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У статті висвітлюється намагання уряду гетьманату Павла 
Скоропадського вберегти запаси організацій військового часу від 
захоплення німецько-австрійськими військами та внутрішнього роз-
крадання, використати їх для поповнення державного бюджету. 
Показана боротьба міністрів навколо посади Головноуповноваженого, 
охарактеризовані особисті якості керівників відомства.  
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зації військового часу, спорядження, майно, Юлій Кістяковський, 
Русчу Моллов. 

The paper analyzes the efforts of the Government of hetman Pavlo 
Skoropadsky organizations protect stocks wartime capture of the German-
Austrian troops and internal theft, use them to replenish the state budget. 
Shown to ministers struggle around Chief under the posts, described the 
personal qualities of managers office. 
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В Україні, територія якої була одним з головних сегментів 
східного театру військових дій Першої світової війни, а кілька 
губерній — близьким фронтовим тилом, накопичилися вели-
чезні запаси зброї, набоїв, військового, санітарного спорядження 
та матеріалів. Крім армії, вони знаходилися у віданні установ 
Союзу земств, Союзу міст, військово-промислових комітетів, 
Червоного Хреста, колишніх Маріїнського відомства, Тетянин-
ського комітету та інших організацій. П. Скоропадський у 
спогадах писав, що у той час «втрати казенного майна і 
незаконна його розпродажа досягли колосальних розмірів, особ-
ливо майна санітарного та обмундирувального відділів»1.  

Зайнявши територію України, німецькі та австро-угорські 
війська розпочали масове захоплення запасів військового при-
значення з складів армії та інших організацій. Вже з перших 
днів свого функціонування Рада Міністрів гетьманату змушена 
була реагувати на самочинні дії союзників з реквізиції майна, 
матеріалів, спорядження, продовольства тощо. 8 травня голов-
ний начальник портів Чорного і Азовського морів віце-адмірал 
А. Покровський доповів урядові про масове захоплення німцями 
суден2. Зокрема, німецький комендант Миколаєва генерал 
К. Моргенштерн-Дерінг оголосив про перехід у тимчасове воло-
діння німецької військової влади суднобудівних заводів това-
риств «Наваль», «Руссуд», «Балтвод», плавучого доку, суден, 
понтонів, човнів тощо3. З цього питання Рада Міністрів ухва-
лила постанову про висловлення категоричного протесту пред-
ставникам союзників.  

———————— 
1 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 — грудень 1918. — Київ–

Філадельфія,1995. — С. 187. 
2 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 9 зв. 
3 Документы о разгроме германских оккупантов на Украине в 1918 

году. — М., 1942. — С. 93–94.  
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10 травня на засіданні уряду було констатовано, що німці 
продовжують вивозити з армійських складів у Києві, Гомелі, 
Конотопі, Білій Церкві військове озброєння та спорядження. 
Висловивши німецькому командуванню протести, Рада Мініст-
рів погодилася визнати вже захоплене “німецькою військовою 
здобиччю», а далі це питання передавалося у відання спеці-
альної комісії4.  

Крім вилучення союзниками, на численних складах армії, 
установ і організацій військового часу вівся масовий розпродаж 
товарів і матеріалів. Очевидно, на це звернув у вагу й 
П. Скоропадський, бо вже 8 травня т.в.о. військового міністра 
О. Сливинський від імені гетьмана видав наказ про заборону 
продажу військового спорядження, в тому числі й належного 
міським та земським установам5. 

 Міністри розуміли необхідність захисту майна військового 
призначення від внутрішнього розкрадання, а також захоплення 
окупаційною німецькою та австрійською владою. Водночас в 
умовах фактичної відсутності української армії така кількість 
зброї і спорядження була не потрібною для власних потреб. 
Міністр фінансів А. Ржепецький наполягав на продажі частини 
запасів населенню і у такий спосіб поповнити державну скарб-
ницю. Почався пошук механізмів реалізації цього задуму. 

3 червня прем’єр Ф.Лизогуб зробив доповідь про необхід-
ність створення спеціальної комісії, яка б опікувалася пробле-
мами управління та ліквідації організацій військового часу. До 
неї мали увійти представники усіх міністерств, а також ні-
мецького та австро-угорського командування. Комісії надава-
лося право проведення ревізій, створення підкомісій на місцях і 
безпосередньої доповіді Раді Міністрів. На неї покладався 
розподіл і ліквідація згаданого майна. Члени комісії мали от-

———————— 
4 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 12. 
5 Державний вістник. — 1918. — 16 травня. 



Проблеми вивчення історії Української революції 1917—1921 рр. 

2015. Випуск 11 

 90 

римувати заробітну плату і добові. Державній канцелярії дору-
чили у короткий термін розробити положення про комісію6. 

Оскільки йшлося про перерозподіл і реалізацію величезних 
матеріальних цінностей, то створення такого державного органу 
викликало чималу зацікавленість членів уряду. 8 червня з цього 
питання на розгляд Ради Міністрів було внесено два законо-
проекти — міністра продовольчих справ Ю. Соколовського і 
державного секретаря І. Кістяковського. Обговорення було три-
валим і гострим. Висловилися всі члени кабінету. Врешті була 
прийнята пропозиція міністра торгівлі і промисловості С. Гут-
ника про введення посади Головноуповноваженого по управ-
лінню і ліквідації організацій військового часу з широкими 
повноваження, а також правом визначити кількість заступників. 
Ф. Лизогуб вважав, що слід обмежитися створенням спеціаль-
ного комітету з п’яти осіб, який і вестиме справу ліквідації 
установ і організацій військового часу. З невеликою перевагою 
була ухвалена резолюція С. Гутника. Прем’єр висловив незгоду 
і формі окремої думки. При Головноуповноваженому створю-
валася рада з представників міністерств: військового, земельних 
справ, продовольства, торгівлі і промисловості, державного 
контролю. Наголошувалося, що це має бути їх основна робота. 
Намагання Ю. Соколовського включити до неї представників 
організацій, що ліквідуються, були відхилені7. 

Слід відзначити, що утворення відомства Головноуповно-
важеного даного профілю не стало винаходом гетьманського 
уряду. Це було повернення до практики Російської імперії, Звід 
основних законів якої мав главу 11 «О Совете Министров, 
Министрах и Главноуправляющих отдельными частями»8. Хоч у 
Законах про тимчасовий державний устрій України, які були 

———————— 
6 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 33. 
7 Там само. — Арк. 44–44 зв. 
8 http://www.gumer.info/Bibliotek_Buks/History/Article/svod_zak.php. 
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скальковані зі згаданого Зводу, відповідна стаття мала назву 
«Про Раду Міністрів і Міністрів»9. 

Нещодавно призначений державним секретарем І. Кістяков-
ський вже 11 червня подав на розгляд уряду положення про 
згадану комісію. Фактично йшлося про створення державного 
відомства із спеціальними статусом. У документі були зафік-
совані повноваження новоутворюваного органу центральної 
влади. Головноуповноважнний при розгляді профільних питань 
брав участь у засіданнях уряду з правом ухвального голосу. При 
ньому діяла рада з 11 представників основних міністерств, 
Союзу земств і Союзу міст. Він мав двох заступників з правами 
директорів департаментів, канцелярію, призначав представників 
відомства на місцях. Йому надавалося право відкривати судові 
переслідування всіх урядових і приватних осіб, накладати арешт 
на рухоме і нерухоме майно, чинити цивільні позови тощо10.  

Положення було схвалено урядом і підлягало негайному 
введенню у дію по телеграфу, не чекаючи опублікування у 
«Державному вістнику»11. Очевидно, члени уряду до кінця не 
усвідомлювали всю складність реалізації цього, на перший 
погляд, фінансово привабливого проекту. Адже всі власники 
згаданого майна, включаючи й військове міністерство, мали 
його передати у відання Головноуповноваженого для подальшої 
реалізації. Хоч було ясно, що відомчі інтереси ввійдуть у 
протиріччя з державними. Однак члени кабінету міністрів, тому 
числі й військовий міністр О. Рагоза проголосували за таке 
рішення. Підтримав його й гетьман. 

Головноуповноважним був призначений правник і еконо-
міст Юлій Олександрович Кістяковський (1872–1920) — син 
відомого правознавця О. Кістяковського. Очевидно, цьому спри-
яв його брат, державний секретар гетьманату І. Кістяковський, 
під керівництвом якого й був розроблений статут відомства з 
———————— 

9 Державний вістник. — 1918. — 16 травня. 
10 Там само. — 16 червня. 
11 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 49. 
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такими широкими повноваженнями. Пізніше П. Скоропадський 
писав, що йому рекомендували главу цього відомства як 
«людину видатної волі і енергії»12. 

Слід відзначити, що діяльність братів Кістяковських під час 
гетьманату залишається майже не дослідженою. Відомий вче-
ний — правник і соціолог Богдан Кістяковський був деканом 
юридичного факультету Українського народного (згодом дер-
жавного) університету. Він брав активну участь у законотворчій 
праці, входив до комісій по розробці проектів законів про 
громадянство, земське самоврядування, Державний сейм та ін. 
Володимир — учений-хімік долучився до створення Української 
академії наук, Олександр — був призначений послом до Туреч-
чини, але до роботи не приступив.  

Прийнявши посаду Головноуповноваженого, Ю. Кістяков-
ський вже 14 червня доповідав на засіданні уряду про пер-
шочергові плани роботи. Для організації апарату відомства було 
виділено 100 тис. крб. Йому разом з міністром продовольчих 
справ Ю. Соколовським доручалося організувати продажу селя-
нам запасів ліквідованих організацій з метою надходження 
коштів до державної скарбниці13. Цього ж дня заступником 
Головноуповноваженого уряд затвердив Русчу Моллова, остан-
нього царського губернатора Полтавщини. 

Через кілька днів Ю. Кістяковський знову інформував Раду 
Міністрів про стан справ з ліквідацією установ військового часу. 
Він також запропонував внести зміни до положення про Голов-
ноуповноваженого, які б давали йому можливість залучати до 
праці цінних фахівців, не зараховуючи їх на державну службу. 
Уряд схвалив внесені доповнення, змінив склад ради при Голов-
ноуповноваженому — три особи рекомендовані урядом і одна — 
ПРОТОФІСОМ14. Однак вже через кілька днів Рада Міністрів 
внесла корективи до статуту. До ради тепер мали входити:  
———————— 

12 Скоропадський П. Спогади. — С. 187. 
13 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 51. 
14 Там само. — Арк. 55. 
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9 представників міністерств, три посланці уряду, по одному — 
від ПРОТОФІСу, Союзу земств і Союзу міст15. 

18 червня Ю. Кістяковський видав обов’язкову постанову 
про те, що установи і організації, які фінансувалися з Вій-
ськового фонду, не мають права ні продавати, ні передавати, ні 
вивозити зі складів майно без дозволу Головноуповноваженого. 
Крім колишніх громадських організацій, до цього кола були 
віднесені міністерства військове та шляхів сполучень16. Не див-
лячись на широкі права Головноуповноваженого, задекларовані 
у статуті відомства, у практичній діяльності Ю. Кістяковському 
не вистачало повноважень для ефективної співпраці з мініс-
терствами, установами і німецьким командуванням. Він був 
змушений щоразу свої ухвали підкріплювати постановами 
уряду.  

Сподіваючись на припинення розтрати майна військового 
часу і отримання надходжень до державної скарбниці, уряд 
створював певні преференції для праці Головноуповноваженого. 
Він отримав виключне право позачергових доповідей Раді 
Міністрів. Як правило, вони розглядалися серед перших питань 
порядку денного. Так, 26 червня він доповів, що німці про-
довжують пред’являти претензії на частину запасів військового 
часу. Уряд ухвалив створити повноважну комісію з міністрів 
військових, продовольчих справ, народного здоров’я та Ю. Кіс-
тяковського для проведення консультацій з німецькою сторо-
ною. 

А тим часом начальник постачання військового міністерства 
генерал В. Стойкін підписав 29 червня угоду з німецьким 
командування про умови розподілу майна. Це поставило укра-
їнську сторону і Головноуповноваженого у досить складне 
становище. Заслухавши доповідь Ю. Кістяковського, Рада Мі-
ністрів доручила міністру О. Рагозі, заступнику глави МЗС 
О. Палтову та Ю. Кістяковському інформувати генерала В. Гре-
———————— 

15 Державний вістник. — 1918. — 5 липня. 
16 Там само. — 22 червня. 
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нера про суть справи. В. Стойкін мав дати відповідні пояснення. 
Інше питання стосувалося прохання Українського товариства 
опіки вдів і сиріт щодо відпуску їм різних предметів із складів 
установ військового часу. Не дивлячись на те, що товариство 
діяло під патронатом Ясновельможного пана Гетьмана, уряд 
відмовив у прямій передачі матеріалів. Обумовивши це низкою 
міжвідомчих узгоджень17. 

Нерідко обов’язкові постанови Головноуповноваженого від-
верто ігнорувалися керівниками установ і організацій. Зокрема, 
усунутий Ю. Кістяковським з посади голова ліквідаційної комі-
сії Союзу міст відмовився виконати наказ, заручившись під-
тримкою членів комісії. А тим часом з’ясувалося, що він про-
вернув оборудку з присвоєнням коштів на суму близько 500 тис. 
крб. Міністри постановили притягти до відповідальності весь 
склад ліквідаційної комісії Союзу міст, доручивши її реалізацію 
тому ж Ю. Кістяковському18. Врешті 10 липня уряд прийняв 
постанову, за якою невиконання ухвал Головноуповноваженого 
мало розслідуватися Державною вартою19.  

Ю. Кістяковському доводилося напрацьовувати механізми 
передачі майна одними організаціями іншим. На початку липня 
Рада Міністрів схвалила передачу Кролевецького заводу сіль-
госпзнарядь Чернігівському губернському земству. При цьому 
земство мало сплатити державі не менше 1 млн. крб., а також 
погасити борги підприємства20. 

Серйозні проблеми виникли у відомства Головноуповно-
важеного при організації збуту майна ліквідованих установ і 
організацій. Існуючий порядок продажу з публічних торгів 
приводив до необґрунтованого зниження ціни і закупівлі товарів 
з спекулятивною метою. По дійсній вартості майно не по-
трапляло до населення, а державна скарбниця несла збитки. 
———————— 

17 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 67–67 зв. 
18 Там само. — Арк. 71. 
19 Там само. — Арк. 100. 
20 Там само. — Арк. 88 зв. 
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Уряд прийняв постанову, якою змінив порядок продажі майна 
ліквідованих організацій, дозволив Головноуповноваженому 
встановлювати ціну «у відповідності з дійсною, не піднятою 
штучно спекуляцією, вартістю призначеного до продажу 
майна»21.  

Ю. Кістяковський, пропонуючи проект постанови Ради 
Міністрів, намагався втиснути до нього максимум деталізації — 
від конкретних доручень міністрам до цін на різні типи возів 
тощо. І уряд схвалював такі, не зовсім типові і недостатньо 
опрацьовані документи. У них були присутні й прояви лобізму. 
Зокрема, постанова містила пряму вказівку на реалізацію 
бричок, збруї, підков через Союз земельних власників. Слід 
відзначити, що Ю. Кістяковський як учений тісно співпрацював 
з цією корпоративною спілкою. На квітневому з’їзді хліборобів 
він зробив доповідь з аграрного питання, доводячи, що за 
останні десятиліття земельна власність селян зросла за рахунок 
дворянства, купецтва та інших станів22.  

Намагання Головноуповноваженого налагодити облік наяв-
них ресурсів військового часу постійно наражалися на впертий 
спротив їх власників, включаючи й найпотужнішого з них — 
військового міністерства. 6 серпня на засіданні Ради Міністрів 
Ю. Кістяковський зробив доповідь про істотні труднощі у 
налагодженні реалізації майна, фактичний саботаж з боку ок-
ремих міністерств, установ і організацій. З огляду на серйозність 
поставлених питань було ухвалено роздати текст доповіді усім 
членам уряду, військовий міністр мав висловити свої мірку-
вання щодо доповіді. Крім того його зобов’язали невідкладно 
подати Головноуповноваженому відомості про наявні запаси 
матеріалів і продуктів, визначивши відомчі потреби у них23. 

———————— 
21 Там само. — Арк. 131–132. 
22 Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. — Т. ІІ. — К., 2002. — 

С. 27. 
23 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 152 зв. 
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Військове міністерство не поспішало виконувати рішення і , 
очевидно, вживало заходів протидії, не бажаючи розлучатися з 
власними запасами. Намічене засідання кабінету міністрів з 
даного питання не відбулося. Ф. Лизогуб в цей час виїхав на 
чолі урядової делегації до Німеччини. Є підстави вважати, що 
генерал О. Рагоза зумів переконати гетьмана у недоцільності 
передачі матеріалів, які будуть потрібні для формування повно-
цінної української армії. У спогадах цій справі П. Скоропад-
ський приділив чимало уваги, демонструючи неабияку обізна-
ність у її деталях. Загалом він вважав, що «ця система, яка мала 
багато підстав, була неправильна у корні». На його думку, армія 
позбавлялася належного їй майна, а потім за ним мала звер-
татися до Головноуповноваженого. Це створювало зайве тертя 
та гаяння часу, справа доходила до з’ясування стосунків у глави 
держави24. Цілком очевидно, що повної підтримки гетьмана 
Ю. Кістяковський не дістав. Позиція П. Скоропадського вирі-
шальним чином вплинула й на членів уряду. 

17 серпня виконуючий обов’язки прем’єра М. Василенко 
повідомив міністрів про отримання від Ю. Кістяковського заяви 
про відставку з посади та проханням терміново призначити 
наступника. Було ухвалено рішення доручити М. Василенку 
з’ясувати причини відмови, а кандидатури на заміщення посади 
Головноуповноваженого розглянути на наступному засіданні25.  

Природно, що міністр внутрішніх справ І. Кістяковський був 
добре інформованим про стан справ у відомстві Головноупов-
новаженого по ліквідації установ військового часу і твердий 
намір брата Юлія залишити цю посаду. 20 серпня МВС внесло 
на розгляд Ради Міністрів законопроект про надання губерн-
ським старостам і градоначальникам права на реквізицію вій-
ськового обмундирування і спорядження. Уряд схвалив цей 
документ і постановив спішно ввести його у дію по телеграфу26. 
———————— 

24 Скоропадський П. Спогади. — С. 187. 
25 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 172. 
26 Там само. — Арк. 174. 
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У такий спосіб І. Кістяковський вирішив скористатися непевною 
ситуацією з Головноуповноваженим для отримання матеріаль-
них цінностей місцевими адміністраціями, підлеглими МВС. 
Загалом прийнятий закон суперечив самій ідеї створення 
відомства Головноуповноваженого як органу покликаного скон-
центрувати у своїх руках надлишки запасів військового часу, 
задовольнити потреби у них населення і принести прибуток 
державній казні. Це був типовий відомчий підхід. Однак треба 
врахувати, що в цей час у складі МВС формувалася така 
потужна охоронна структура, як Державна варта. Міністр І. Кіс-
тяковський, губернські старости мали піклуватися про мате-
ріально-технічне забезпечення її підрозділів. 

Прикметно, що відразу після прийняття цієї ухвали М. Ва-
силенко інформував уряд про розмову з Ю. Кістяковським, який 
підтвердив свій намір піти у відставку. У прийнятій постанові 
зазначалося, що при бажанні він може дати пояснення на засі-
данні Ради Міністрів27. Однак такого бажання той не виявив.  

Уряд визначив три кандидатури на заміщення посади Голов-
ноуповноваженого: Р. Моллов, В. Полунін, П. Линниченко. При 
балотуванні ніхто з кандидатів не набрав необхідної кількості 
голосів. При цьому діючий заступник Головноуповноваженого 
Р. Моллов отримав найменше — два голоси28. Було ухвалено 
провести переголосування на наступному засіданні. Проте воно 
так і не відбулося. Очевидно, Ф. Лизогуб вирішив на якийсь час 
законсервувати ситуацію.  

У зв’язку з необранням наступника Ю. Кістяковський ще 
якийсь час продовжував працювати. Зокрема, 23–24 серпня на 
засіданні Ради Міністрів він поставив питання про неправомірні 
дії військового міністерства, яке проводило розпродаж майна з 
Білоцерківської бази. Уряд ухвалив відмінити відповідний наказ 
заступника військового міністра, а реалізацію матеріалів про-

———————— 
27 Там само. 
28 Там само. — Арк. 179 зв.  
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вести через відомство Головноуповноваженого29. Однак це був 
останній епізод участі Юлія Олександровича у засіданнях ка-
бінету міністрів. Подальша його доля виявилася нещасливою.  
У кінці 1919 р. з наближенням Червоної армії він виїхав до 
Ростова, а потім Кисловодська, де й помер від тифу у лютому 
1920 р. 

Обов’язки Головноуповноваженого по управлінню і лікві-
дації установ військового часу виконував Русчу (Гавриїл) Геор-
гійович Моллов — правник, відомий російський державний 
діяч, болгарин, народився у 1867 р. на півдні Болгарії у м. Слі-
вен. По закінченні російсько-турецької війни у 1778 р. його до 
Полтавської губернії вивіз полковник російської армії, пообі-
цявши батькові дати хлопчикові добру освіту. Слова він до-
тримався, влаштувавши Русчу в Імператорське училище пра-
вознавства, куди приймали лише дітей дворян. Одружившися з 
донькою полтавського поміщика О. Старицькою, Р. Моллов 
став великим землевласником30. Понад двадцять років займав 
прокурорські посади, т.ч. в Україні — прокурор Полтавського 
окружного суду (1906–1909), Одеської судової палати (1911–
1915).  

З іменем Р. Моллова пов’язана цікава сторінка в історії 
російської контррозвідки. Серйозні поразки російських військ 
на початку Першої світової війни виявили неефективність і 
розрізненість спеціальних служб у протидії супротивникові. 
Головнокомандувач російської армії великий князь Микола Ми-
колайович ініціював розробку нового положення про контрроз-
відувальну службу. З цією метою була створена спеціальна 
комісія, головою якої був призначений прокурор Одеської 
судової палати Р. Моллов. Проте розгорнути її діяльність не 

———————— 
29 Там само. — Арк. 178 зв., 184 зв. 
30 http://ru.wikipedia.org/wiki; Велчев И., Костов Р. Из родословието на 

Вернадски: фамилията Старицки и Болгария // http://www.bdb.bd/ 
EDITIONS/VERNADSKI/pdf/20-velchev/pdf. Вернадский В. Дневники 
1917–1921. — К., 1994.  
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вдалося, оскільки імператор Микола ІІ особисто очолив армію, а 
великий князь був направлений царським намісником на Кавказ. 
До речі, до своєї адміністрації він запросив одного з кращих 
земських діячів Росії, голову Полтавської губернської земської 
управи Ф. Лизогуба, якому доручив впровадження земського 
самоврядування у краї. 

Очевидно, робота в комісії створила Р. Моллову імідж 
фахівця у безпековій справі, бо на початку вересня 1915 р. за 
поданням нового глави МВС Росії князя М. Щербатова його 
призначають директором Департаменту поліції. На новій посаді 
він продовжує працювати над проблемами організації вітчиз-
няної контррозвідки. У підготовленій ним з цього питання 
записці зокрема наголошувалося: «боротьбу зі шпигунством 
треба зробити відкритою, популяризувати її, надати патріо-
тичного характеру і тоді до неї долучаться сили народні і 
національні»31. 

Однак кар’єрний злет Р. Моллова був перерваний подією 
міжнародного масштабу — вступом Болгарії у Світову війну на 
боці Центральних держав. Перебування болгарина на чолі 
головного охоронного відомства Російської імперії було ви-
знано неприйнятним. 23 листопада 1915 р. його звільнили з 
посади. Спроба балотуватися у сенатори виявилася невдалою 
через заперечення міністра юстиції О. Хвостова. Якийсь час 
Р. Моллов рахувався членом малопрестижного Головного при-
сутствія у фабричних і гірничозаводських справах. У 1916 р. був 
призначений царем на посаду Полтавського губернатора. 
Відзначився тим, що заборонив поширювати інформацію про 
лютневі події 1917 р. у Петрограді, а наклад однієї з газет 
наказав вилучити. 

Ф. Лизогуб добре знав Р. Моллова і, очоливши уряд, лобіює 
прихід того на державну службу. Спочатку він запропонував 
направити його послом Української Держави у Болгарії. При 
———————— 

31 Мерзляков В. Где бать контрразведке: столкновение подходов и 
позиций// http//www.fsb.ru/fsb/history/autor/single.html. 
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цьому наголошувалося на його походженні та знанні болгар-
ської мови. Однак керуючий МЗС Д. Дорошенко і посол Бол-
гарії в Україні І. Шишманов зробили все, щоб не допустити 
цього призначення. Болгарські дипломати підготували довідку 
про Р. Моллова, у якій наголошувалося: «ненавидить офіційну 
Болгарію і вороже ставиться до її нинішньої політики… 
Зрозуміло, що нічого українського в нього немає»32. Стало ясно, 
що отримати згоду болгарської сторони на прийняття 
Р. Моллова в якості посла не вдасться. Відповідним чином був 
поінформований і гетьман. Врешті послом до Софії поїхав 
О. Шульгин. Далі прем’єр домагався призначити Р. Моллова 
послом до Туреччини, але й це рішення не відбулося. Проте 
Ф. Лизогуб не припинив спроб працевлаштувати «полтавця». 
Відразу після затвердження положення про Головноуповно-
важеного по управлінню і ліквідації організацій військового 
часу 14 червня уряд схвалив кандидатуру Р. Моллова на посаду 
заступника глави цього відомства33. Упродовж двох місяців він 
разом з Ю. Кістяковським працював над формуванням робочого 
апарату, створенням міжвідомчої комісії, збором відомостей про 
організації та обсяги їхніх запасів, виробленням механізмів 
реалізації. 

Р. Моллов виконував обов’язки глави відомства. Як і раніше 
залишалися не врегульованими взаємовідносини з німецьким 
командуванням та центральним закупівельним бюро щодо роз-
поділу запасів організацій воєнного часу. Зокрема, 16 вересня 
Р. Моллов на засіданні Ради Міністрів доповідав, що німці 
претендують на частину майна і медикаментів, які за розподілом 
належать Україні. Він пропонував створити спеціальну змішану 
комісію для розв’язання цього питання. Очевидно, тиск з боку 
німецьких господарчих представників був досить сильним, бо  
1 жовтня він запропонував урядові продати Німеччині 25% 
———————— 

32 Шишманов І. Щоденник. 1879–1927. http//www.ukrpressbg.com/his-
ukrDnevnik-Shismanov1918.html. 

33 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 50. 
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майна Земгору. Проте міністри відхилили таке рішення, моти-
вуючи незначними запасами та потребами формування україн-
ської армії34. 

5 жовтня Ф. Лизогуб особисто вніс на розгляд Ради Мі-
ністрів кандидатуру Р. Моллова на посаду Головноуповнова-
женого по управлінню і ліквідації організацій військового часу. 
Міністр внутрішніх справ І. Кістяковський висловив з цього 
питання окрему думку. Голосування перенесли на наступне 
засідання, а відбулося воно 10 жовтня. Нарешті Р. Моллов 
дістав підтримку уряду. І. Кістяковський демонстративно утри-
мався від голосування. Мотиви такої обструкції в журналах 
засідань Ради Міністрів не зафіксовані. Можна припустити, що 
його брат Юлій був невисокої думки про свого заступника, або 
ж це було неприйняття його поліцейського минулого35. Цікаво 
відзначити, що після жовтневої відставки уряду Р. Моллов роз-
глядався П. Скоропадським як можлива кандидатура на посаду 
глави МВС. Однак міністром був призначений заступник мі-
ністра В. Рейнбот36. 

Працювати Р. Моллову довелося в складних умовах тривалої 
урядової кризи, домінування відомчих інтересів у справі роз-
поділу запасів майна. Зокрема, йому вдалося провести урядове 
рішення про ліквідацію майстерень і складів колишньої Вар-
шавської округи шляхів сполучень у Гомелі37. Він брав участь 
розв’язанні проблем поставок зброї урядові Всевеликого війська 
Донського, у з’ясуванні причин появи на ринку обмундирування 
з інтендантських складів. Р. Моллов намагався зміцнити апарат 
відомства, внісши пропозиції про призначення двох заступників 
Головноуповноваженого. Навіть в умовах оточення Києва вій-
ськами Директорії 11 грудня домагався від уряду звільнення 

———————— 
34 Там само. — Спр. 7. — Арк. 1 зв. 
35 Там само. — Арк. 7, 12. 
36 Крах германской оккупации на Украине (по документам окку-

пантов). — М., 1936. — С. 180. 
37 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 259. 
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підлеглих йому чиновників від призову на військову службу, 
видачі їм одноразової допомоги та виплати процентних над-
бавок, використання для цього коштів підвідомчих органі-
зацій38. 

Після падіння гетьманату Р. Моллов перебував на цивільній 
службі у А. Денікіна. У 1919 р. повернувся до Болгарії. Брав 
активну участь у громадському житті російської еміграції. Був 
фундатором і першим головою Товариства єднання росіян у 
Болгарії, яке орієнтувалося на відновлення монархії в Росії і 
підтримувало великого князя Миколу Миколайовича. Він також 
входив до Союзу російських судових діячів, обирався делегатом 
Російського зарубіжного церковного собору 1921р. Помер у 
Софії в 1925 р. 

З відомством Головноуповноваженого по управлінню та 
ліквідації організацій військового часу пов’язана ще одна 
помітна постать російського дореволюційного істеблішменту — 
Борис Костянтинович Арсеньєв. Він народився 1874 р. (за ін-
шими даними 1880) у Петербурзі, походив з відомої дворянської 
родини, закінчив Імператорський Олександрівський ліцей. Слу-
жив у МЗС на дипломатичних посадах в Яссах, Бейруті, Ва-
шингтоні, Токіо, Афінах, Бомбеї. Під час Першої світової війни 
займав посади віце-губернатора Бесарабії (1915), Буковини 
(1916–1917). За доби гетьманату перебував в Україні39. 

У день свого затвердження на посаді Головноуповнова-
женого 10 жовтня 1918 р. Р. Моллов вніс на розгляд Ради 
Міністрів пропозицію призначити його заступником Б. Ар-
сеньєва. Кандидатура дістала схвалення уряду40. Очевидно, 
йшлося про тривіальне влаштування на державну службу. Адже 
досвіду господарської роботи кар’єрний дипломат не мав. 
Можна припустити, що в якості лобіста виступив М. Воронович, 
колишній царський губернатор Бесарабії, під керівництвом 
———————— 

38 Там само. — Спр. 7. — Арк. 83. 
39 http://ru.wikipedia.org/wiki 
40 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 7. — Арк. 12. 
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якого свого часу працював Б. Арсеньєв. Його діяльність на цій 
посаді залишилася у тіні енергійного Р. Моллова, який на 
засіданнях уряду профільні питання доповідав особисто. Згодом 
Б. Арсеньєв емігрував до Франції, входив до оточення великого 
князя Миколи Миколайовича. Помер у 1925 р. в Парижі. 

Слід відзначити, що 16 жовтня Р. Моллов вніс на схвалення 
Ради Міністрів пропозицію щодо другого заступника Головно-
уповноваженого — полковника В. Арцишевського (1870 р. н.), 
який мав великий досвід інтендантської роботи. Міністри вирі-
шили обговорити дану кандидатуру у встановленому порядку41. 
Однак незабаром почалася затяжна урядова криза. Наступні 
кабінети міністрів до цього питання не поверталися. Сам же 
В. Арцишевський пізніше служив у ЗСПР. Зокрема, займав 
посаду начальника постачання військ Північного Кавказу. 
Евакуювався до Болгарії. У 1920-х рр. — представник Всеро-
сійського союзу міст, а також Російського закордонного істо-
ричного архіву у цій країні. В 1941 р. прийняв болгарське 
громадянство. 

Отже, відомство Головноуповноваженого по управлінню і 
ліквідації організацій військового часу функціонувало упродовж 
шести місяців. Створення цього урядового органу було обу-
мовлено потребами збереження і використання в інтересах 
держави величезних запасів майна, матеріалів і продуктів. 
Розгортання його діяльності істотно стримувалося відомчими 
інтересами власників цих запасів, насамперед військового мі-
ністерства. І все ж загальний баланс праці відомства був 
позитивним — до державної скарбниці надійшло 33 млн. крб. 
Для порівняння зазначимо, що ця сума майже дорівнювала 
тогочасному бюджету міністерства народного здоров’я та 
опіки42.  

 

———————— 
41 Там само. — Арк. 18. 
42 Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. — Т. ІІ. — С. 195. 




