“німецької сфери впливу”5. Як бачимо, інтереси УНР та найпотужніших 
держав Четверного союзу співпали. Звісно, прагматичні німці керувалися 
зовсім не альтруїстськими почуттями до України – їм самим був вкрай 
потрібен контроль над вугільними районами та важливими залізничними 
вузлами Ростов і Міллерове. Крім того, рухаючись на схід, вони плекали і 
набагато амбіційніші плани – вийти до нафтових родовищ Кавказу й 
Закавказзя, а згодом – до Британської Індії6. 

На момент появи німецьких військ Дон перебував під владою 
більшовиків, які проголосили тут Донську Радянську Республіку (ДРР) у 
складі РСФРР. Проте саме навесні 1918 р. вибухнуло потужне повстання 
козаків, незадоволених політикою червоних. 26-27 квітня німці увійшли у 
західну частину ДРР, вибиваючи звідти більшовицькі загони7. Однак за 
іншими даними, ще 22 квітня вони захопили слободу Нижню Кринку 
Таганрозького округу (нині смт Макіївського району Донецької області), 
причому разом із ними прийшли й українські загони, які сформували у 

                                           
1 Дорошенко Д.І. Історія України 1917 – 1923 рр.: В 2-х т. – К.: Темпора, 2002. – Т. II: 

Українська Гетьманська Держава 1918 року. – С. 131. 
2 Там само. 
3 Українська Центральна рада: Документи і матеріали: У 2-х томах / Упорядн.: 

В.Ф. Верстюк (керівник) та ін. – К.: Наукова думка, 1997. – Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 
1918 р. – С. 167, 175. 

4 Всі дати подано за новим стилем. 
5 Крах германской оккупации на Украине: (По документам оккупантов) / Под ред. 

М. Горького, И. Минца, Р. Эйдемана. – М.: Гос. изд-во “История гражданской войны”, 1936. – 
С. 32. 

6 Венков А.В. Краснов // Белые генералы. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 113; Уткин А.И. 
Забытая трагедия. Россия в Первой мировой войне. – Смоленск: Русич, 2000. – С. 516, 549, 
554-555, 581, 588; Федюшин О. Украинская революция. 1917 – 1918 / Пер. с англ. – М., 2007. – 
С. 185, 222-223, 229, 241, 255. 

7 Зимина В.Д. Крах германофильской монархической контрреволюции на юге России в 
годы гражданской войны и интервенции: Учеб. пособие. – Калинин: Калининский гос. ун-т, 
1989. – С. 58. 
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слободі українські органи влади1. 29 квітня німці захопили залізничну 
станцію Чертково у Донецькому окрузі, 30-го взяли місто Міллерове того ж 
округу, 1 травня – Таганрог, а 8-го – Ростов. Ще дві станиці Донецького 
округу – окружну Каменську (нині м. Камєнськ-Шахтинський Ростовської 
області РФ) та Усть-Білокалитвенську (зараз м. Біла Калитва тієї ж області) 
– вони зайняли тому, що місцеві козаки попрохали допомоги у визволенні 
від більшовиків2. У цих подіях не обійшлося без участі українських 
військових частин. Скажімо, 5 травня штаб похідного отамана Війська 
Донського генерал-майора П. Попова видав відозву, у якій говорилося: “Із 
Заходу та з Півночі женуть по п’ятам червоногвардійців гайдамацько-
українські полки при чому гайдамаками вже зайняті станції Ліски, 
Міллерове, Каменська”3. 

Таким чином, під контролем німців опинилися Таганрозький, 
Ростовський і частина Донецького округів. Центральний Виконавчий 
Комітет Донської Радянської Республіки заявив протест німецькому 
командуванню проти взяття Таганрога, а Москва подала Берліну протест із 
приводу захоплення Ростова4. Проте німецькі дипломати мали сильну 
позицію. Вони визнавали, що Дон входить до складу РСФРР, але за 
винятком земель, які належать Україні, а отже, згідно з статтею VI Брест-
Литовського договору між Центральними державами та Радянською Росією 
від 3 березня 1918 р., ці території підлягають негайному звільненню від 
більшовицьких військ5. Після вступу німців на Дон комісари УНР почали 
урядувати в Ростовському й Таганрозькому округах6. 

Втім війська Центральних держав зайняли й території, щодо яких 
українська сторона не робила жодних заяв. Зокрема, існують документальні 
підтвердження присутності німців на хуторі Малий Несветайськ (інші 
назви: Малонесветайськ, Мало-Несветайський) Черкаського округу7. До 
того ж вони не поспішали передавати донські міста в управління українців. 
Уже 9 травня ростовська газета “Приазовский край” опублікувала 

                                           
1 Історія міст і сіл Української РСР: В 26-ти т. / Голова Головної редкол. П.Т. Тронько. – 

Донецька область. – К., 1970. – С. 555. 
2 Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское // Краснов П.Н. Атаман: Воспоминания / 

Сост., вступ. ст., примеч. Т.Ф. Прокопова. – М.: Вагриус, 2006. – С. 416-418; Шамбаров В.Е. 
Белогвардейщина. – М.: Эксмо, Алгоритм, 2007. – С. 120. 

3 Пионтковский С. Гражданская война в России (1918 – 1921 гг.): Хрестоматия. – М.: Изд. 
коммунистического ун-та им. Я.М. Свердлова, 1925. – С. 405. Тут і далі переклад з російської 
автора. 

4 Хмелевский К.А. Крах красновщины и немецкой интервенции на Дону (апрель 1918 – 
март 1919 года). – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1965. – С. 51-52; Советско-
германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского 
договора: Сборник документов / Ред. колл.: С. Дёрнберг, Х. Зайдевиц, И.Н. Земсков и др. – М.: 
Политиздат, 1968. – Т. 1 (1917 – 1918 гг.). – С. 524. 

5 Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания 
Рапалльского договора: Сборник документов / Ред. колл.: С. Дёрнберг, Х. Зайдевиц, 
И.Н. Земсков и др. – М.: Политиздат, 1968. – Т. 1 (1917 – 1918 гг.). – С. 368. 

6 Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України. – 2-е вид., доповн. – К., 2000. – 
С. 37. 

7 Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. // Красный архив: 
Исторический журнал. – М.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 107, 112. 
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розпорядження німецького коменданта міста полковника фон Фромма. У 
ньому йшлося про те, що вся влада в Ростові і Нахічевані-на-Дону1 
належить німецьким військам і будь-якій іншій державі заборонено 
вводити туди свої частини2. 

На цей час доба Центральної ради вже відійшла в минуле. 29-30 квітня 
1918 р. у Києві за сприяння німецької окупаційної влади відбувся 
переворот, внаслідок якого було ліквідовано Центральну раду та УНР і 
проголошено Українську Державу на чолі з Гетьманом П. Скоропадським. 
Новий режим продовжив курс на інкорпорацію донських територій. Велика 
роль Таганрозького й Ростовського округів для Гетьманату 
обумовлювалася кількома причинами. По-перше, Таганрозький 
кам’яновугільний район економічно був тісно пов’язаний із Донбаським 
районом Катеринославщини. Перебування його у складі іншої держави 
викликало численні економічні й адміністративні проблеми. По-друге, 
офіційний Київ розглядав ростовські й таганрозькі терени як комунікаційну 
лінію для зв’язку з Кубанню, яку П. Скоропадський дуже хотів приєднати 
до своєї держави. По-третє, як і за періоду Центральної ради, важливу роль 
відігравав етнополітичний аспект. Український уряд вважав, що ці округи 
заселені переважно українцями. 

Не буде перебільшенням стверджувати, що для козаків збереження за 
собою Ростовського і Таганрозького округів було питанням життя і смерті. 
“Відділення їх з Донщини касувало б всяку можливість Донщині істнувати 
окремою державою” – визнавалося в документі часів Директорії УНР3. І 
справді: у Таганрозькому й Ростовському округах видобували 81% вугілля, 
були розташовані 86% підприємств, збирали 70% податків Дону4. Втім ці 
території важко назвати козацькими. Генерал А. Денікін підкреслював, що 
в Таганрозькому окрузі була тільки одна козацька станиця5, а за словами 
історика А. Вєнкова, козаки становили тут лише 11% населення6. Пізніше, 
під час перемовин, гетьманські урядовці закидали донцям: “Як це Ви 
претендуєте на Таганрозький Округ, а там не видно… жодного козака”7. 

                                           
1 Це місто знаходилося вище за течією Дону. У другій половині 1920-х рр. воно увійшло 

до складу Ростова. 
2 Яременко О.І. Адміністративна реформа гетьмана Павла Скоропадського. – Вінниця, 

1998. – С. 22; Хмелевский К.А. Крах красновщины и немецкой интервенции на Дону (апрель 
1918 – март 1919 года). – Ростов-на-Дону, 1965. – С. 128-129. 

3 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – 
ЦДАВО України), ф. 3696, оп. 1, спр. 56, арк. 22; ф. 3809, оп. 2, спр. 11, арк. 9; Сергійчук В.І. 
Етнічні межі і державний кордон України. – 2-е вид., доповн. – К., 2000. – С. 11. 

4 Венков А.В. Краснов // Белые генералы. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 116. 
5 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Белое движение и борьба Добровольческой армии. 

Май – октябрь 1918 г. – Минск: Харвест, 2002. – С. 116. 
6 Венков А.В. Донское казачество в гражданской войне (1918 – 1920). – Ростов-на-Дону: 

Изд-во Ростовского ун-та, 1992. – С. 41. 
7 Переговоры Дона с Украйной и Германией в мае 1918 г. / Сообщил С. Пионтковский // 

Сборник материалов и статей. Редакция журнала “Исторический Архив”. – М.: Гос. изд-во, 
1921. – Вып. I. – С. 228.  
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Водночас, на думку козаків, українців серед мешканців Таганрозького 
округу теж було набагато менше, ніж вважали в Києві – лише 27%1. 
А. Вєнков пише, що 27% – це частка українського населення у двох 
округах, Таганрозькому й Ростовському2. На жаль, залишається 
нез’ясованим із яких джерел взятий цей показник, але він дивним чином 
наближається до відсотку україномовних мешканців загалом по ОВД 
(28,1%)3. 

Поява австро-німецьких військ на теренах ОВД змусила донців виявити 
неабияку ініціативу в пошуках політичних контактів з окупаційною владою 
та Українською Державою. Тимчасовий Донський уряд, що перебував у 
столиці області Новочеркаську, відправив делегацію для з’ясування намірів 
німців. 10 травня її прийняв у Ростові начальник штабу 1-го армійського 
корпусу. Під час розмови з ним козаки дізналися, що німецьким військам 
“зі стратегічних міркувань наказали зайняти Ростов і Батайськ (містечко 
під Ростовом – В.М.), щоб убезпечити Україну від більшовиків утриманням 
цього важливого залізничного вузла”, що німці визнають Дон “штатом” і 
що в Україні відбувся гетьманський переворот4. Донцям порадили 
проблему кордонів вирішувати безпосередньо з українським урядом, а 
також відправити делегацію в Київ до Головної квартири німецької армії в 
Україні для з’ясування подальших відносин5. 

Козаки одразу вдалися до рішучих дій. 13 травня Круг порятунку Дону, 
що зібрався в Новочеркаську, запровадив у Ростові градоначальство і 
запропонував похідному отаману П. Попову призначити градоначальником 
генерал-майора П. Семенова, який командував козацькою партизанською 
групою в Ростовському окрузі. Зрозуміло, що П. Семенов не мав змоги 
стати до виконання своїх обов’язків. Як згадував Голова Тимчасового 
Донського уряду та Кругу порятунку Дону осавул Г. Янов, “цей акт мав 
велике значення як у політичному, так і в моральному відношеннях. Він 
підкреслив німцям бажання Донського козацтва бути хазяїном у себе 
вдома, а серед населення міста створив заспокоєння і впевненість, що 
прихід німців у місто не може розглядатися як окупація останнього”6.  

Водночас Тимчасовий Донський уряд не зволікав із призначенням 
посольства до України. До нього увійшли члени уряду М. Горчуков (голова 
Новочеркаського реального училища), І. Семенов (колишній помічник 
наказного отамана по цивільній частині), від штабу похідного отамана 
начальник штабу генерал-майор В. Сидорін і професор Академії 

                                           
1 ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 315, арк. 30. 
2 Венков А.В. Краснов // Белые генералы. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 116. 
3 Наличное население обоего пола по уездам, с указанием числа лиц преобладающих 

родных языков // Первая Всеобщая Перепись населения Российской империи, 1897 г. / Под 
ред. Н.А. Тройницкого. – Б.м., 1905. – Вып. 7. – С. 2. 

4 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Борьба генерала Корнилова. Август 1917 г. – 
апрель 1918 г. – Репр. изд. – Париж, 1922. – М.: Наука, 1991. – С. 339-340. 

5 Янов Г.П. Освобождение Новочеркасска и “Круг Спасения Дона” // Донская Летопись. 
Сборник материалов по новейшей истории Донского Казачества со времени Русской 
революции 1917 года. – Белград: Изд. Донской Исторической Комиссии, 1924. – № 3. – С. 51. 

6 Там само. – С. 54. 
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Генерального штабу полковник А. Гущин1. Відомості про нетривалу 
діяльність цього посольства є надзвичайно обмеженими. В. Зиміна 
встановила, що 18 травня його голова В. Сидорін зустрівся з гетьманом 
П. Скоропадським2. Сам П. Скоропадський у “Спогадах” лише згадує 
“офіційну депутацію від Донської області у складі генерала і двох 
полковників”, яких “бачив лише раз”3. Таким чином, немає достовірних 
свідчень, що на цьому етапі сторони хоча б наблизилися до з’ясування 
державної належності спірних земель. 

18 травня обраний Кругом порятунку Дону отаман Війська Донського 
генерал-майор П. Краснов відправив зі своїм ад’ютантом осавулом 
Й. Кульгавовим до Києва лист П. Скоропадському, у якому “писав про своє 
обрання, про вічну дружбу, яка була між Україною і донськими козаками, 
вказував на те, що українці неправильно вважають свої кордони, й просив 
про якнайшвидше відновлення старого кордону землі Війська Донського”4. 
Він також сповіщав про відкликання місії В. Сидоріна й призначення нової.  

У той же день П. Краснов видав наказ про сформування нового 
посольства. Його склад був таким: голова генерал-лейтенант М. Свєчин, 
його заступник генерал-майор О. Черячукін, керуючий відділом (тобто 
міністр) шляхів інженер, дійсний статський радник П. Карелін, урядовець 
відділу (міністерства) шляхів інженер Ю. Зілов, урядовець відділу 
закордонних справ статський радник П. Карасьов, секретар і перекладач 
капітан Г. Бірзенек5. Одне з основних завдань, які отаман поставив перед 
посланцями, було закріпити за Доном не тільки свої округи, а й Луганськ – 

                                           
1 Там само. – С. 51; Пионтковский С. Гражданская война в России (1918 – 1921 гг.): 

Хрестоматия. – М., 1925. – С. 408; Степняк. Атаман Петр Харитонович Попов // Донская 
армия в борьбе с большевиками / Сост., науч. ред., предисл. и комм. С.В. Волкова. – М.: ЗАО 
“Центрполиграф”, 2004. – С. 118; Степной поход и начало казачьих восстаний на Дону // Там 
само. – С. 203; Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское // Краснов П.Н. Атаман: 
Воспоминания. – М., 2006. – С. 406. 

2 Зимина В.Д. Крах германофильской монархической контрреволюции на юге России в 
годы гражданской войны и интервенции: Учеб. пособие. – Калинин, 1989. – С. 65. 

3 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / Гол. ред. Я. Пеленський. – 
К.; Філадельфія, 1995. – С. 235. 

4 Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское // Краснов П.Н. Атаман: Воспоминания. – М., 
2006. – С. 418. 

5 Відродження: Щоденна безпартійна демократична газета. – К., 1918. – Ч. 48. – 28 (15) 
травня. – С. 6; Волна: Общественно-политическая газета. – Харьков, 1918. – № 8. – 2 июня (20 
мая). – С. 2; Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // 
Донская Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 167; Свечин М. Записки старого генерала о 
былом // Офицеры российской гвардии в Белой борьбе / Сост., науч. ред., предисл. и комм. 
С.В. Волкова. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2002. – С. 379-380; Залесский К.А. Кто был 
кто в Первой мировой войне. – М.: ООО “Издательство АСТ”; ООО “Издательство Астрель”, 
2003. – С. 552; Рутыч Н.Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой 
армии и Вооруженных Сил Юга России: Материалы к истории Белого движения. – М.: ООО 
“Издательство Астрель”: ООО “Издательство АСТ”: АНО “Редакция альманаха “Российский 
архив”, 2002. – С. 281, 347; Шмаглит Р.Г. Белое движение. 900 биографий крупнейших 
представителей русского военного зарубежья. – М.: Зебра Е, 2006. – С. 240, 287; Клавинг В.В. 
Гражданская война в России: Белые армии. – М.: ООО “Издательство АСТ”; СПб.: Terra 
Fantastica, 2003. – С. 574. 
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повітове місто Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії, і, по 
можливості, весь Донецький кам’яновугільний басейн та Старобільський 
повіт Харківської губернії (звісно, тут не могло обійтися без згоди німців)1. 
Таким чином, П. Краснов розраховував включити до складу Всевеликого 
Війська Донського – а саме так почала називатися козацька держава після 
його приходу до влади – українські промислово розвинені території та 
важливі вузлові залізничні станції. Це мало набагато збільшити військово-
економічний потенціал ВВД у боротьбі з більшовиками. 

24 травня донські посланці залізницею прибули до Києва, а 27 – 
розпочали свою роботу з візиту до Д. Дорошенка, який очолював МЗС 
Української Держави. М. Свєчин доповів йому про завдання своєї місії і у 
відповідь отримав дипломатичну обіцянку призначити особливу комісію за 
участю С. Шелухіна (голови української делегації на переговорах з РСФРР) 
для вивчення питання. Ця комісія згодом була створена, але проводила 
засідання рідко і виявилася неефективною. Донці також відвідали 
С. Шелухіна, Голову Ради Міністрів Ф. Лизогуба, а 29 травня офіційно 
представилися П. Скоропадському. В його робочому кабінеті вони 
побачили карту, на якій у складі Української Держави були позначені не 
лише Ростовський, майже весь Таганрозький, а й переважна частина 
Донецького округів2. 

У документах Гетьманату можна знайти більш детальні відомості про 
донські території, на які він претендував. Наприклад, МЗС у листах до 
міністерства судових справ та управління пошт і телеграфів Міністерства 
внутрішніх справ окреслило провізорні (тобто попередні) межі Української 
Держави. Аналіз документа засвідчує, що на сході й південному сході вони 
охоплювали західну частину Хоперського (по правому берегу р. Хопер), 
частину Верхньо-Донського, незначну територію на заході Другого 
Донського (по правому берегу р. Чир), Донецький, Таганрозький і північну 
частину Ростовського (по правому берегу Дону до Азовського моря) 
округів3. За оцінкою В. Боєчка, О. Ганжі й Б. Захарчука, це дорівнювало 
третині ОВД4. Площа ОВД, за різними даними5, становила приблизно 141 –
 154,3 тис. кв. км. (до 144,6 тис. кв. верст). Отже, Гетьманат претендував на 
території, що за площею відповідають майже двом півостровам Крим або 
шести сучасним Чернівецьким областям. Ці претензії могли бути ще 

                                           
1 Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская 

Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 166. 
2 Переговоры Дона с Украйной и Германией в мае 1918 г. / Сообщил С. Пионтковский // 

Сборник материалов и статей. Редакция журнала “Исторический Архив”. – М., 1921. – Вып. I. 
– С. 225. 

3 ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 190, арк. 29 зв.-30, 41 зв. 
4 Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний 

стан. – К., 1994. – С. 23. 
5 Великая Октябрьская социалистическая революция: Энциклопедия / Под ред. 

П.А. Голуба, Ю.И. Кораблева, М.И. Кузнецова, Ю.Ю. Фигатнера. – 3-е изд., доп. – М.: Сов. 
энцикл., 1987. – С. 344; Трут В.П. Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и 
революций. – М., 2007. – С. 16. 
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більшими, оскільки в деяких документах мова йшла про весь Ростовський 
округ1. 

Зрозуміло, що донці не могли поступитися такими значними землями. 
Гетьман згадував, що делегати під керівництвом М. Свєчина “порушили 
цілу низку питань, але найголовнішим було вирішення питання про 
кордони... під час розмови з’ясувалося, що козаки, зі свого боку, 
домагаються також неможливого”2. За визнанням О. Черячукіна, “ці перші 
офіційні візити, звісно, нічого нам не дали”3. 

Схоже, П. Краснов швидко усвідомив, що зажадав надто багато. 31 
травня в листі за № 17 він повідомив О. Черячукіна про готовність 
відмовитися від претензій на східну частину Харківської губернії 
(Старобільський повіт)4. Апелюючи до командування австро-німецьких 
військ, донці взагалі набагато применшували свої територіальні вимоги, 
позначивши їх лише районом із залізницею від Маріуполя до Юзівки (зараз 
Донецьк)5. Але ні начальник штабу німецької групи армій “Київ” генерал-
лейтенант В. Гренер, ні посол Німеччини в Україні барон А. Мумм фон 
Шварценштайн, ні офіцер штабу групи армій “Київ” майор В. Ярош, який 
займався справами німецьких військ на Дону, не виявили бажання 
втручатися у територіальні суперечки6. Коли ж отаман ВВД не стримався і 
розмістив у газеті “Вечернее время” статті, у яких передчасно повідомив 
про згоду німців визнати Таганрозький округ належним Дону, це 
викликало незадоволення не лише українців, а й німців. О. Черячукін 
згадував, що останні “діючи в контакті з українцями… навіть наказали 
майору Кохенгаузену просити у генерала Богаєвського7 відповідних 
роз’яснень, зазначивши, що вищевказана стаття може справити негативне 
враження і завадити здійсненню бажань отамана і Донського уряду”8. 
Німців, які прагнули стабілізувати ситуацію на підконтрольних територіях, 
непокоїли й гарячкові заяви про готовність воювати з Україною, що лунали 
з Новочеркаська9. Сам голова козацької держави казав, що оскільки, 

                                           
1 ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 189, арк. 64. 
2 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / Гол. ред. Я. Пеленський. – 

К.; Філадельфія, 1995. – С. 236. 
3 Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская 

Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 171. 
4 Там само. – С. 173. 
5 Переговоры Дона с Украйной и Германией в мае 1918 г. / Сообщил С. Пионтковский // 

Сборник материалов и статей. Редакция журнала “Исторический Архив”. – М., 1921. – Вып. I. 
– С. 228. 

6 Там само. – С. 227, 229, 231; Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. 
// Красный архив: Исторический журнал. – М., 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 95-96; ЦДАВО 
України, ф. 1064, оп. 2, спр. 21, арк. 16. 

7 Генерал-майор (згодом генерал-лейтенант) А. Богаєвський був головою Ради керуючих 
відділами (уряду) та керуючим відділом закордонних справ ВВД за отамана П. Краснова, 
після його відставки – Отаманом ВВД у 1919 – 1934 рр. – спочатку на Дону, а потім в 
еміграції. 

8 Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская 
Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 180. 

9 Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. // Красный архив: 
Исторический журнал. – М., 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 95-96; Деникин А.И. Очерки русской 
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“незважаючи на всі мої докази і на давню дружбу з гетьманом”, Київ не 
бажав зректися спірних земель, боротьба за них “загрожувала закінчитися 
кривавим зіткненням”1. 

6 червня П. Краснов написав листа до О. Черячукіна, вказуючи на 
необхідність переконати “Гетьмана відмовитися від претензій на 
споконвічні Донські землі, якими є Ростов, Азов і Таганрог. Адже вони 
відбирали ці землі від Радянської Москви, і я сподіваюся, що братський 
Дон вони не захочуть образити. Майте на увазі, що відмовитися від цих 
місць, як і від Донецького округу, Військо Донське ніяк не може”2. Логіка 
П. Краснова цілком зрозуміла. Ще місяць тому спірні території перебували 
під владою більшовиків, із якими й боролися німецько-австрійські та 
українські частини. Але за цей час постала нова сила – Донська козацька 
республіка, яка заявляла про свої права на них. Її ще ніхто не визнав, проте 
рахуватися були змушені, як із антибільшовицькою силою. 

У червні – липні 1918 р. українська дипломатія була немовби на 
роздоріжжі. Київ надавав Дону вагому підтримку у війні з РСФРР, але не 
поспішав визнавати його незалежність. Українське МЗС у листуванні з 
іншими міністерствами, організаціями та приватними особами 
неодноразово зазначало, що державна належність Таганрозького, 
Ростовського округів вирішуватиметься саме на українсько-радянській 
мирній конференції3, а не на переговорах із ВВД, і це питання дійсно 
обговорювалося з більшовицькою делегацією на чолі з Х. Раковським. 12 
червня було підписано українсько-радянський договір, друга стаття якого 
визначала для переїзду громадян залізничні лінії, що пролягали й 
територією ВВД: Воронеж – Каменська, Царицин – Лиха, Тихорєцька – 
Ростов, Єйськ – Ростов4. Це викликало негативну реакцію Новочеркаська. 
Вже 18 червня О. Черячукін згідно з вказівкою свого уряду відправив ноту 
Д. Дорошенку. В ній зазначалося, що цей пункт угоди, укладений без 
відома козаків, порушує права Дону як суверенної держави, що “веде на 
даний момент боротьбу з червоногвардійцями, посланими у військо радою 
народних комісарів”5. 

Приблизно у цей самий час мала місце одна з небагатьох “силових” 
акцій донців. Вищезгаданий командувач військами Ростовського району і 
градоначальник Ростова генерал П. Семенов наказав сформувати міську та 
окружну таганрозьку міліцію, а “у випадку необхідності… ввести у 

                                                                                               
смуты: Белое движение и борьба Добровольческой армии. Май – октябрь 1918 г. – Минск, 
2002. – С. 116. 
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Таганрог дві сотні козаків, як реальну підтримку розпоряджень уряду 
проти можливої протидії з боку соціалістичної меншості міського 
населення, яка захопила міське господарство міста завдяки недосконалості 
й однобокості виборчого закону революційного періоду”1. Цілком 
можливо, що ця акція була інспірована Новочеркаськом за порадою 
М. Свєчина (30 травня у листі до П. Краснова той писав: “Вкрай бажано 
негайно призначити туди (у Таганрозький округ – В.М.) наші офіц. власті, а 
також відрядити комендантів на великі станції і особливо на прикордонні з 
козацькими командами”2). Німці відреагували на неї негативно. Вони 
повідомили козацькому полковнику Кунакову, що існування очоленої ним 
таганрозької окружної міліції можливе лише після підпорядкування її 
німецькому командуванню3. Про те, що міліція, “з дозволу німецького 
командування”, була таки створена йдеться у листі М. Свєчина до 
П. Скоропадського від 26 червня. Крім того, генерал писав: “У деяких 
пунктах цього округу у нас розташовані з відома німців козацькі гарнізони 
та інколи посилаються у різні місця цього округу, для піймання 
розбійників, козацькі загони”4. 

Намагання українського уряду створити на спірних територіях свої 
органи влади не мали успіху. Відомо, що в червні П. Скоропадський 
призначив комендантом (повітовим старостою) Таганрога українського 
полковника Давидова. Але “енергійний протест” О. Черячукіна змусив 
гетьмана скасувати свій наказ5. Пізніше газета “Киевская мысль” 
повідомила, що призначення Давидова було непорозумінням6. Харківська 
“Волна” писала про те, що й у Ростові-на-Дону очікували приїзду 
градоначальника, призначеного українським урядом, але жодних 
подробиць цієї справи не подавала7. 

У офіційного Києва існував варіант, який міг вирішити всі суперечки з 
донцями – створення федеративної держави. Таку ідею висловив 
Д. Дорошенко ще під час першої зустрічі з делегацією М. Свєчина8. 
Невдовзі це стало одним із основних питань українсько-донських 
переговорів. П. Краснов, можливо, розцінив пропозицію української 
сторони як крок назустріч його прагненням відбудувати Росію на 
федеративних засадах із забезпеченням донським козакам широких 

                                           
1 Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. // Красный архив: 
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2 Переговоры Дона с Украйной и Германией в мае 1918 г. / Сообщил С. Пионтковский // 
Сборник материалов и статей. Редакция журнала “Исторический Архив”. – М., 1921. – Вып. I. 
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6 Киевская мысль: Ежедневная газета. – К., 1918. – № 117. – 21 (8) июля. – С. 2. 
7 Волна. – Харьков, 1918. – № 1. – 25 (12) мая. – С. 3. 
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автономних прав. Крім того, йому будь-що потрібно було знайти спільника 
у війні з червоними. 15 червня він надіслав О. Черячукіну (який очолив 
донське посольство після того, як М. Свєчин разом із П. Карасьовим 
повернулися до Новочеркаська) листа за № 142 з директивами стосовно 
цього питання. Отаман писав: “Взагалі треба поторгуватися, але треба й 
пам’ятати, що федерація не тільки НЕМИНУЧА, але й вигідна для нас”. В 
обмін на свою згоду він висував до Української Держави низку вимог, 
зокрема відмовитися від претензій на Ростовський і Таганрозький округи, 
кам’яновугільний район Донецького округу та віддати Луганськ1. Як 
бачимо, П. Краснов відмовлявся від планів приєднання будь-яких 
українських земель, окрім Луганська, у якому знаходився дуже потрібний 
козакам патронний завод. Проте Київ все одно визнав такі умови 
неприйнятними, і переговори про федерацію припинилися до осені 1918 р. 

У тому ж листі П. Краснов указував О. Черячукіну на потребу 
використати на користь Дону напад більшовиків на Таганрог. Справа в 
тому, що 10-13 червня більшовицька флотилія, відправлена з м. Єйськ на 
Кубані, висадила поблизу Таганрога десант. Червоні сподівалися захопити 
місто і перейти в наступ із метою з’єднання зі своїми частинами в районі 
Батайська, але в запеклому бою німецькі війська вщент розгромили їх. 
Більше 5000 десантників загинули, при цьому німці втратили до 700 
бійців2. Отаман розмірковував так: “Якщо вони (більшовики – В.М.) напали 
на Таганрог, як на місто українське, то вони, значить, порушили мирні 
переговори і показали цим, що вони знаходяться у стані війни з Україною; 
якщо вони напали на Таганрог, як на місто Донське, вони цим самим 
визнали наше право на нього, і Україна, промовчавши на це, теж його 
визнала”3. 

Тим часом гетьманський уряд демонстрував упевненість у неминучості 
включення Таганрозького округу до складу Української Держави. 28 
червня його МЗС відправило лист № 5101 до Міністерства харчових справ, 
у якому мовилося: “…по провізорному списку, який у нас мається, 
Таганрогська Округа Донщини, по причині абсолютної більшости 
тамошної Української людности повинна належати до Української 
Держави, а тим самим Таганрогську Округу Донщини належить 
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армии. Май – октябрь 1918 г. – Минск, 2002. – С. 202-203; Советско-германские отношения от 
переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора: Сборник документов / 
Ред. колл.: С. Дёрнберг, Х. Зайдевиц, И.Н. Земсков и др. – М., 1968. – Т. 1 (1917 – 1918 гг.). – 
С. 553. 

3 Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская 
Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 186. 
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задовольнити харчами і предметами першої необхідности уже зараз не 
чекаючи оформлення включення тої округи до Української Держави”1. 

Варто відзначити, що серед самих таганрозців не згасали проукраїнські 
настрої. Наприклад, МЗС Української Держави отримало “Меморіал” від 
громадськості Таганрозького округу, у якому було викладено прохання “по 
можливості швидше вирішити питання про приєднання Таганрога та його 
округу до того чи іншого державного утворення. Приєднання ж їх до 
України викличе, безсумнівно, задоволення величезної маси населення”2.  

У фондах ЦДАВО України відклалася низка звернень різних установ 
Таганрозького й Ростовського округів до української влади. Наведемо 
кілька прикладів. 25 травня гетьманське Міністерство торгу і 
промисловості повідомило МЗС, що до нього звертаються представники від 
підприємств Таганрозького округу “для задоволення в негайному порядку 
грішми, харчами, матеріялами та іншим”, але гірничий департамент 
міністерства не в змозі задовольнити прохання, не знаючи державної 
належності цих земель3. 4 червня вже Міністерство продовольчих справ 
інформувало стосовно звернення Ростовського-на-Дону крайового 
продовольчого комітету “повідомити про спосіб що до одержання згаданим 
комітетом цукру”4. Того ж дня уповноважені Таганрозького товариства 
споживачів, Я. Сєріков та І. Шаєв, прохали МЗС (після відповідної 
пропозиції з його боку) видати довідку про те, що Таганрог перебуває в 
складі України, необхідну їм для здійснення закупівель на потреби 
товариства. Відомство видало їм посвідчення, що “гор. Таганрог належить 
безперечно до території Української Держави, однак правно ся 
приналежність має бути потверджена на мировій конференциї”5. Ще одне 
подібне звернення Я. Сєріков адресував Д. Дорошенку 1 серпня6. Того-таки 
числа Міністерство освіти сповістило МЗС про часті звертання 
“учительських шкіл” Таганрога “з ріжними проханнями” до відділу 
учительських шкіл цього відомства7.  

Повертаючись до подій кінця червня зауважимо, що поступово у 
відносинах Української Держави і ВВД усе більшої ваги набирали 
аргументи на користь укладення антибільшовицького союзу. Тому 
якнайшвидше вирішення територіальних суперечок стало вигідне обом 
сторонам. Дон полишив спроби приєднати українські землі і лише прагнув 
відстояти Таганрозький округ. Очевидно, Київ зосередився саме на 
намаганнях закріпити його за собою, адже там переважало українське 
населення. На те, що “каменем спотикання” в українсько-донських 

                                           
1 ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 189, арк. 103. 
2 Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України. – 2-е вид., доповн. – К., 2000. – 

С. 53. 
3 ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 189, арк. 26. 
4 Там само, арк. 54. 
5 Там само, арк. 45, 51. 
6 Там само, спр. 190, арк. 43. 
7 Там само., арк. 46. 
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взаєминах стали саме ці землі вказують у мемуарах чимало тогочасних 
діячів1. 

На пошук вирішення проблеми був спрямований лист М. Свєчина, 
написаний П. Скоропадському з Новочеркаська 26 червня. У першій його 
частині генерал із невдоволенням писав: “Урядові органи України, не 
заявивши нічого центральній владі на Дону, розсилають різні 
розпорядження на залізниці, які проходять у Таганрозькому окрузі, а також 
і в інші органи урядової влади у ньому, які отримують платню від Дону”2. 
Він підкреслював, що “…безболісно Україна зазіхнути на округ не може… 
без Таганрозького округу Війську загрожує економічна смерть і тому 
відторгнення його від Дону завдасть такого удару козакам, який навряд чи 
сприятиме спокійному життю між двома сусідами”. М. Свєчин радив 
гетьману “покласти кордон там, де він пролягає між адміністративним 
поділом Катеринославської й Харківської губ., з одного боку, й Областю 
Війська Донського – з іншого”3. На думку сучасного українського вченого 
В. Матвієнка, справжнім автором чи натхненником цього листа був 
П. Краснов4. Цілком можливо, що отаман дійсно таким чином зондував 
ґрунт для можливості відновлення територіального status quo, хоча в 
офіційних переговорах ще продовжував висловлювати зазіхання на 
Луганськ. Втім М. Свєчин міг звернутися до П. Скоропадського й за 
власною ініціативою, адже дуже добре знав його з Першої світової війни.  

Поки офіційні Київ і Новочеркаськ з’ясовували стосунки на 
дипломатичних переговорах, деякі козацькі командири намагалися 
встановити свої порядки на місцях. Скажімо, 6 липня від “Обласного союзу 
Горнотруд” з Харкова до Києва була відправлена телеграма на ім’я Голови 
Ради Міністрів і міністра праці. Вона повідомляла, що “у чистяковський 
гірничий район Таганрозького округу виїхав козацький загін під 
командуванням полковника Маньковського, що оголосив себе начальником 
району. Побитий голова районного відділу союзу. Розшукуються решта 
членів Правління. Робітниче населення тероризується. Видобуток вугілля, 
що налагоджувався зусиллями союзу, гине. Необхідне термінове 
втручання”. На полях телеграми невідома рука занотувала: “Терміново. 
9. VII. о 2 год. ранку. Повідомити Німецькому Командуванню та 
Міністерству Закорд. Справ”5.  

                                           
1 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920 роки). – К.: Темпора, 2007. 

– С. 291; Свечин М. Записки старого генерала о былом // Офицеры российской гвардии в 
Белой борьбе / Сост., науч. ред., предисл. и комм. С.В. Волкова. – М., 2002. – С. 379, 397; 
Поляков И.А. Донские казаки в борьбе с большевиками: Воспоминания начальника штаба 
Донских армий и войскового штаба Генерального штаба генерал-майора И.А. Полякова / 
Вступ. ст. и примеч. Е.Ф. Морозова. – М.: Кучково поле; Гиперборея, 2007. – С. 381, 391; 
Деникин А.И. Очерки русской смуты: Белое движение и борьба Добровольческой армии. 
Май – октябрь 1918 г. – Минск: Харвест, 2002. – С. 116; Соколов К.Н. Правление генерала 
Деникина (из воспоминаний). – Жуковский; М.: Кучково поле, 2007. – С. 71. 

2 ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 2, спр. 21, арк. 16. 
3 Там само, арк. 16 зв.-17. 
4 Матвієнко В.М. Українська дипломатія 1917 – 1921 років: на теренах постімперської 

Росії. – К., 2002. – С. 73. 
5 ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 131, арк. 1. 
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Проте німці на той час уже не були налаштовані захищати українські 
інтереси в цьому районі. На початку липня вони, стурбовані українсько-
донськими суперечками та несподіваною більшовицькою атакою на 
Таганрог, вирішили, що до з’ясування належності міста Україні чи Дону всі 
адміністративні розпорядження буде видавати німецький комендант або 
органи місцевого самоврядування1. Міська дума підтримала їх, оголосивши 
про тимчасову нейтральність Таганрозького округу2. Водночас німці 
відчули потребу в союзі з донськими козаками, оскільки побоювалися 
їхнього об’єднання з повсталим проти більшовиків проантантівським 
чехословацьким корпусом і можливого відновлення Східного фронту (це 
обговорювалося на нараді між представниками імперського уряду й 
Верховного головнокомандування у східнобельгійському містечку Спа 2-3 
липня)3. Донці одразу зрозуміли, яку користь можна отримати від дружби з 
німцями. 8 липня О. Черячукін за порадою отамана зробив офіційну заяву 
на ім’я барона Мумма. В ній зазначалося, що ВВД не пропустить на свою 
територію ворожі Німеччині сили (малися на увазі чехословаки), якщо та 
визнає його самостійність і допоможе утримати за собою бажані території4. 
А вже 9 або 10 числа у Новочеркаськ прибула військова німецька 
делегація, у складі якої, зокрема, перебували майор фон Стефані та офіцер 
генерального штабу майор барон фон Кохенгаузен5. Посланці заявили 
П. Краснову та А. Богаєвському, що “німецьке командування обстоює 
перед Україною недоторканність кордонів Війська Донського, і Німеччина 
вважає себе союзницею донських козаків у боротьбі з більшовиками”6. Фон 
Стефані також повідомив, що територіальним питанням, зокрема 
з’ясуванням державної належності Таганрозького округу, займається 
особлива комісія в Києві під головуванням барона Мумма й за участю 
головнокомандувача групи армій “Київ” генерал-фельдмаршала Г. фон 
Айхгорна7. 

11 липня отаман наважився на крок, який багато хто в російському 
антибільшовицькому таборі (у першу чергу в Добровольчій армії) назвав 
зрадницьким. Він написав Вільгельму II листа, у якому пропонував 

                                           
1 Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. // Красный архив: 

Исторический журнал. – М., 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 101. 
2 Яременко О.І. Адміністративна реформа гетьмана Павла Скоропадського. – Вінниця, 

1998. – С. 22. 
3 Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания 

Рапалльского договора: Сборник документов / Ред. колл.: С. Дёрнберг, Х. Зайдевиц, 
И.Н. Земсков и др. – М.: Политиздат, 1968. – Т. 1 (1917 – 1918 гг.). – С. 569-570, 573, 576-577. 

4 Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская 
Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 190; Германская интервенция и Донское правительство 
в 1918 г. // Красный архив: Исторический журнал. – М., 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 123. 

5 У джерелах зустрічаються й інші варіанти написання прізвища: Кокенхаузен, 
Кохенхаузен, Кофенгаузен. 

6 Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское // Краснов П.Н. Атаман: Воспоминания. – М., 
2006. – С. 431. 

7 Из истории гражданской войны в СССР: Сборник документов и материалов в трех томах 
(1918 – 1922). – М.: Изд-во “Советская Россия”, 1960. – Т. I: Май 1918 г. – март 1919 г. – 
С. 474. 
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налагодити тісні, дружні відносини. Лист містив і прохання “допомогти 
вирішенню суперечки між Україною і Військом Донським через Таганрог і 
його округ на користь Війська Донського”. Для посилення своєї позиції 
П. Краснов застосував дуже своєрідний аргумент, мовляв, ВВД володіє 
“Таганрозьким округом більше п’ятисот років… Таганрозький округ є 
частиною Тмутаракані, від якої і постало Військо Донське”1. Цей документ 
є ще одним доказом того, що дипломатична боротьба тоді велася в 
основному за Таганрозький округ.  

Обставини склалися так, що Вільгельм II не отримав листа від 
П. Краснова, але й без цього офіційний Берлін почав діяти на користь Дону. 
Наприклад, фон Кохенгаузен говорив про шалений тиск, який чинила на 
українців німецька дипломатія2. За твердженням сучасного вітчизняного 
історика Я. Штанька, німецьке військове командування в Україні 
натиснуло на гетьманський уряд, щоб він погодився на кордони, які 
існували між українськими губерніями та ОВД у Російській імперії3. Не 
виключено, що до таких дій німців спонукала ще й позиція більшовиків: 20 
липня член російської фінансово-політичної комісії в Берліні, Ю. Ларін 
(М. Лур’є), в інтерв’ю кореспонденту Бюро преси при Всеросійському 
Центральному Виконавчому Комітеті Рад висловив думку, що для 
виконання економічних зобов’язань РСФРР за Брестським договором 
потрібна “відмова з боку Німеччини в підтримці всіляких домагань уряду 
Скоропадського” на низку територій, які, на думку Москви, мали належати 
РСФРР. Серед них називалася й Донська область4 – звісно ж, у 
дореволюційних межах. 

Із середини липня Київ уже розумів марність сподівань на приєднання 
Таганрозького округу. Скажімо, у ноті до П. Краснова № 6024 від 17 липня, 
підписаній Ф. Лизогубом і Д. Дорошенком, повідомлялося, що єдиною 
перепоною на шляху до визнання Україною незалежності Дону і 
встановлення точних кордонів із ним є “тимчасовий характер державної 
організації Всевеликого Війська Донського”. Висловлювалося побажання 
якнайшвидше усунути її та налагодити “тісні добросусідські 
взаємовідносини”5. У ноті були відсутні традиційні апелювання до 
етнічного складу спірних округів. Фактично український уряд натякав на 
готовність відмовитися від претензій на них і підписати договір із Доном. 

                                           
1 Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское // Краснов П.Н. Атаман: Воспоминания. – М., 

2006. – С. 433. Офіційною датою заснування Війська Донського вважається 3 січня 1570 р. 
(перша грамота Івана IV Грозного донським козакам). Тобто походити від Тмутаракані, 
завойованої половцями ще у XII ст., та володіти більше п’яти століть Таганрозьким округом 
воно аж ніяк не могло. Схоже, П. Краснов намагався ввести в оману необізнаного з цими 
питаннями німецького імператора. 

2 Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. // Красный архив: 
Исторический журнал. – М., 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 125. 

3 Штанько Я.В. Військово-політичні взаємини Української Держави гетьмана 
П.П. Скоропадського та Всевеликого Війська Донського // Питання історії України: Збірник 
наукових статей. – Чернівці, 2003. – Т. 6. – С. 141. 

4 ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 315, арк. 11; Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. 
Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994. – С. 26. 

5 ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 126, арк. 1-2 зв. 
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Відчуваючи впевненість у своїх силах, уряд ВВД активізував діяльність 
із підпорядкування собі окремих установ Ростовського й Таганрозького 
округів. 20 липня керуючий відділом землевпорядкування і землеробства 
надіслав лісничому Ростовського лісництва В. Корсаку розпорядження про 
включення лісництва до складу лісової частини відділу. В. Корсак 
підкорився і передав усі справи лісництва уряду ВВД, мотивуючи свої дії 
тим, що “будь-який протест з його боку був би цілковито марним зважаючи 
на те, що й досі не з’ясовано остаточно питання про належність 
Таганрозького округу, у якому розташоване лісництво, до Донського 
Війська або до України, іменем якої округ зайнятий німецько-
австрійськими військами… для користі справи бажано, щоб ліс перебував у 
віданні найближчого Лісового Управління, яким є лісова частина на 
Дону”1. Цей випадок був не єдиним. 16 липня Міністерство внутрішніх 
справ Гетьманату у листі № 6259, адресованому Д. Дорошенку, 
повідомило, що Таганрозька поштово-телеграфна установа “признає себе 
до складу Донської республіки та не виплачує грошових переводів, 
принятих на території Української Держави”2. 

Пересічні мешканці мало знали про рішення, що приймалися 
дипломатами в Києві. У середині липня українська громада Ростова 
звернулася до гетьманського МЗС із проханням про приєднання міста до 
Української Держави і захисту прав українських громадян на Дону3. Цю 
позицію ростовці висловлювали не вперше, про що свідчить донесення 
німецького агента своєму уряду, зроблене ще 11 червня4. 

В оточенні гетьмана найбільш твердо відстоювали належність донських 
земель Україні національні діячі. Саме під їх впливом П. Скоропадський, 
як писав О. Черячукін, “коли справа торкнулася кордонів проявив довго 
свою непоступливість”5. Начальник розвідувального відділу штабу 
Донської армії підполковник В. Добринін згодом відзначив, що “у 
переговорах німці проявляли більшу зговірливість, ніж руські люди 
“українці”6. Сам гетьман згадував, що він безрезультатно намагався 
умовити “українські кола” піти на поступки донцям, оскільки чудово 
розумів, що “для нас мати на фланзі розлючених до краю козаків просто-
таки було б дико”7.  

Але зрештою і найбільш національно свідомим посадовцям Української 
Держави під впливом німців і заради союзу з ВВД довелося відмовитися 
від планів розширення території України за рахунок Дону. Д. Дорошенко у 
своїх споминах так пояснював їхню позицію: “Ми вважали, що мати 

                                           
1 Там само, ф. 3696, оп. 1, спр. 56, арк. 5-5 зв. 
2 Там само, ф. 3766, спр. 190, арк. 31. 
3 Там само, спр. 315, арк. 28 зв.; Волна. – Харьков, 1918. – № 41. – 20 июля. – С. 2-3. 
4 Дорошенко Д.І. Історія України 1917 – 1923 рр.: В 2-х т. – К., 2002. – Т. II. – С. 131. 
5 Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская 

Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 184. 
6 Добрынин В. Борьба с большевизмом на юге России // Донская армия в борьбе с 

большевиками. – М., 2004. – С. 36-37. 
7 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / Гол. ред. Я. Пеленський. – 

К.; Філадельфія, 1995. – С. 236. 
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українську іреденту1 на Дону і тим перш за все розбудити національну 
українську свідомість серед зовсім несвідомого тоді там українського 
населення – буде краще, ніж мати в себе донську і тим самим російську 
іреденту”2. Його підтримував посол у Болгарії О. Шульгін, який у листі з 
Софії від 1 вересня 1918 р. зазначав: “До речі, комбінація з Доном не 
погана. Я з Вами цілком погожуюся. Краще мати доброго сусіда ніж 
лишній шматок землі”3. 

7 серпня (ця дата стоїть на документі, хоча у багатьох джерелах та 
історичних дослідженнях вказується 8 або навіть 9 чи 11 серпня) угода з 
десяти пунктів під назвою “Предварительное Соглашение” була укладена. 
Її текст склали С. Шелухін і Д. Дорошенко. Свої підписи під нею з 
українського боку поставили Ф. Лизогуб, С. Шелухін, Д. Дорошенко, а за 
міністра торгу і промисловості – товариш міністра В. Ауербах, з донського 
боку – уповноважений ВВД генерал-майор О. Черячукін і керуючий 
відділом торгівлі й промисловості В. Лебедєв. Кордон між Українською 
Державою і Всевеликим Військом Донським був визначений за останньою 
адміністративною межею між Катеринославською, Харківською, 
Воронезькою губерніями та ОВД, “причому в районі Маріуполя, який 
залишається за Україною, сторони визнали за необхідне відведення на схід 
площі землі, необхідної в цілях забезпечення єдності адміністративно-
господарчого управління міста і порту з їх околицями” (п. 1). Отже, 
незначна частина Таганрозького округу все-таки відходила до Української 
Держави. Д. Дорошенко відзначав, що цей “невеликий клаптик біля 
Маріуполя… ми виговорили собі з стратегічних мотивів”4. У другому 
пункті обидві держави визнавали незалежність і суверенітет одна одної. 
Донські війська отримали право зайняти залізничні лінії Чертково – Ліски 
та Ліски – Поворіно, які перебували здебільшого у межах Воронезької 
губернії5, “аж до припинення загрози з півночі недоторканності територій 
України і Всевеликого Війська Донського” (п. 4). На Дону забезпечувалися 
права “української народності” на мову, школу і культуру нарівні з усіма 
іншими громадянами; ті ж права отримували в Україні донські уродженці 
(п. 5). В останньому пункті зазначалося, що ця попередня угода набирає 
сили з дня її підписання і згодом буде замінена детальним, ратифікованим 
урядами обох держав договором6.  

                                           
1 Іредента (італ. Irredenta) – політичний рух за возз’єднання відірваних територій з 

історичною батьківщиною. 
2 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920 роки). – К., 2007. – С. 292. 
3 ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 3, спр. 2, арк. 8 а, 11 зв., 12 зв.; Матвієнко В.М. Українська 

дипломатія 1917 – 1921 років: на теренах постімперської Росії. – К., 2002. – С. 80. 
4 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920 роки). – К., 2007. – С. 292. 
5 Україна претендувала й на частину Воронезької губернії, у тому числі на станцію Ліски 

(див.: ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 187, арк. 2, 16 зв.). Отже, цей пункт договору був 
вигідний для обох сторін: Гетьманат дозволяв Донській армії увійти на “провізорно” належні 
йому території і в такий спосіб її силами прикривав свої кордони з цього напряму, а донці 
отримували право зайняти стратегічно важливу залізницю за межами своєї держави, що 
давало змогу краще обороняти ВВД від більшовиків. 

6 ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 126, арк. 3-3 зв.; спр. 128, арк. 29-29 зв. 
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Невдовзі ці умови почали втілюватися в життя. 14 серпня Ф. Лизогуб у 
листі № 742 попрохав міністра фінансів А. Ржепецького наказати 
підзвітним йому посадовцям не видавати розпоряджень стосовно 
Таганрозького округу1. Але про остаточне приєднання Таганрога до ВВД 
газети написали лише на початку жовтня2.  

Восени в Донецькому, Ростовському і Таганрозькому округах ВВД була 
впроваджена донська адміністрація. П. Краснов і начальник штабу 
Донської армії генерал-майор І. Поляков згадували, що німці пішли з 
Донецького округу, залишивши за згодою отамана гарнізони тільки в 
Ростові й Таганрозі3. Дійсно, німецькі війська поступово виводилися з 
Дону, проте вони зберегли присутність не лише у двох містах. Зокрема, 
документи повідомляють, що в жовтні з повітового міста Ізюм Харківської 
губернії до Батайська перекинули “частини резервно-запасного № 2 полку 
(прусський склад)”4. Саме через Батайськ донська влада постачала 
Добровольчій армії озброєння, тож німці, знаючи про нелояльне ставлення 
добровольців до них, прагнули перешкодити цим поставкам. 

Гетьманат підписання “Предварительных Соглашений” одразу 
використав у переговорах із радянською делегацією. Їй заявили, що віднині 
Українська Держава домовлятиметься про кордони з РСФРР лише на північ 
від кордону з Доном5. Реакція більшовиків була надзвичайно бурхливою. 
Вони оголосили про можливість припинення перемовин і не підписання 
остаточного мирного договору з Гетьманатом. Справа дійшла навіть до 
Берліна: 8 вересня радянський повпред А. Йоффе, “шукаючи управи” на 
українців, звернувся з нотою до статс-секретаря відомства (тобто міністра) 
закордонних справ Німецької імперії П. фон Гінце6.  

Опозиційний до П. Скоропадського Український національний союз 
(УНС) також негативно відреагував на угоду Києва й Новочеркаська. На 
його засіданні 30 серпня було ухвалено “Резолюцію у справі Донщини”, в 
якій зазначалося: “Три округи: Ростовська, Таганрогська і Донецька, 
залюднені майже цілком українським населенням, відділюються мимо волі 
населення від України і віддаються під владу донського уряду, що 
позбавляє повних політичних прав українське населення, в кількости 
більше як півтора міліона людей… українське громадянство та нарід 
ніколи не примиряться з фактом відокремлення та поневолення 
українського народу на Донщині… Український Національний Союз 

                                           
1 Там само, спр. 188, арк. 39. 
2 Киевская мысль. – К., 1918. – № 181. – 9 октября (26 сентября). – С. 3. 
3 Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское // Краснов П.Н. Атаман: Воспоминания. – М., 

2006. – С. 436, 506; Поляков И.А. Донские казаки в борьбе с большевиками: Воспоминания 
начальника штаба Донских армий и войскового штаба Генерального штаба генерал-майора 
И.А. Полякова. – М., 2007. – С. 391. 

4 Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. // Красный архив: 
Исторический журнал. – М., 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 106. 

5 Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. Протоколи і 
стенограми пленарних засідань: Збірник документів і матеріалів. – К.; Нью-
Йорк; Філадельфія, 1999. – С. 227, 318; Лупандін О.І. Українсько-російські мирні переговори 
1918 р. // Історичні зошити. – Вип. 7. – К., 1994. – С. 13. 

6 ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 315, арк. 63 зв. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV 
 

 290

рішуче вимагає, щоби при складанні остаточної згоди з Дониною твердо 
захищалися права українського народу і не було допущено його 
поневолення та безправности”1.  

Гетьманська влада, звичайно, проігнорувала цю гучну політичну заяву 
УНС. Проте не можна оминути увагою висновки урядової комісії під 
головуванням сенатора С. Шелухіна, яка займалася з’ясуванням меж 
України. На її думку, у випадку припинення існування ВВД як незалежної 
держави і входження його до складу Росії, потрібно вважати недійсними 
“Предварительное Соглашение” і пересунути українські кордони за 
етнографічним принципом2. Так що Українська Держава остаточно не 
відкидала можливості територіального розширення за рахунок Дону. Крім 
того, її МЗС взяло на себе підтримку українського національного руху у 
ВВД “шляхом субсидій українським організаціям і видавництвам”3. У 
вересні – жовтні його чиновники в листуванні з іншими міністерствами 
дуже часто наголошували на тимчасовому характері договору з ВВД, 
невиробленості сталого кордону з ним і продовженні переговорів із 
донськими представниками4. В одному з документів від 3 вересня йшлося 
про те, що досі остаточно не встановлені межі території в районі 
Маріуполя, відведеної Українській Державі5. А в листопаді МЗС видало 
французькою мовою брошуру “Les Annales de l’Ukraine”, на обкладинці 
якої була зображена етнографічна мапа, де в межах України знаходилася 
велика частина земель ВВД6. 

Протягом серпня – жовтня між Києвом і Новочеркаськом було укладено 
низку угод із окремих напрямів взаємовідносин. За “Договором про спільне 
регулювання питань, дотикаючих Донецького басейну” від 18 вересня 
уряди зобов’язувалися призначити “постійну Доно-Українську Комісію у 
справах Донецького палива”7. Важливо, що комісія повинна була 
перебувати на території Української Держави, у Харкові. Д. Дорошенко дав 
таку оцінку цьому договору: “Погоджуючись на те, що промисловий 
таганрозький район залишався за донськими козаками, ми виговорили, що 
господарське життя цього району повинно підпорядковуватись 
центральному промисловому органу в Харкові. Донці мусіли на це 
погодитись, бо заводи й копальні донські так тісно зв’язані і так залежать 
технічно від Донецького басейну на Катеринославщині, що самостійно 
розвиватись майже не в силі”8. 

                                           
1 Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917 – 1920 рр. – 

Відень: Український Соціольоґичний Інститут, 1921. – Т. III. – С. 109. 
2 Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України. – 2-е вид., доповн. – К., 2000. – 

С. 14-15; ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 1, спр. 178, арк. 7-7 зв. 
3 Дорошенко Д.І. Історія України 1917 – 1923 рр.: В 2-х т. – К., 2002. – Т. II. – С. 134. 
4 ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 187, арк. 34, 40 зв., 42, 45; спр. 188, арк. 47; спр. 190, 

арк. 80, 106. 
5 Там само, спр. 188, арк. 43-43 зв. 
6 Там само, спр. 77, арк. 29. 
7 Там само, спр. 128, арк. 2; Дорошенко Д.І. Історія України 1917 – 1923 рр.: В 2-х т. – К., 

2002. – Т. II. – С. 323. 
8 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920 роки). – К., 2007. – С. 292. 
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Як виявилося, питання кордонів у взаємовідносинах України з Доном 
лише ненадовго було знято з порядку денного. У листопаді – грудні 
1918 р., внаслідок розгортання антигетьманського повстання на чолі з 
Директорією та дій загонів Н. Махна, Київ втратив контроль над Донбасом 
і попрохав ВВД ввести туди свої війська, щоб запобігти поширенню серед 
робітництва “більшовицьких настроїв”. Донці відгукнулися на це прохання, 
адже виведення австро-німецьких військ із України після завершення 
світової війни робило західні кордони ВВД беззахисними перед 
більшовиками. Аналіз джерел та літератури1 дав змогу з’ясувати, що вони 
зайняли Старобільськ, Біловодськ, Бахмут (нині Артемівськ Донецької 
області), Луганськ, Дебальцеве, Юзівку, Маріуполь (донська влада була 
проголошена у межах усього Маріупольського повіту Катеринославської 
губернії), Городищенську волость Старобільського повіту, низку менших 
населених пунктів – більшу частину українських територій, на які півроку 
тому висував претензії отаман. Але у зверненні до громадян України він 
запевнив, що “Дон не зазіхне на її землі, закони й права. Козаки є здоровим 
началом і несуть спокій проти ворогів свободи”2. 

Отже, між Українською Державою і Всевеликим Військом Донським 
існували територіальні суперечки, початок яким було покладено ще за доби 
Центральної ради. Обидві сторони висували претензії на частину 
сусідських земель. Протягом травня – початку серпня 1918 р. вони вели 
переговори, водночас здійснюючи спроби утвердити свою владу на спірних 
територіях. Значний вплив на позицію Києва і Новочеркаська справляли 
Центральні держави, які контролювали регіон, а також радянська Росія. 
Станом на серпень проблема кордонів була вирішена шляхом компромісу і 
сторони відмовилися від обопільних претензій. За державний кордон 
визначили адміністративну межу, яка існувала в Російській імперії, з дуже 
незначними змінами на користь Києва.  

Зняти питання кордонів у взаємовідносинах Гетьманату з ВВД 
допомогла, по-перше, нагальна потреба у військовому союзі між обома 
державами заради запобігання більшовицькій загрозі; по-друге, позиція 
країн Четверного союзу, зацікавлених у стабілізації ситуації на захоплених 
землях та дружніх відносинах із Доном; по-третє, бачення 
П. Скоропадським і П. Красновим спільного майбутнього України і ВВД у 
складі федеративної держави. Обидва лідери були переконані, що справа 

                                           
1 ЦДАВО України, ф. 1077, оп. 4, спр. 6, арк. 1-3 зв.; ф. 3766, оп. 1, спр. 127, арк. 108; 

оп. 3, спр. 8, арк. 93; ф. 1004, оп. 1, спр. 1, арк. 23; Історія міст і сіл Української РСР: В 26-ти т. 
– Луганська область. – К., 1968. – С. 84, 185-186, 199, 849; Історія міст і сіл Української РСР: В 
26-ти т. – Донецька область. – С. 92-93, 158, 226, 301, 398; Савченко В.А. Двенадцать войн за 
Украину – Харьков, 2006. – С. 149, 194, 253; Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское // 
Краснов П.Н. Атаман: Воспоминания. – М., 2006. – С. 506; Черячукин А.В. Донские делегации 
на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 217, 
221, 224; Мірошниченко П. Старобельцы // 1918 год на Украине / Сост., науч. ред., предисл. и 
комм. С.В. Волкова. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. – С. 266; Штанько Я.В. 
Військово-політичні взаємини Української Держави гетьмана П.П. Скоропадського та 
Всевеликого Війська Донського // Питання історії України: Збірник наукових статей. – 
Чернівці, 2003. – Т. 6. – С. 143; Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. – М., 2007. – С. 212. 

2 Киевская мысль. – К., 1918. – № 224. – 26 (13) ноября. – С. 3. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV 
 

 292

все одно дійде до федерації, а тому можна йти на поступки одне одному. 
Після укладення “Предварительного Соглашения” українсько-донські 
взаємини вийшли на якісно новий рівень. Дон став найбільшим союзником 
Гетьманату з-поміж державних утворень на теренах колишньої Російської 
імперії. Водночас українське МЗС та комісія С. Шелухіна не вважали 
проблему кордонів вирішеною остаточно і припускали можливість змін у 
майбутньому на користь Києва. Однак обставини склалися по-іншому. У 
листопаді – грудні гетьманський уряд був змушений прохати допомоги 
ВВД, внаслідок чого козацькі загони, “до встановлення твердої влади на 
Україні”1, зайняли значну частину східноукраїнських земель. Це не 
врятувало гетьманський режим від падіння, а після приходу до влади 
Директорії і відновлення УНР спричинило нове загострення українсько-
донських відносин. 
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ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО  
РОЗВИТКУ СУМЩИНИ В 20-х рр.  

ХХ СТОЛІТТЯ 
 

У статті на основі використання фондів Державного архіву Сумської 
області досліджується процес реалізації нової економічної політики на 
Сумщині та механізми відновлення окремих складових ринкової 
інфраструктури. 

 
Важливою складовою цілісної наукової системи, якою виступає 

українознавство, є економічна історія нашої держави. Вивчення досвіду та 
поширення знань щодо реформування народного господарства в різні 
історичні епохи сприяє виявленню взаємозалежності економічних, 
соціальних і політичних процесів, забезпечує найбільш повне пізнання усіх 
складових поняття “Україна”, дає можливість критично проаналізувати її 
сучасне та реальне прогнозування майбутнього розвитку. 

Реформування економіки в сучасній Україні вимагає не лише науково-
теоретичного обґрунтування механізму запровадження нових форм 
господарювання, а й вивчення історичного досвіду становлення та розвитку 
ринкових відносин. Як зразок вдалого реформування економіки можна 
розглядати нову економічну політику, використану більшовицьким 
керівництвом радянської держави в 20-ті рр. з метою подолання загальної 
кризи та утримання при владі. Вибір моделі ринкової економіки має 
супроводжуватися вивченням існуючих у минулому економічних систем, 
форм і методів державного регулювання економіки, процесу 
функціонування складових інфраструктури ринкового господарства. Без 
сумніву, власний історичний досвід є найбільш цінним і прийнятним. 

                                           
1 ЦДАВО України, ф. 1004, оп. 1, спр. 1, арк. 23. 


