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XV

ПЕРЕДМОВА

Представлені у збірнику документи і матеріали відображають один із нетривалих,
але досить складних і суперечливих відтинків Українських національно-визвольних
змагань 1917-1921 рр. - добу Гетьманату Павла Скоропадського. Історична наука
давно потребувала комплексної публікації архівних документів про функціонування
інститутів Української Держави 1918 року, насамперед її вищого органу законодавчої
і виконавчої влади - Ради Міністрів, тож пропонований збірник значною мірою
задовольнить науковий запит.

Склалося так, що документи про діяльність Української Центральної Ради
(березень 1917 - квітень 1918 р.) та Директорії Української Народної Республіки (грудень
1918 - листопад 1920 р.) були оприлюднені двома видавничими проектами в 1997
і 2006 рр. Пропонована книга має на меті заповнити суттєву археографічну
прогалину щодо документів вищого державно-управлінського рівня Гетьманату і
завершити презентацію документального комплексу з історії законодавчих і виконавчих
структур національної влади доби Української революції у 1917-1921 рр. Цей
збірник є складовою частиною археографічного проекту «Джерела до вивчення історії
Української революції».

Упорядники збірника ставили собі за мету відібрати серед численного кола
джерел з історії останнього українського Гетьманату архівно-документальний комплекс,
який би найповніше репрезентував інституціональний рівень функціонування цього
державного утворення.

Типологічні ознаки документів визначили тричленну структуру збірника. До
першого розділу включено журнали засідань Ради Міністрів. Статус вищого органу
законодавчої і виконавчої влади перетворив її на центр вироблення основних
напрямів внутріїпньої і зовнішньої політики. Особливі умови діяльності - надзвичайність
і тимчасовість (до обрання Сейму) - вимагали розгляду великої кількості питань, від
стратегічних до поточних. Задокументовані в протоколах засідань, вони дозволяють
у хронологічному порядку відтворити картину складної і напруженої праці кабінету
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міністрів щодо реалізації ліберально-консервативних реформ, базованих на
фундаментальному праві приватної власності.

У розділі подано журнали засідань Ради Міністрів, які зберігаються у фонді 1064
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДА-
ВО) за період з 2 травня по 12грудня 1918 р. Відсутні кілька журналів за 11-23 травня
та 7-10,12,13 грудня 1918 року. На архівному зберіганні знаходяться машинописні
незасвідчені копії журналів, які являють собою перший, переважно російськомовний
варіант протоколів засідань. За усталеною в Раді Міністрів практикою вони на
початку нового засідання передавалися на ознайомлення міністрам, які могли протягом
24 годин вносити свої правки. Потім з урахуванням усіх зауважень готувався
україномовний варіант журналу, який і підписувався міністрами. Такий порядок діяв,
принаймні, у травні-жовтні. Трапляються й оригінали (наприклад, за ЗО травня). Однак
автентичність копій не викликає сумнівів, оскільки верифікується за іншими
джерелами, зокрема «Державним вістником», у якому публікувалися ухвалені урядом
закони та постанови.

Журнали засідань мали суцільну нумерацію, але в наявних незасвідчених копіях
черговість засідань з 24 травня не позначена і з являється лише 2 липня, де журнал має
№ 43. Останнє засідання 12 грудня зареєстроване під № 157. Слід зазначити, що вівся
також окремий журнал засідань, куди вносилися питання порядку денного та ухвали
по них конфіденційного чи таємного характеру. Збереглося сім таких книг. Хоч,
очевидно, їх було більше. Зокрема, відсутні ці журнали за листопад-грудень, коли уряд
приймав чимало закритих актів. Загалом до першого розділу ввійшло 134 документи.

До другого розділу включено журнали засідань Малої Ради Міністрів з 26 травня
по 13 грудня 1918 р. На відміну від журналів Великої Ради, ці примірники є
оригіналами і збереглися повністю (№ 1-86). Складені вони переважно українською
мовою, що є ще одним доказом на користь існування україномовних варіантів журналів
уряду. Як і Рада Міністрів, Мала Рада вела окремі журнали, куди заносилися питання
таємного характеру. Вони збереглися досить повно. Матеріали засідань Малої Ради
Міністрів також є цінним джерелом перевірки автентичності копій протоколів
засідань уряду.

До третього розділу увійшли різні за типо-видовою ознакою документи, які
відповідно до усталеної класифікації можна поділити на кілька груп. Перша група не є
безпосередньо продуктом діяльності Ради Міністрів, але тісно пов язана з нею. Це
документи П. Скоропадського як глави держави. На думку упорядників, вони органічно
вплітаються в структуру розділу і репрезентують не тільки інститут глави держави,
але й особу Гетьмана, його стосунки з урядом.

Виходячи з давньоукраїнської традиції, офіційні документи П. Скоропадського
видавалися у формі грамот, універсалів, відручних листів, наказів. До збірника
включені: Грамота до всього українського народу 29 квітня 1918 р., Грамота про ратифі¬
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кацію мирної угоди з Німеччиною 12 червня, Універсал про відродження козацького
стану 16 жовтня, Грамота з приводу півріччя існування Української Держави 29
жовтня, Грамота до всіх українських громадян та козаків 14 листопада (так звана федера-
ційна), Грамота з закликом до хліборобів стати на збройний захист держави 19
листопада, Грамота про відречення від влади 14 грудня.

Відручні листи Гетьмана адресовані головним чином прем єр-міністру і
відображають актуальні проблеми державного життя та діяльності уряду: ліквідації наслідків
вибуху на Печерську (червень); невідкладних заходів боротьби зі спекуляцією
(червень); недоліків у діяльності уряду (липень); візиту Гетьмана до Німеччини
(вересень); відставки Ради Міністрів (листопад) тощо.

Накази Гетьмана стосуються затвердження складу урядів (травень, жовтень,
листопад); введення надзвичайного стану в окремих регіонах держави (листопад);
призначення дійсних членів Української академії наук (листопад) та інші.

Друга група документів - закони і постанови Ради Міністрів Української Держави.
Це кінцевий продукт законодавчої і розпорядчої діяльності уряду. Вони належать до
абсолютно автентичних, навіть при відсутності оригіналів, оскільки були
оприлюднені в урядовому офіційному органові - «Державному вістнику» після відповідного
підписання та засвідчення найвищими посадовими особами держави.

Ухвалені урядом і затверджені Гетьманом закони спрямовані на регулювання
правовідносин у різних галузях економічного, соціального та культурного життя
держави. До актів, покликаних забезпечити реалізацію фундаментальних засад державної
політики, слід віднести низку законів щодо проведення земельної реформи,
перебудови місцевого самоврядування, органів правосуддя, зокрема утворення Державного
сенату, українізації сфери освіти та культури. Закони та постанови найповніше
репрезентують діяльність Ради Міністрів. Вони є найбільш інформативним джерелом
і становлять понад третину документів збірника.

Третю цілісну документальну групу останнього розділу збірника являють собою
накази, обіжники міністерств та відомств. Діапазон їх нормативного застосування
досить широкий - від відомчого до загальнодержавного.

Видання має двотомну структуру. До першого тому ввійшли журнали засідань
Ради Міністрів і Малої Ради Міністрів - документи №1-226. До другого тому
вміщено акти глави держави Гетьмана П. Скоропадського, закони і постанови уряду,
документи міністерств - №1-245.

Загалом до збірника включено 471 документ. Вони пройшли археографічне
опрацювання. Заголовки та архівні реквізити подані українською мовою. Тексти
документів друкуються мовою оригіналів із збереженням мовностилістичних особливостей.
Без застережень розставлено розділові знаки, виправлено граматичні помилки та
описки. У квадратних дужках зроблено доповнення скорочених слів та подано
пропущені ініціали. Трьома крапками в дужках позначено пропуски та нечитабельні місця.
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Збірник містить передмову та науково-довідковий апарат: примітки, список
скорочень, іменний покажчик, перелік документів.

Виявлення та відбір документів провели: О. Д. Бойко, А. П. Гриценко, О. Б.
Кудлай, О. І. Лупандін, Н. В. Маковська, О. Й. Щусь.

Упорядкування документів здійснили: О. Д. Бойко, О. Б. Кудлай, О. І. Лупандін,
Т. С. Осташко, Р. Я. Пиріг.

Археографічне опрацювання документів провела О. Д. Бойко.
Примітки підготували: А. О. Буравченков, О. Д. Бойко, О. І. Лупандін, Т. С.

Осташко, Р. Я. Пиріг.
Підбір ілюстрацій здійснив О. І. Лупандін.
Іменний покажчик склала Т. С. Осташко.

Науково-допоміжну роботу виконали: І. М. Вагранова, Д. М. Купець, В. М.
Яременко.
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Частина перша

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Велика печатка Української Держави.
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Заповіт Гетьмана Павла Скоропадського.
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Наказ Гетьмана про призначення Ради Міністрів Української Держави. З травня 1918 р.
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Протокол засідання Ради Міністрів від 2 травня 1918 р.
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Протокол засідання Ради Міністрів від 2 травня 1918 р.
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Журнал Ради Міністрів від 19 жовтня 1918 р.
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Журнал Ради Міністрів від 19 жовтня 1918 р.
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Журнал Ради Міністрів від 5 листопада 1918 р.



Рада Міністрів Української Держави

Журнал Ради Міністрів від 5 листопада 1918 р.
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Постанова Ради Міністрів Української Держави про урочисту обітницю урядовців і суддів
та присягу військових на вірність Українській Державі.
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Постанова Ради Міністрів Української Держави про урочисту обітницю урядовців і суддів
та присягу військових на вірність Українській Державі.
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Постанова Ради Міністрів про складання своїх повноважень і передачу влади Директорії.
14 грудня 1918 р.
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Постанова Ради Міністрів про відновлення діяльності Київської міської думи і управи.
14 грудня 1918 р.
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Постанова Ради Міністрів про перекриття Дніпровських порогів. 20 травня 1918 р.
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№№ 1-24

ЖУРНАЛИ ЗАСІДАНЬ РАДИ МІНІСТРІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

№1

2.05Л918р.
№1

Головою засідання був: Ясновельможний пан Гетьман1.
Брали участь: т. в. об. голови Ради Міністрів [М. П.] Василенко2, міністр фінансів

[А. К.] Ржепецький3, міністр судових справ [М. П.] Чубинський4, міністр шляхів [Б. А.]
Бутенко5, міністр народного здоров я [В. Ю.] Любинський6, за міністра внутрішніх
справ [О. А.] Вишневський7. голова штабу Гетьмана [В. В.] Дашкевич-Горбацький8.

За державного секретаря: [О. О.] Палтов9.

Слухали: Ухвалили:

1. Питання про заарештований бувших
міністрів10.

Покласти в основания, що поскільки

діяльність бувших міністрів не виходить за
межі виявлення особистих їх поглядів та

убіжденій, вони - згідно установлених
Гетьманом основних законів о свободі
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2. Питання про міри, котрі повинні бути
вжиті, щоб не були розграбовані грошові
суми, перебуваючі в розпорядженні тепер
вже розпущених земельних комітетів.

3. Питання о зменшенні частин та

інституцій є ізлишні.

4. Питання о призначенні комісарів.

5. Питання о мірах к припіненню
шкодливої продажі державного майна, а також
майна інших організацій, котрі ліквідуються за

припиненням військових справ.

совісті і слова, не повинні належати ні до якої

відповідальністі, а ще меньше особистому

заарештований). Але коли вони при
розповсюдженні своїх поглядів будуть надалі користа-
тися не належащим вже до них авторитетом
своєї влади чи своєї посади, вони повинні

бути суворо покарані, не спинаючись навіть

перед особистим заарештованням їх.

Опробовати посилку пропонованої
міністром фінансів телеграми по цій справі

скарбовим палатам і відділам Державного банку і
пропонувати іншим міністрам, у котрих є грошові
суми в провінції і особливо п. міністру

внутрішніх справ зробити таке саме розпорядження.

Пропонувати п. п. міністрам негайно
представити свої по цьому питанню обра-

дження, кожному по міністерству.

Добиваясь поскільки можливо меншого ска-

совання вже існуючих організацій, признати
бажаним оставити по одному цивільному
комісару і по одному військовому коменданту
у кожній губернії і у кожному повіті.
Питання о назвах* всіх посад, а рівно о пе-

реіменованні теперішньої міліції повинно
бути вирішено [відповідно до] старінної

української термінології.
Всі подробні сообрадження по сьому

питанню повинні бути вирішені міністром
внутрішніх справ.

Прохати всіх міністрів, аби прийняти
негайні мірі припинення всякої продажі
подібних річей, коли не має особливих розріше-

ній, а особливо прийняти міри до охорони
і згідної ліквідації вельми величезного

державного майна у м. Гомелі.

* У документі: «призвіщах».
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6. Питання про фінансове становище

Української Держави і об її відношенні по

цьому питанню до Центральних держав11.

7. Питання про мирну делегацію у

Курську12 і повернення ії на Україну.

8. Питання про випуск в світ газети
«Державний Вістник»13.

Доручити п. міністру фінансів обсудити

це питання у Фінансовому комітеті і сооб-

радження його повідомити Раді Міністрів.

Пропонувати п. міністру закордонних

справ повернути назад цю делегацію і

припинити всякі переговори з великоросами.

Признати видання такого органа печаті

бажаним і доручити видання його

канцелярії Ради Міністрів.

Тимч. вик. об. голови Ради Міністрів [підпис] Василенко

Міністри: [підписи] Ржепецький, Чубинськищ Бутенко,
Аюбинський, Дашкевич-Горбацький

За державного секретаря: [підпис] Палтов
З орігіналом згідно: т. в. о. діловода* [підпис]

Центральний державний архів вищих органів влади і управління ( далі - ЦДАВО) України. Ф. 1064. -
On. 1. - Спр. 6. -Арк. 29-31. Машинопис. Засвідчена копія.

№2

3.05.1918 г.

№2

Председательствовал: вр[еменный] председатель Совета Министров [Н. П.]
Василенко.

Присутствовали: министр финансов [А. К.] Ржепецкий, министр путей
сообщения [Б. А.] Бутенко, министр народного здравия [В. Ю.] Любинский, министр труда
[Ю. Н.] Вагнер14. Товарищи министров: торговли и промышленности [Н. А.]
Гаврилов15, внутрен. дел [А. А.] Вишневский, вр. испол. обяз. военного министра
[А. В.] Сливинский16.

Государственный секретар: [М.] Гижицкий17.

* У тексті документів курсивом позначені власноручні автографи.
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Слушали:

1. Вопрос о необходимости установить
порядок назначений и опубликования
таковых для министров, товарищей министров
и др. должностных лиц.

Постановили:

Предложить канцелярии Совета
Министров представить проект правил,

устанавливающий надлежащий порядок в этом
отношении.

2. Внесенный товарищем министра

внутренних дел вопрос о необходимости

учреждения при Совете Министров Особого

юридическаго совещания.

Учредить при Совете Министров Особое

юридическое совещание, круг ведомства

которого определяется согласно учрежденного

при Временном правительстве 30 марта 1917
г. Юридического совещания.

Председателем этого совещания пригласить сенатора

[К. К.] Дыновского18 с предоставлением ему
избрания членов этого совещания.

На содержание этого совещания

ассигновать до 100.000 руб. в год, поручив

Государственной канцелярии выработать и

представить на одобрение Совета Министров
положение и штаты сего совещания.

3. Предложения министра финансов о
мерах к улучшению денежного обращения
и финансового положения в крае.
Министр финансов указал, что

рассчитывать на быстрое напечатание денег за
границей нет оснований, почему он
предполагает организовать печатание денежных

знаков - впредь до создания

Государственной экспедиции изготовления бумаг на
Украине, в Киеве в типографии Кульженко19,
в Одессе и в типографии Военного
ведомства, для чего надлежит передать таковую

в ведение Министерства финансов.
В области увеличения количества денежных

знаков министр финансов полагает
необходимым твердо и во всеобщее сведение объявить

об обязательности обращения купонов.
Что касается источников для улучшения
общего финансового положения Украины,

Признать необходимым установление
монополий на сахар, табак и спички и

повышение железнодорожных тарифов.
Что касается до винной монополии, то

относясь принципиально отрицательно к такой

монополии, но считаясь с тем, что 1) в широких
размерах распространилось среди населения

употребление самогонки, причем пьянство
в народе не уменьшилось, 2) что на
изготовление самогонки народ тратит массу зерна

и хлеба, необходимого ему для пропитания
и для продажи, и 3) что самогонка действует
разрушительно на здоровье населения, -

признать введение казенной винной монополии

желательным и для того, чтобы эта монополия

не причиняла ущерба продаже хлеба,
организовать производство казенного вина из

картофеля и мелассы, для каковой цели немедленно

установить монополию на мелассу.
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министр финансов полагает, что улучшения

финансового положения можно достигнуть

введением монополии на сахар, табак, а
также восстановлением винной монополии.

Кроме того, согласно сделанным членами
Совета указаниям, министр финансов
признал целесообразным для той же цели
улучшения финансового положения края ввести
монополию на спички и повысить

железнодорожные тарифы.

Относительно печатания денежных знаков

поручить военному министру принять все

меры к скорейшей передаче типографии,
указанной министром финансов, в ведение
этого последнего министерства.

Вр. председатель Совета Министров
Министры
Державный секретарь

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 3-4. Машинопис. Незасвідчена копія.

№3

7.05.1918 г.

№4

Заседание распорядительное
Председательствовал: Ф. А. Лизогуб20.
Присутствовали: [Н. П.]Василенко, [А. К.]Ржепецкий, [С. М.]Гутник21,

[Ю. Ю.] Соколовский22, [Б. А.] Бутенко, [В. Ю.] Любинский, [Ю. Н.] Вагнер, [М.] Ги-
жицкий, [Н. А.] Гаврилов, [А. А.] Вишневский, [М. М.] Воронович23, [А. А.] Палтов.

Слушали: Постановили:

1. Заявление министров о беспорядках
в делопроизводстве и в отчетности,

обнаруженных при принятии дел от учреждений

бывшего правительства.

Предложить министрам принять
немедленно меры к выяснению замеченных ими

беспорядков и в случаях обнаружения
серьезных упущений, в особенности в
области денежной отчетности, требовать
объяснений от подлежащих должостных лиц
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2. Записку, переданную Гетманом,
относительно порядка производства назначения

и опубликования таковых, о порядке
составления законопроектов и о порядке

производства дел в Совете Министров.

3. Заявление министра иностранных дел
об утверждении всех законносостоявшихся
до сего времени договоров и соглашений
с иностранными державами и об отозвании
представителей держав, а также высланной б.
правительством мирной делегации в Курск.

4. Вопрос о необходимости выяснения тех
законов, изданных б. правительством,
которые остаются в силе.

5. Вопрос о порядке распубликований
наказов Гетмана.

и в случаях необходимости привлекать их
к законной ответственности. Для

выяснения денежной отчетности прибегать к
помощи чинов Министерства финансов по
сношению с министром финансов.

1) Одобрить записку со следующими
изменениями: а) п. 3 отдела 1 - изменить
редакцию в смысле более точного изложения и п. 6
исключить; б) в п. 2 отдела исключить слова
«или упразднение таковых»; в) из п. п. 2 и 3
отдела 3 исключить указание на точные сроки,
заменив их словами «непромедлительно».

2) Предложить Державной канцелярии по
внесении вышеуказанных изменений
представить изложенные в записке

постановления в виде «временных правил» на

одобрение Совета Министров с тем, чтобы они
были, по одобрении Совета, представлены
на утверждение Гетмана.

Договоры и соглашения утвердить.
Мирную делегацию из Курска отозвать, отозвать
представителей Украины в Берлине и
Бухаресте, временно оставить ныне

существующих представителей в Вене и
Константинополе24.

Поручить всем ведомствам пересмотреть все

изданные б. правительством законы и

представить в самом непродолжительном времени

в Совет Министров соображения об отмене

тех законов, которые признаются ими

несоответствующими. Впредь до такой отмены

законодательных актов, все законы б. правительства,
за исключением законов, отмененных

Грамотой Гетмана, сохраняют свою силу.

Распубликование производить через
министра юстиции и Генеральный суд с
опубликованием их в «Державном Вестнике».
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6. Возбужденные министром юстиции
вопросы: от чьего имени творить суд и о

языке в судебном делопроизводстве.

По первому вопросу: творить суд от
«имени закона Украинской Державы»; по
второму вопросу - последовало разногласие.

Большинство (8 человек) полагало, что а) имея
в виду, что действующие на Украине
гражданские и уголовные законы еще не

переведены на украинский язык, что юридическая

терминология на украинском языке еще не

установлена и что обязательное
судоговорение на украинском языке при изложенных

выше обстоятельствах внесет только недоро-
зумения при толковании и применении

законов и отстранит от участия в ведении дел

целого ряда выдающихся юридических

деятелей и адвокатов, украинским языком еще

не владеющих, полагали признать:

1) что государственным языком является
украинский, поэтому все сношения
судебных учреждений между собою и по
инстанциям должны производиться на этом языке;

2) немедленно образовать при
Министерстве юстиции особую комиссию для
выработки юридической терминологии на
украинском языке;

3) по выработке этой терминологии
неотлагательно приступить к переводу законов

на украинский язык и одновременно

образовать особую комиссию, которая могла бы
попутно вносить в эти ныне действующие
законы изменения, как вызнанные

местными потребностями края, так и теми, которые
были уже выработаны, но не получили еще
утверждения б. Российского временного
правительства; 4) впредь до издания законов
на украинском языке сохранить в

делопроизводстве суда и в судоговорении язык русский,

свободно допуская прием бумаг и
обращение к суду на языке украинском и
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7. Вопрос о государственной печати
Украины.

5) предложить всем чинам судебного
ведомства в 4-месячный срок изучить
государственный украинский язык.
Меньшинство Василенко и Бутенко

полагали достаточным ограничиться в этой

области отменой циркуляра б. министра

юстиции [С. П.] Шелухина25, требовавшего

введения украинского языка в
судопроизводстве.

Поручить министру иностранных дел
Василенко образовать под своим
председательством особую комиссию для
выработки государственной печати, согласно
имеющимся историческим материалам.

8. Вопрос о границах Украины. Признать границами первоначальную
намеченную на карте, представленной
военным министром, границу с

соответствующею этнографическим условиям26, причем
обратить особое внимание на
необходимость присоединения Крыма к Украине.
Заслушав в этом последнем отношении

заявления Гетмана о переговорах его с
германским послом и о намерении его послать

германскому послу письмо от своего имени,

в котором подтверждалась бы
необходимость присоединения Крыма к Украине27 -
одобрить посылку такого письма с тем,
чтобы дополнительные по этому предмету
данные по одобрении их Советом
Министров были сообщены министром иностра-
ных дел германскому правительству.

9. Вопрос о кандидатах в министры и
товарищи министров.

Обсудив вопрос о кандидатах, поручить
председателю Совета Министров войти
в переговоры с П. Я. Дорошенко28,
предложив ему пост министра исповеданий и с
Романовым, предложив ему пост товарища

министра земледелия.
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10. Вопрос об окладах министров и
товарищей министров.

Одобрить предложение министра путей
сообщения о назначении товарищем
министра путей сообщения - [А. В.]
Лукашевича29 и [П. П.] Чубинского30.

Признать соответственным принять
наименьшие оклады, установленные для этих

должностей б. Временным российским
правительством, а именно: 18 тыс. руб. - для министров
и 15 тыс руб. - для товарищей министров,
считая в этой сумме все виды довольствия и
производя уплату без вычетов. Годовые оклады эти
считать из расчета 13 месяцев в году.
Для председателя Совета Министров

установить в 24 тыс. руб., причем за счет
правительства должны быть приняты расходы по
найму, отоплению и освещению помещения
председателя Совета Министров, по всем
расходам по содержанию штата канцелярии

и чиновников при нем, курьеров и

прислуги при доме его, а также гаража. Независимо
от сего предоставить в распоряжение

председателя Совета Министров по 24 тыс. руб.
в год на расходы по представительству как

его лично, так и тех отдельных министров,

для которых такое представительство

явится в тех или иных случаях необходимым
с государственной точки зрения.
Предоставить министрам и товарищам

министров безплатный проезд по
железным дорогам и водным путям Украины
с уплатою им при служебных
командировках по 25 руб. суточных.
При командировках за границу - эти

25 руб. должны быть уплачиваемы по
расчету золотой валюты.
Независимо от сего министрам при

поездках предоставляется право пользования

отдельными вагонами.
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11.0 расходах по содержанию Гетмана.

12. Вопрос о необходимости снабжения
текущими средствами правительственных

учреждений.

13. Вопрос о необходимости скорейшей
организации Державной канцелярии.

Установить личное содержание Гетмана по
8.000 руб. в месяц и кроме того ассигновать
в его распоряжение на расходы по

представительству по 10.000 руб. в месяц.
Предложить представить в кратчайший

срок смету на содержание лиц, состоящих

при Гетмане, на расходы по ремонту,
отоплению и освещению гетманского здания,

по лицам, обслуживающим это здание,
а также все потребности гетманского
хозяйства и по гаражу.
Независимо от сего отпустить в

распоряжение Гетмана на покрытие расходов,
понесенных им при переезде в казенное помещение,

а также в первый период организации

гетманской власти единовременно 30.000 руб.

Впредь до представления расходных смет
поручить каждому министру представить

соображения о необходимых средствах для
уплаты содержания служащим и для

текущих операционных расходов, исходя из

одной двенадцатой части примерного

годового бюджета ведомства, причем эти суммы
должны быть отпущены Министерством
финансов в виде подотчетных авансов.

Предложить державному секретарю
неотлагательно представить положение и штаты

Державной канцелярии на одобрение
Совета Министров.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - Ом. 1. - Спр. 6. - Арк. 5-8. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№4

8.05.1918 г.

№5

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали:*

Слушали: Постановили:

Перечень вопросов, срочно внесенных
министрами.

Признать срочными:
а) по Министерству народного здравия -

вопрос о борьбе с эпидемиями,
б) по Министерству труда - вопрос об

организации информационного бюро и о
необходимости немедленно установить
бюджет ведомства,

в) по Министерству путей сообщения -
о приглашении товарищей министра путей
сообщения, о руководстве на Украине
Общим уставом железных дорог, о внесении

в Совет Министров выработанных
прежним правительством законоположений,
г) по Министерству финансов - о

немедленном повышении цен на сахар, о введении

сахарной монополии, о введении винокурения

из меласса и о повышении цен на дрожжи,

д) по Министерству торговли и
промышленности - о вывозе товаров, ныне

запрещенных к вьюозу. О взаимоотношениях с
Бессарабией31 в области торговли и промышленности,
е) по Министерству юстиции - об отмене

распоряжений Рады, об оплате казенной
корреспонденции, о порядке сношений по
судебным делам с германским
командованием, о разрешении земельных сделок на

пригородные имущества,

* У журналах від 8,9,10,24 травня перелік міністрів відсутній.
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Доклад адмирала [А. Е] Покровского33
о Черноморском флоте, в котором он
указывает на захват немцами трех судов,

причем они объявили, что решение об участи
этих судов будет сделано призовым судом
в Констанце, и о захвате австрийцами пяти
судов в Херсоне и трех пароходов в Одессе,
из которых два парохода были Красного
Креста, причем никаких указаний на
призовые суды австрийцами делаемо не было.

Доклад адмирала Покровского о
положении транспортной флотилии, в котором
он указывает на громадную ценность этого

флота, но вместе с тем отмечает то
обстоятельство, что суда и машины сильно

изношены и на ремонт их потребуются
громадные средства.

Вопрос о получаемых с места сведениях
о захвате германскими и в особенности

австрийскими войсками разного ценного
имущества не только войсковых частей, но
и отдельных организаций.

Заявление Гетмана об отправке им
германскому послу письма, подтверждающего

ж) по Министерству иностранных дел -
о предстоящих мирных переговорах с

Великороссией32,
з) по Министерству народного

просвещения - об ассигновании средств на
среднеучебные заведения.

Самым категорическим образом
протестовать против захвата судов и в случае

необходимости доводить разрешение этих
вопросов до высших правительственных

учреждений Центральных держав.

Признать наиболее целесообразным
разрешением вопроса обратную передачу
судов транспортной флотилии
первоначальным собственникам.

Признать необходимым энергично
протестовать по каждому отдельному случаю

против подобных захватов и не
останавливаться перед доведением этих вопросов до

высших правительственных учреждений

Центральных держав, ибо в сообщениях
германского правительства в Рейхстаге
было совершенно определенно указано, что
войска вступают в Украину в качестве
союзников и все расходы по их пребыванию на
Украине подлежат возмещению со стороны
украинского правительства.

Всецело присоединяясь к высказанному
Гетманом принципиальному взгляду, поручить
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необходимость присоединения Крымского
полуострова к Украине.

отдельным министрам разработать данные,
могущие служить подтверждением

неоходимости с точки зрения экономической Крыма
к Украине.

ЦААВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 9-9 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

N®5

9.05.1918 г.
№8

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб
Присутствовали:

Слушали: Постановили:

Приказ по войскам группы фельдмаршала
[Г.]Эйхгорна34 от 3 мая с. г.

Обратить особое внимание на то место
приказа, где указано, что урожай
принадлежит тем, кто засеял землю весною;

признать, что в такой форме и в таких

категорических выражениях постановление это

может повлечь к самым тяжким

последствиям, ибо является нарушением того
принципа собственности, которое
положено в основу грамоты Гетмана,
соглашенную с высшим германским командованием

и поэтому поручить председателю Совета
Министров войти в переговоры с
германским послом и с начальником штаба, дабы

внести в эту часть приказа необходимый

корректив в смысле сохранения за

владельцами земли прав на эту землю в виде

получения от произведших фактически на ней

посевы какого-либо возмещения арендной

платой или натурой.



28 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

Законопроект Министерства внутренних Видоизменить наименование этого уч¬
дел об учреждении департамента печати. реждения, назвав его Бюро прессы и

исключив отдел цензуры.

В остальном проектъ одобрить. При
постановлении по этому предмету остался

при особом мнении державный секретарь
Гижицкий.

Вопрос об организации дела печати. Признать необходимым издание органа

дешевого и популярного для

распространения среди масс сельского населения.

Пригласить к организации Телеграфного

бюро г. [Д. И.] Донцова35. Привлечь к
участию в деле популяризации принимаемых

правительством мероприятий выдающихся

публицистов, в том числе Е. А. Ганейзера36.

Вопрос о секретном фонде. Признать необходимым учреждение
секретного фонда в размере 2 млн. руб. в год,
поручив министру финансов войти по
этому предмету с особым представлением
в Совет Министров.

Вопрос о Декларации правительства. Признать необходимым издание
правительственного сообщения, которое явилось
бы развитием начал, установленных
грамотою Гетмана и поручить составление такого
сообщения министру торговли и
промышленности г. Гутнику.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. б.-Арк. 10-10 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№6

10.05.1918 г.

№9

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб
Присутствовали:

Слушали:

О прибытии мирных делегатов в Киев37.

Сообщение Министерства внутренних
дел о продолжающейся агитации против
правительства и о неосведомленности

населения о грамоте Гетмана.

Вопрос о субсидировании изданий.

Законопроект о Государственной
канцелярии.

Постановили:

Предложить министру иностранных дел
выяснить срок открытия действий мирной
делегации, назначив место прибывания г. Киев.

Признать необходимым немедленно
принять все меры к распространению грамоты

в народе и предложить духовенству

огласить ее в церквях.

Субсидировать ту прессу которая идет
в народную толщу причем желательно

субсидировать специально издания, а не
те партии, органом которых они являются,

равным образом разработать вопрос об
издании собственной правительственной
народной газеты на украинском языке.
На расходы по субсидированию прессы

и на издание всякого рода брошюр и
листков, освещающих правильным образом
деятельность правительственной власти,
ассигновать определенную сумму в

распоряжение министра внутренних дел до

1.000.000 руб.

Что Государственная канцелярия
должна согласно точному смыслу изданных

Гетманом законов о временном
государственном устройстве Украины быть

управлением делами Совета Министров
и поэтому дальнейшие расширения ее
функций являются не соответствующими.
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Проект правительственного сообщения.

Поручить государственному секретарю
в этом смысле переработать
представленный им законопроект.

- Издать за подписью всего Кабинета

Министров представленное

правительственное сообщение на украинском языке,

прибавить к нему одновременно русский текст.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. б.-Арк. 11-11 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№7

24.05.1918$.
№ *

Слухали: Постановили:

1. Наказ головного командування військ

групи ген. Ейхгорна слідуючого змісту

(повідомлення на ім я голови Ради Міністрів 17

травня б. р. № 21.383):
Підлеглим частинам подано такий

телеграмний наказ: Після того як з українського

боку признано, що всі склади Дарниці і

Гомеля, також як 730,5 сантиметрових орудій

з приладдями з Конотопу, а також половина

наличности (захваченого) із Конотопа,
Білої Церкви розглядується, як німецька здо-
бича і до вивозу її не повинно робити
ніяких заборон, з німецького боку признано,
що вивіз у свій край із усіх других складів
припиняється, поки не винесе постанови по

цьому питанню Комісія по здобичі.
У цей час належить поступати

відповідним робом. Матеріальної частини, котра

Прийняти до відома.

Тут і далі номери журналів не вказано.
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зараз уже перевозиться, ця постанова не

торкається.

2. Прохання міністра народної освіти
повернути йому для перегляду ухвалене Радою
Міністрів в засіданні 23 травня подання про
порядок виборів директорів і інспекторів
державних середніх шкіл.

Виконати.

3. Питання про становище Чорноморської

фльоти.

Оголошенню не підлягає.

4. Прикладений законопроект по
Міністерству земельних справ про право на

врожай 1918 р.

Ухвалити і ввести до виконання через
телеграф.

5. Прикладені законопроекти по
Міністерству справ судових: і) про тимчасову

заборону публично!  продажи нерухомого
майна, 2) про тимчасове
розпорядження української державної влади, і 3) про
тимчасове улаштування судової влади

на території Кобринського, Пружансь-
кого, Брестського і Нільського повітів

Гродненської губ., Пинського повіту
Минської губ., Ковельського і Володимир-
Волинського Волинської губ.

Ухвалити.

6. Законопроект по Міністерству справ
судових про порядок публікації в
«Державному Вістникові».

Прохати міністра судових справ
погодити законопроект з замітками начальників
зацікавлених відомств.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 12-12 зв. Машинопис. Незасвіднена копія.
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№8

25.05.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: отаман [А. Г.] Лигнау38, А. К. Ржепецкий, В. Г. Колокольцев39,

С. М. Гутник, В. В. Зиньковский40, В. Ю. Любинский, Б. А. Бутенко, Д. И. Дорошенко41,
Н. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер. За державного секретаря В. Ф.
Романов42. Товарищи министров Н. А. Гаврилов, В. А. Кулябко-Корецкий43, А. А.
Вишневский. И. об. товарища державного секретаря А. А. Палтов. Приглашен в заседание: и. об.
директора департамента государственного призрения [Г. Г.] Витте44.

Секретарь Совета Министров: А. А. Татищев45.

Заседание началось в 21 час. 35 мин.

I.

СЛУШАЛИ: 1) Представление министра народного здравия об отпуске 5.052.220
карб, на расходы по содержанию и лечению в течение трех месяцев возвращающихся
из плена инвалидов, из расчета 6345 коек.

ПОСТАНОВИЛИ: 1.1) Отпустить в распоряжение министра народного здравия
(по департаменту государственнаго призрения) из наличных средств
Государственного казначейства авансом два миллиона карб, на расходы по содержанию и лечению
возвращающихся из плена инвалидов.

2) Поручить министру народного здравия: а) преподать подведомственным
ему чинам и учреждениям подлежащие указания о соблюдении при расходовании
вышеозначенных средств всемерной экономии.

б) Пересмотреть вновь смету на содержание и лечение возвращающихся из плена
в ближайшее время инвалидов и внести ее, по предварительном сношении с
министром финансов, на одобрение Совета Министров.

в) Озаботиться скорейшей разработкой общего плана оказания помощи всем
инвалидам и жертвам войны и исчислением потребных на эту надобность денежных средств.

II.

СЛУШАЛИ: Представление министра народного здравия об отпуске трех млн.
карб, на нужды государственного призрения.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Отпуск аванса в размере 3 млн. карб, отклонить.
2) Предоставить министру народного здравия войти в Совет Министров

с представлением об отпуске средств на содержание и выдачу пособий различным
благотворительным учреждениям по собрании министерством более подробных
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данных о действительных размерах имеющейся нужды и с надлежащим
обоснованием размеров испрашиваемого кредита.

III.

СЛУШАЛИ: Заявление министра финансов о введении в действие закона 25 мая
1918 г. о повышении ставок крепостной пошлины46, не ожидая распубликования его
Генеральным судом.

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить министру финансов распорядиться введением
в действие закона 25 мая 1918 г. о повышении ставок крепостной пошлины, не
ожидая распубликования сего закона Генеральным судом.

IV.

СЛУШАЛИ: Заявление министра финансов о желательном порядке
рассмотрения кредитов, испрашиваемых ведомствами на цели, одобренные уже в принципе
Советом Министров.

ПОСТАНОВИЛИ: Детальные сметы по кредитам, принятым уже принципиально
Советом Министров, сообщаются подлежащими ведомствами министру финансов и,
если со стороны последнего не встретят возражения, то обращаются к исполнению.
Все же сметы, которые встретят со стороны министра финансов возражения,
поступают на рассмотрение Совета Министров.

V.

СЛУШАЛИ: Заявление министра труда о желательности установить очередь
рассмотрения дел в заседаниях Малого Совета Министров.

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Малому Совету Министров самому
установить очередь рассмотрения вносимых в него дел.

VI.

СЛУШАЛИ: Поставленный председателем Совета Министров вопрос о
законном кворуме в заседаниях Совета Министров.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать необходимым присутствие при рассмотрении дел
в Совете Министров всех начальников ведомств. При невозможности
присутствовать в заседании лично, министры могут замещать себя товарищами, или при
отсутствии их, командировать взамен их других высших чинов ведомства, их замещающих,

которые в этом случае участвуют в заседании Совета с правом решающего голоса.

VII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра земледелия о назначении товарищем министра
ученого агронома Виктора Эмилиевича Брунста47.
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ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру В.Э. Брунста одобрить и предложить
державному секретарю представить п. Гетьману соответствующий приказ.

VIII.

СЛУШАЛИ: Прилагаемое представление министра земледелия об упразднении
по министерству некоторых должностей и учреждении новых и о порядке
удовлетворения содержанием лиц, оставленных в связи с этим за штатом и не получающим
нового назначения.

ПОСТАНОВИЛИ: Представление одобрить.

IX.

СЛУШАЛИ: Внесеный министром земледелия в дополнение к закону 25 мая
1918 г. о праве на урожай законопроект о сохранении в силе арендных договоров,
нарушенных арендаторами по обстоятельствам, от их воли независящим.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

X.

СЛУШАЛИ: Внесеный министром продовольствия прилагаемый законопроект
о финансировании сахарной промышленности.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить со следующими изменениями:
а) в ст. 1-й слово «снабжает» заменяется словами «содействует снабжению»;
б) ст. 9 исключается полностью;
в) в ст. 10-й слова «размеры ссуд должны соответствовать фактическим затратам»

заменяется словами «ссуда не должна превышать фактических затрат»;
г) в ст. 13-й исключить слова «равно и другие проистекающие от неоплаты в срок

векселей убытки».
Постановления, изложенные в п. 1-м раздела 1-го и в разделах ПІ, VII, VIII, IX и X

представить Ясновельможному п. Гетману на утверждение.

Заседание закрыто в 1 ч. 10 м. ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 14-1S зе. Машинопис. Незасвідчена копія.
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N«9

27.05.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министри М. П. Чубинский, А. К. Ржепецкий, отаман [А. Ф.]

Рогоза48, В. Г. Колокольцев, С. М. Гутник, В. В. Зиньковский, Ю. Ю. Соколовский,
В. Ю. Любинский, Б. А. Бутенко, Н. П. Василенко, Ю. Н. Вагнер; управляющий
министерством Д. И. Дорошенко; державный секретарь И. А. Кистяковский49, товарищ
державного секретаря Н. М. Могилянский50, вр. и. об. товарища держ. секретаря
А. А. Палтов. Приглашен в заседание Н. Л. Максимов51.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин52.

Заседание началось в 21 час. 20 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Внеочередное заявление министра юстиции о вносимом им
и державным секретарем проекте закона, в силу которого распубликование законов
времено возлагается на Державную канцелярию через «Державный Вестник».

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрен.

II.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров о том, что 26 мая
Малый Совет Министров не состоялся за неприбытием кворума.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать необходимым присутствие в Малом Совете
представителей всех ведомств. При невозможности присутствовать в Малом Совете
лично товарищи министра могут замещать себя директорами департаментов, которые
в этом случае участвуют в Совете с правом решающего голоса.

III.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров о сделанных им
в экстренном порядке назначениях: Сергея Николаевича Гербеля53 - на должность
уполномоченного украинскаго правительства при командовании Императорской
и Королевской Восточной армии; генерала [В. А.] Мустафина54 - на должность
градоначальника гор. Одессы и [М. И. Туган-] Барановского55 на должность его
помощника.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры одобрить и предложить державному секретарю
представить их на утверждение пану Гетману.



36 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад державного секретаря о результатах его поездки в гор.
Одессу для выяснения ряда вопросов по сношениям украинского правительства с

командованием Императорской и Королевской Восточной армии, а также вопросов,
связанных с упразднением генерал-губернаторства в Одессе и роспуском Одесской
городской думы.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить И. А. Кистяковскому благодарность Совета
Министров за успешно выполненное поручение пана Гетмана и Совета Министров.

V.

СЛУШАЛИ: Доклад военного министра о назначении капитана 1-го ранга
Николая Лаврентиевича Максимова на должность товарища военного министра по
морским делам.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру капитана 1-го ранга Максимова одобрить.

VI.

СЛУШАЛИ: Доклад министра исповеданий о назначении Константина
Константиновича Мировича56 на должность директора департамента духовного
просвещения с возложением на него временно исполнения обязанностей товарища министра
исповеданий.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру К. К. Мировича одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра финансов о назначении директора кредитной
канцелярии Германа Германовича Лерхе57 ко временному исполнению должности
товарища министра финансов.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Г. Г. Лерхе одобрить.

vni.

СЛУШАЛИ: Заявление министра продовольствия о том, что из Германии
привезены три поезда сельскохозяйственных машин, среди которых есть машины,
по торговому договору не подлежащий ввозу на Украину, а именно: сеялки, приводы
и косы. В течение 14 дней германская торговая организация по снабжению
орудиями и машинами не дает расценки привезенных машин, что лишает министерство

возможности разослать их по местам.

Несмотря на то, что привезенные машины не того образца, который обусловлен
договором и не сделана расценка, торговая организация ультимативно требует у
министерства внесения авансом 10.000.000 руб. и рассылки машин по местам без их
расценки.
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ПОСТАНОВИЛИ: і) Просить председателя Совета Министров обратиться,
согласно настоящего постановления министров, с письмом к барону Мумму58, в
котором настаивать на скорейшей расценке привезенных машин и обратить его внимание
на то, что представителем германской торговой фирмы было предъявлено
украинскому министру требование в ультимативной форме.

2) Записать за счет германского правительства авансом до расчета 10.000.000 руб.

IX.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Совета Министров о просьбе Всеукраинского
делегатского съезда хлеборобов-собственников59, чтобы распубликование по
телеграфу закона о праве на урожай 1918 г.* было отложено на два дня для пересмотра
и изменения некоторых положений закона в связи с пожеланиями, высказанными
съездом.

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство Всеукраинского делегатского съезда хлеборобов
большинством всех голосов против одного отклонить на том основании, 1) что закон
о праве на урожай 1918 г. уже утвержден, 2) те положения, на которых основаны
пожелания съезда, Советом Министров уже имелись в виду при принятии закона и 3)
что если обнаружатся при проведении закона в жизнь неясности его редакции, то они
могут быть устранены путем соответственного разъяснения.

X.

СЛУШАЛИ: Предложение министра финансов обратиться от имени Совета
Министров и министра финансов к представителю германского правительства барону
Мумму с пожеланием в интересах сельского хозяйства на Украине совместного
пересмотра того пункта закона о праве на урожай 1918 г., которым устанавливается плата
арендаторов деньгами, в том смысле, чтобы эта плата производилась частью уражая.

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение министра финансов большинством всех против
пяти голосов отклонить.

XI.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Совета Министров о просьбе Всеукраинского
делегатского съезда хлеборобов-собственников, чтобы все законопроекты по
землепользованию и лесному и сельскому хозяйству разрабативались бы только при
непосредственном участии хлеборобов в лице их избранников.

ПОСТАНОВИЛИ: Просьбу удовлетворить и обратить внимание министра
земледелия на то, что своевременно Советом Министров постановлено создать особый
Совет по вопросам землеустройства60.

Див. т. 2, док. № 33.
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XII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра труда о назначении ко временному исполнению
должности товарища министра труда директора департамента общественных работ
инженера путей сообщения Бориса Христофоровича Шлегеля61.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Б. X. Шлегеля одобрить.

XIII.

СЛУШАЛИ: Представление и. об. товарища военного министра по морским
делам об ассигновании Одесскому военному порту 2.000.000 руб. на демобилизацию.

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить в распоряжение военного министра с прежнего
кредита на Одесский порт три млн.*, но с обязательством представления в
кратчайший срок товарищем военного министра по морским делам подробных сметных
предложений и письменного доклада министру финансов.

XIV.

СЛУШАЛИ: Представление товарища военного министра по морским делам об
ассигновании на Севастопольский порт 1.000.000 руб.

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить в распоряжение военного министра 1.000.000 руб.
на Севастопольский порт.

XV.

СЛУШАЛИ: Представление министра исповеданий об ассигновании на оплату
расходов по содержанию членов созываемаго Православного церковного собора62
1.117.600 руб.

ПОСТАНОВИЛИ: Срочно отпустить в распоряжение министра исповеданий
1.117.600 руб. на расходы по содержанию членов собора.

XVI.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения об уменьшении жалованья
железнодорожным служащим.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять.

XVII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения о принятых им мерах к
упорядочению деятельности железных дорог, искоренению большевизма и к устранению
ненормального положения профессионального союза железнодорожных служащих.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

Так у документі.
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XVIII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения о принятых им мерах в связи
с предложением германцев урегулировать русло реки Припяти.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

XIX.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения о мерах, принятых им в
связи с вмешательством австрийского командования в распределительные функции
железнодорожных агентов.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению.

XX.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения об угле в Донецком бассейне.
ПОСТАНОВИЛИ: В целях восстановления рудников Донецкого бассейна

поручить министру земледелия разработать вопрос о заготовке лесных материалов
для шахт, а министру торговли и промышленности поручить разработку
финансовой стороны всех необходимых для восстановления рудников работ.

XXI.

СЛУШАЛИ: Представление министра народного просвещения о назначении
проректора и профессора Харьковскаго технологического института инженера-техноло-
га Ивана Адамовича Красусского63 и. д. товарища министра народного просвещения
с оставлением во всех занимаемых им должностях.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру И. А. Красусского одобрить и предложить
державному секретарю представить пану Гетману на его утверждение.

Заседание закрыто в 2 ч. 10 м. ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 19-21 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№ 10

28.0S.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: отаман [А. Ф.] Рогоза, А. К. Ржепецкий, В. Г. Колокольцев,

М. П. Чубинский, С. М. Гутник, В. В. Зиньковский, В. Ю. Любинский, Б. А.
Бутенко, Н. П. Василенко, Ю. Н. Вагнер, управляющ. министерством Д. И. Дорошенко,
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державный секретарь И. А. Кистяковский, товарищ министра Н. Л.
Максимов, товар, держави, секретаря Н. М. Могилянский, вр. исп. об. тов. держ. секр.
А. А. Палтов.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

I.

СЛУШАЛИ: Внеочередное предложение державного секретаря о порядке
утверждения журналов заседаний Совета Министров.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять нижеследущий порядок: в начале заседания проект
журнала передается всем министрам, которые в течение 24 часов могут сделать свои
замечания, после чего журнал на украинском языке подписывается министрами.

II.

СЛУШАЛИ: Внеочередное заявление министра юстиции о том, что для
пересмотра квартирного закона была учреждена комиссия при Министерстве юстиции,
между тем выяснилось, что такая же комиссия образована и при Министерстве
внутренних дел. Для объединения работы желательно создать одну
междуведомственную комиссию.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить державного секретаря образовать при Державной
канцелярии междуведомственную комиссию для пересмотра квартирного закона.

Министра юстиции и министра внутренних дел просить закрыть образованные при
их министерствах для той же цели комиссии.

III.

СЛУШАЛИ: Внеочередное предложение председателя Совета Министров
о представлении министру иностранных дел нескольких парадных комнат при

помещении министерства для приема представителей иностранных держав, консулов

и различных делегаций.

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение принять.

IV.

СЛУШАЛИ: Предложение председателя Совета Министров по вопросу о
необходимости Совету Министров получать возможно полное осведомление хода мирных
переговоров с Великороссией.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить министра иностранных дел делать возможно чаще
краткие сообщения Совету Министров о ходе мирной конференции*.

У документі «делегації».
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V.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения о положении на Южных и
Северо-Донецких железных дорогах и о мерах, принятых в отношении удовлетворения
платой служащих и рабочих. 3.500.000 руб. уже переведено в Харьков для уплаты
служащим и рабочим.

Германское командование телеграфно уведомило харьковских рабочих и
служащих, что за последний месяц они будуть удовлетворены в том порядке, как и рабочие
других районов, а получающие расчет будут удовлетворены полным рублем.

Желательно подтвердить эту телеграмму германского командования и
гарантировать уплату за май рабочим 63.000.000 руб.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

VI.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения об отношении представителей
германских властей к тарифному вопросу на Украине.

ПОСТАНОВИЛИ: Представить министру путей сообщения увеличить
железнодорожные тарифы по всем перевозкам и в том случае, если представители
германского командования будуть настаивать на сохранении прежних тарифных ставок,
оставить таковые только по перевозке 68.000.000 пудов хлеба, обусловленных торговым
договором к вывозу в Германию, о чем и довести в этом случае до сведения
германского командования.

VII.

СЛУШАЛИ: Доклад военного министра об ассигновании в спешном порядке
5.000.000 руб. на удовлетворение бесспорных выдач по расплате с рабочими и
администрацией патронного завода в г. Луганске.

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить в распоряжение военного министра 2.000.000 руб.
для уплаты рабочим и администрации патронного завода в г. Луганске.

б) Представить военному министру из имеющегося на том же заводе запаса латуни
продать германскому и австрийскому командованию такое количество, какое может
быть продано без вреда для завода по определенным ценам с тем, чтобы вырученные
от этой продажи деньги поступили обратно в казначейство.

в) Просить военного министра так реорганизовать завод, чтобы количество
занятых на нем рабочих соответствовало производству.

VIII.

СЛУШАЛИ: Внесенный военным министром законопроект о военной
подсудности.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.
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IX.

СЛУШАЛИ: Внесенный военным министром законопроект об организации
военно-судебных учреждений.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект передать на заключение министра юстиции.

X.

СЛУШАЛИ: Представление министра иностранных дел о назначении
дипломатическим представителем в Болгарию ректора Народного украинского университета
Ивана Михайловича Ганицкого64.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру И М. Ганицкого отклонить.

XL

СЛУШАЛИ: Доклад министра юстиции: приказом ген. Эйхгорна установлена
широкая подсудность всякого рода преступлений и проступков, совершенных на
территории Украинской Державы, вследствие чего легко могут возникнуть недоро-
зумения при определении подсудности тех или иных преступлений и проступков, не
затрагивающих интересов германских и австрийских войск и подданных этих держав.

Поэтому крайне необходимо Совету Министров войти в сношение с германским
и австрийским командованием для более точного разграничения тех преступлений
и проступков, которые подсудны германским военным судам и тех, которые подсудны

украинским судам.

Сверх того вследствие установления этой подсудности германские и австрийские
власти производят много арестов и возникает вопрос о том, в каком порядке вести

сношения по делам об этих арестах и о том, в каких пределах возможно получение
сведений о ходе этих дел Министерству юстиции.

Для этого необходимо войти также в сношение с германским и австрийским
командованием для того, чтобы установить такой порядок этих арестов, при котором
украинская прокуратура всегда была бы в курсе их и могла бы получать надлежащих
сведения.

Для того, чтобы упорядочить все производимые по распоряжению украинских
властей аресты, необходимо выработать единообразие и согласованность действий
властей и обеспечить права прокуратуры по наблюдению за ходом дознаний и т. д.

ПОСТАНОВИЛИ: Вступить в сношение с германским и австрийским
командованием по вопросам о желательности более точного определения подсудности,
германским и австрийским военным судам и также желательности осведомления всех
случаев арестов по распоряжению германских и австрийских властей украинской
прокуратуры. Сношение это от имени Совета Министров поручить министрам
юстиции и иностранных дел, которых и просить совместно выработать ноту,
заключающую в себе пожелания германскому и австрийскому командованию.
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Образовать междуведомственную комиссию из представителей министров
юстиции, военного, внутренних дел, Державной канцелярии и гетманской комендатуры.

XII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра иностранных дел о присоединении к
Украинской Державе Карачевского, Бельского, Льговского, Дмитриевского, Суджанского
и Мозырского уездов.

ПОСТАНОВИЛИ: [l)] Совет Министров просит министра иностранных дел
как ответственного представителя ведомства давать Совету Министров возможно
частую информацию о ходе мирных переговоров с Великороссией и о тех
руководящих указаниях, которые он, министр иностранных дел, будет делать Украинский
делегации и получать от нее доклады о ходе ее работы.

2) Совету Министров известное время уделять рассмотрению вопросов,
связанных с ходом работ делегации.

3) При присоединении к Украинской Державе смежных территорий
руководствоваться не только этнографическим принципом, но также экономическим и другими
государственными принципами.

4) Присоединить к територии Украинской Державы Карачевский, Рыльский,
Льговский, Дмитровский и Суджанский уезды, руководствуясь вышеприведенными
принципами.

5) Во всех присоединяемых уездах установить свое украинское управление и не
временное, а окончательное.

Настоящий пункт постановлений Совета Министров принять большинством всех
голосов против трех.

Министр юстиции М. П. Чубинский остался по настоящему пункту при особом
мнении.

6) Мозырский уезд, входящий в территорию Украинской Державы, министру
продовольствия включить в свое распределение.

XIII.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром земледелия законопроект о порядке купли
и продажи земель на территории Украинской Державы.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить министрам юстиции и земледелия совместно
с державным секретарем в спешном порядке дать заключение о тех изменениях,

которые необходимо внести в редакцию закона.

Заседание окончилось в 2 часа 10 минут ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. і. - Спр. 6. -Арк. 22-24 зв. Машинопис. Незасвідчена котя.
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№11

29.05.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: М. П. Чубинский, А. К. Ржепецкий, отаман [А. Ф.] Рогоза,

В. Г. Колокольцев, С. М. Гутник. В. В. Зиньковский, Б. А. Бутенко, Н. П. Василенко,
управляющий министерством Д. И. Дорошенко, державный секретарь И. А. Кистя-
ковский, товарищ державного секретаря Н. М. Могилянский, и. об. тов. державного
секретаря А. А. Палгов. Приглашен С. П. Шелухин.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание началось в 21 ч. 50 м.

I.

СЛУШАЛИ: Внеочередное предложение председателя Совета Министров об
опубликовании Правительственного сообщения в связи с появившейся в печати
и обществе агитации против правительства.

ПОСТАНОВИЛИ: Проект Правительственного сообщения при сем прилагаемый
одобрить и обнародовать.

2.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя мирной делегации С. П. Шелухина об
организации этой делегации.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) В состав мирной делегации добавить представителя от
Министерства иностранных дел и в качестве такого утвердить профессора Отто Отто-
новича Эйхельмана65. Представителями других ведомств утвердить:

от Министерства финансов Христофора Антоновича Барановского66,
от Министерства торговли и промышленности Адама Александровича Свицына67,
от Военного министерства Александра Владимировича Сливинского и
от Министерства продовольствия Платона Константиновича Линниченко68.
2) Признать необходимым созыв общего заседания Совета Министров и всей

мирной делегации.

3.

СЛУШАЛИ: Доклад министра земледелия о предполагающейся 30 и 31 мая
забастовке служащих в государственных учреждениях69.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать, что все лица, не явившиеся сего 30 мая на
службу и принявшие участие в забастовке служащих в государственных учреждени-
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ях, считаются с сего числа уволенными без всяких привилегий, установленных для
увольняемых, о чем и объявить по ведомствам.

Начальникам ведомств всех неявившихся на службу уволить и принимать обратно
только тех, кого окажется возможным.

4.

СЛУШАЛИ: Внесений міністром юстиції проект тимчасових правил про порядок
відбування публікацій по судовим и деяким адміністраційним справам.

ПОСТАНОВИЛИ: Прилагаемый проект одобрить.

5.

СЛУШАЛИ: Внесений міністром юстиції проект постанови про припинення
чинності 97 ст. та доповнення 93 ст. Учр. суд. уст.

ПОСТАНОВИЛИ: Проект постанови одобрить.

6.

СЛУШАЛИ: Доклад министра финансов о результатах переговоров с
германцами о 10-млн. авансе за привезенные сельско-хозяственные машины. В результате
переговоров представители германской торговой организации согласились получить
5.000.000 руб. с тем, что через два дня они представят счет Министерству
продовольствия, после чего будут внесены остальные 5.000.000 руб. Фрахт будет оплачен по
моменту перехода товаров [через] границу.

В заключении доклада министр финансов внес предложение, чтобы все расчеты
с Центральными державами производились бы всеми министерствами
исключительно через Кредитную канцелярию Министерства финансов, что представляется
чрезвычайно важным для объединения и удобства этих расчетов.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад и предложение министра финансов принять.

7.

СЛУШАЛИ: Предложение державного секретаря, чтобы все министерства, что
надлежит публикации, присылали в Державную канцелярию.

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение принять.

8.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения о ходе железнодорожной
конференции.

ПОСТАНОВИЛИ: Уполномочить министра путей сообщения на заключение
тарифной конвенции с Германией в дополнение к Брестскому мирному договору70.



46 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

9.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения о спекуляции на рельсопрокатных
заводах.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять и предложить министру путей сообщения
войти по этому вопросу в соглашение с министром торговли и промышленности.

Заседание закрыто в 2 ч. 30 м.

ЦААВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 25-26. Машинопис. Незасеідчена копія.

№ 12

30.05.1918 р.
№

Головували: Ф. А. Лизогуб і М. П. Чубинський.
Присутні: міністри отаман [О. Ф.] Рогоза, А. К. Ржепецький, В. Г. Колокольцев,

С. М. Гутник, В. В. Зіньковський, Ю. Ю. Соколовський, В. Ю. Любинський, Б. А.
Бутенко, М. П. Василенко, Ю. В. Вагнер; управляючий міністерством Д. I. Дорошенко,
державний контролер Г. О. Афанасьев71, державний секретар І. О. Кістяковський, в. о.
товарища державного секретаря О. О. Палтов. Запрошений на засідання С. М. Гербель.

Секретарював: В. Ф. Дітятін.

Засідання почалося в 22 год. 10 хв. під головуванням
М. П. Чубинського.

Слухали: Постановили:

1. Внесений міністром юстиції проект
текстів урочистої обіцянки для служачих в
громадянському відомстві і текста військової

присяги.

Обидва тексти прикладаються.

2. Внесення міністра юстиції про
призначення тимчасово виконуючого обов'язки
директора 2-го департаменту Крилова
директором того ж департаменту.

1. Текст військової присяги і урочистої
обіцянки для служачих в цивільному відомстві
ухвалити і признати необхідним, щоб
урочиста обіцянка бралась від всіх осіб, які
знаходяться в відомстві.

2. Кандидатуру Крилова ухвалити.
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3. Внесення управляючого Міністерством
закордонних справ про призначення на

посади радників міністерства: Олександра
Яковича Шульгина72, Олександра
Михайловича Карпинського73, Івана Ігнатовича Кра-
совського74.

3. Кандидатури О. Я. Шульгина, О. М.
Карпинського, L І. Красовського ухвалити.

4. Внесення міністра праці про
призначення до виконання обов'язків директора
департамента загальних справ Міністертва
праці кандидата економичних наук Давида
Абрамовича Ловецького.

5. Внесення міністра внутрішніх справ про
призначення Петра Олександровича
Аккермана75 на посаду директора Осібного
департаменту Міністерства внутрішніх справ.

6. Внесення міністра внутрішніх справ про
призначення Миколи Михайловича Тоць-
кого76 директором департаменту загальних
справ з 11 травня 1918 р.

7. Постановлене Радою Міністерства
фінансів питання про посади юрисконсультів
при міністерствах.

4. Кандидатуру Д. А. Ловецького ухвалити.

5. Кандидатуру П. О. Аккермана ухвалити.

6. Кандидатуру М. М. Тоцького ухвалити.

7. Признати можливим запросити на
посади юрисконсультів міністерств осіб по
вільному найму без прав на державну службу.

Головування прийняв Ф. А. Лизогуб

8. Доклад голови Ради Міністрів про
заснування посади уповноваженого при

командуванні Австро-Угорської Східної армії
і про затвердження для нього інструкції.

9. Доклад міністра юстиції про проект
оповіщення австро-угорських влад про
підсудність австрійським військовим судам
в місцях находження австро-угорських
військ.

8. Згідний з протоколом наради в Одесі 22
травня проект інструкції розглянути в
засіданні Ради Мінстрів 31 травня.

9. Признати, [що] підсудність
австрійським військовим судам може в
теперешній час розповсюджуватися тільки на
злочинства і вчинки, заподіяні проти офіцерів
і солдатів* австро-угорської армії і в цьому
подуму війти в перемову з австро-угор-
ським командуванням.

* У документі «москалів».
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10. Доклад голови Ради Мінстрів про
делегацію залізничних служачих.

10.3 уваги на те, що страйк в державних
установах цілком недопустимий і що в теперешній
тяжкий час з цього боку урядом не може бути
допущено ніяких уважок (уступків), всі
служачі, які прилучились до страйку, належать
усуненню з тим, що ті, які повернуться,
можуть бути по погляду начальників належащих
відомств знову прийняті на службу.
Вищеприведена постанова Ради Міністрів

прийнята більшістю всіх міністрів при
одному утримавшомуся управляючому

Міністерством (міжнаціональних) закордонних
справ Д. І. Дорошенко.

Засідання зачинено в одну годину ранку.

Голова Ради Міністрів
Заступ, голови Ради Міністрів
Мін. фін.
Мін. шляхів

Мін. народ, здоров'я
Мін. народної освіти
Мін. праці
Військовий міністр
Міністр земельних справ
Министр торг, и промышл.
Міністр ісповідань
Управляючий Мін. справ закордонних
Міністр продовольчих справ
Державний секретар
Секретар Ради Міністрів

[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 4. -Арк. 92-93 зв. Машинопис. Автограф. Оригінал.



Рада Міністрів Української Держави 49

№13

1.06.1918 г.

№

Председательствовал: М. П. Чубинский.
Присутствовали: министры отаман [А. Ф.] Рогоза, А. К. Ржепецкий, В. Г.

Колокольцев, С М. Гутник, В. Ю. Любинский, В. В. Зиньковский, Б. А. Бутенко, Н. П.
Василенко, Ю. Н. Вагнер; управляющ. министерством Д. И. Дорошенко, товарищи министров:
[С В.] Завадский77, М. М. Воронович, А. А. Вишневский, Н. А. Гаврилов. Державний
контролер Г. Е. Афанасьев. Державный секретарь И. А. Кистяковский, товарищи державного
секретаря А. А. Палтов, Н. М. Могилянский. Приглашенный на заседание С. П. Шелухин.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание началось в 22 часа 20 минут.

Слушали:

I. Доклад председателя Мирной делегации
о ходе работы ее на конференции с
Великороссией.

II. Внесенные г. г. министрами срочные
дела.

Постановили:

I. Постановление по этому делу внести

в особый секретный журнал.

II. Внесенные дела признать срочными

и заслушать их в первую очередь.

1) Сообщение председателя Совета
Министров о письме фельдмаршала Эйхгорна
на имя пана Гетмана.

2) Сообщение вр. и. о. председателя
Совета Министров о письме германского посла
барона Мумма.
3) Доклад товарища военного министра

по морским делам о демобилизации
Торгового флота.
4) Внесенный министром исповеданий

Статут министерства.
5) Внесенный державным секретарем

статут Державной канцелярии.
6) Доклад министра народного здравия

о демобилизации санитарных учреждений
военного времени.
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III. Доклад вр. и. о. председателя Совета
Министров о письме фельдмаршала Эйх-
горна на имя пана Гетмана.

7) Внесенный министром народного
просвещения законопроект об ассигновании 2
млн. руб. на учебники.
8) Постановленный державным

секретарем вопрос, следует ли выпускать 3 номера
«Державного Вестника», в которых
распубликовываются старые законы и
назначения.

9) Поставленный державным секретарем
вопрос о законах, проходящих через

Малый Совет Министров.
10) Внесенный министром иностранных

дел проект ноты румынскому

правительству по поводу Бессарабии.
11) Заявление министра иностранных дел

по тому же вопросу.

12) Внесенный государственным
контролером законопроект.

13) Предложенный министром труда
вопрос об автомобилях для г. г. министров.
14) Внесенный военным министром зако-

проект о продолжении выдачи содержания

семьям военнопленных.

15) Доклад министра путей сообщения об
ультимативном требовании делегации
Южных железных дорог.

16) Три законопроекта, внесенные
министром земледелия.

17) Внесенный министром земледелия
закон об усилении наказаний за потравы.
18) Доклад державного секретаря о

редакционных изменениях в законопроекте о

купле-продаже земельных участков.

19) Доклад министра труда об
учреждении особого Комитета труда.

III. Постановление Совета Министров по
настоящему вопросу занести в особый
секретный журнал.
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IV. Доклад вр. и. о. председателя Совета
Министров о письме германского посла
барона Мумма.

V. Заявление министра иностранных дел
о выпадах против него, сделанных в

последних газетах «Новая Рада»78.

VI. Поставленный державным секретарем
вопрос о судьбе трех номеров
«Державного Вестника», в которых предназначено
к распубликованию старые законы и
назначения.

VII. Доклад министра путей сообщения
об ультимативных требованиях делегации
Южных железных дорог и о предложенных
в связи с ними мерах.

VIII. Доложенную министром
иностранных дел ноту румынскому правительству.

3V. Постановление Совета Министров по
настоящему вопросу внести в особый
секретный журнал.

V. Заявление принять к сведению.

VI. Признать, что ни один из изданных
временной Радой и неопубликованных
еще законов, распубликованию не подле-
житъ. Что же касается старых назначений,
то прежде распубликования представлять
их на просмотр соответственных

министров, которыми и будут даны указания,
какие из них подлежат распубликованию
и какие не подлежат.

VII. Доклад одобрить и признать 1) что
объединение железнодорожных
служащих не по профессиональным признакам,
а только по признакам промышленности,

хотя и под названием профессиональных
союзов, недопустимо, 2) что делегатский

съезд всех железных дорог не может быть
допустим, 3) что при разроботке планов

увольнения служащих за сокращением

штатов могут быть приняты во внимание
пожелания профессионального союза,
если найдет возможным министр путей
сообщения, но другое участие в этом деле
профессионального союза недопустимо.
4) Для ликвидации дела распущенных
комитетов может быть предоставлен
некоторый срок по усмотрению министра путей
сообщения, какой он найдет для этого
достаточным.

VIII. Ноту одобрить в редакции,
выработанной окончательно в настоящем

заседании кабинета.
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IX. Внесенный министром юстиции
законопроект об изменении и дополнении
постановления Временного российского
правительства от 4 мая 1917 г. про местный суд.

IX. Законопроект одобрили.

X. Внесенный министром народного
просвещения законопроект про ассигнование

2.000.000 руб. на временный фонд на
издание школьных пособий.

X. Законопроект одобрили.

XI. Внесенный министром
народного просвещения закон про ассигнование

Министерством народного просвещения

2.184.790 руб. на курсы украиноведения
для учителей всей Украины.

XI. Законопроект одобрили.

XII. Внесенный державным контролером
законопроект про временную организацию

контроля Украинской Народной
Республики, изданного Центральной Радой 14
января 1918 г.

XII. Законопроект одобрили.

Заседание закрыто в 4 часа утра.

ДДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 29-31 Машинопис. Незасвідчена копія.

№14

3.06.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, отаман [А. Ф.] Рогоза, А. К. Рже-

пецкий, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зинь-
ковский, Н. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер, управляющий
министерством Д. И. Дорошенко. Державный секретарь И. А. Кистяковский, товарищ
державнаго секретаря А. А. Палтов.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.
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Заседание открылось в 22 часа 40 мин.

Слушали:

I. Доклад председателя Совета Министров
о сообщении секретаря Трегубова.

II. Поставленный державным секретарем
вопрос о порядке утверждения и

опубликования законов, одобренных Малою Радою
Министров.

III. Внесенный державным секретарем
законопроект о порядке составления

законопроектов, внесение их в Совет Министров,
рассмотрение их в Совете, их утверждение
и о форме и порядке опубликования законов.

IV. Внеочередное заявление министра
юстиции о крайне тяжелом положении
Генерального суда, не имеющего своего удобного
помещения, и необходимости предоставить
ему таковое в виду предстоящего в скором

времени торжественного открытия его.

Постановили:

I. Постановление по этому вопросу

занести в особый секретный журнал.

II. I) Признать, что Малой Раде

Министров согласно ее статуту предоставлено

окончательно утверждать законопроекты,

но с правом соответствующего министра

опротестовать постановление Малой Рады.
В соответствии с этим дополнить ст. 8

Статута Малой Рады словами: «сверх того
и министр может опротестовать».

2) Одобренные Малой Радой законы
публиковать от имени Большой Рады Министров.

III. Законопроект одобрить.

IV. 1) В виду заявления г. военного
министра, что через неделю для Генерального
суда будет очищено помещение, ныне
занимаемое Военно-окружным судом, вопрос
о помещении для Генерального суда
признать разрешенным.

2) Для внесения в дело размещения
центральных учреждений украинского
правительства в Киеве большей планомерности
и целесообразности просить державного
секретаря организовать при господарском

отделе Державной канцелярии

междуведомственную комиссию, которой поручить

точно установить все наличные в гор.

Киеве помещения в казенных зданиях военного

и гражданского ведомства и в частных

зданиях, пригодных для размещения центральных
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правительственных учреждений, б) По
выяснении их поручить комиссии при участии

представителей германского и

австро-венгерского командования произвести

наиболее соответствующее распределение всех

помещений между центральными

учреждениями и военными учреждениями,
расположенными в Киеве.

V Оголошенные державным секретарем,
одобренные Малой Радой Министров
законопроекты:

1) Про одпуск міністрові праці в лік
рахунку видатків на 1918 рік на господарські
і канцелярські видатки та на скликання
з їзду представників бірж праці тридцять
сім тис. триста шість карб.
2) Про одпуск міністрові фінансів на

утримання Окремого корпусу кордонної
охорони79 на квітень і травень 1918 р. в лік
рахунку видатків на зазначений рік чотири
млн. двадцять вісім тис. сто сімдесят карб.
3) Про асигнування Міністерству

народної освіти 1 млн. карб, на негайні потреби
по справам освіти.

V. Ухвалені Малою Радою Міністрів
закони опублікувати.

VI. Внесенний міністром справ судових
законопроект про тимчасове доручення

адміністраційним суддям переведення

попередніх слідств.

VI. Законопроект ухвалити.

VII. Доклад председателя Совета
Министров о неоходимости учреждения

междуведомственной комиссии для

распределения военного имущества, имущества

Красного Креста и других общественных
организаций.

VII. Для внесения наличного имущества,
принадлежащего Военному ведомству,
Красному Кресту и другим общественным
организациям учредить особую
междуведомственную комиссию в составе

представителей от всех министерств, а также

германского и австро-венгерского

командования. Комиссии предоставить ревизионные

права, а также право учреждать на местах
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VIIL Доклад председателя Совета
Министров об инструкции представителю
украинского правительства в г. Одессе.

IX. Доклад державного секретаря о
необходимых изменениях в редакции

земельного закона.

подкомиссии. Возложить на комиссию

также распределение и ликвидацию названного

выше имущества, членам комиссии

присвоить жалованье и суточные.

Предоставить комиссии с докладом

входить непосредственно в Совет Министров.

Проект положения комиссии составить

Державной канцелярии, которой и просить

державного секретаря внести на

утверждение Совета Министров в возможно

непродолжительном времени.

VIII. Постановление Совета Министров

занести в особый секретный журнал.

IX. Поручить державному секретарю

внести намеченные в настоящем заседании

изменения, дающие возможность публичной
продажи имений, без нарушения основного
принципа закона и облегчающие
куплю-продажу земельных участков при сохранении

полной гарантии ненарушения

установленной законом нормы землепользования.

В частности: 1) публичную продажу
земельных участков допустить с тем, что

ведомство земледелия имеет право

протестовать в случае нарушений закона о

землепользовании. Торги подчинить контролю
суда, который может опротестовать их в том
случае, если убедится в их фиктивности.
Настоящее постановление принято
большинством всех голосов против двух г. г.

министров народного просвещения Н. П.

Василенко и торговли и промышленности
С. М. Гутника, оставшимися по настоящему

вопросу при особом мнении.
2) Предоставить старшим нотариусам

утверждать все сделки не свыше 25 десятин,
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независимо от того, каким количеством

земли покупщик к моменту покупки уже

владеет. Обязанность следить за

соблюдением нормы землепользования в 25 десятин

возложить на самих покупщиков, которые

в случае нарушения этой нормы

подвергаются всем последствиям, установленным
данным законом.

3) В случае продажи с публичного торга
не целого участка, а лишь части его,

надлежит применить механический

арифметический принцип деления ссуды по количеству

удобной земли. В случае несогласия на это

сторон, разверстка ссуды передается

земельной комиссии, которая и производит
таковую.

4) Допустить продажу с публичного
торга товариществам под условием, чтобы при
такой покупке не была превышена
установленная 3 ст. 5 ст. закона норма и
обязательством размежеваться в кратчайший срок, т.

е. не дальше, чем через 2 года.

5) Для опротестования публичных торгов
Министерством земледелия установить
такового порядок.

Заседание закрыто в 3 часа утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 32-33 зв. Машинопис. НезасвіЗчена копія.
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№15

4.06.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, отаман [А. Ф.] Рогоза, А. К. Рже-

пецкий, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зинь-
ковский, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер, управляющий министерством Д. И.
Дорошенко, державный секретарь И. А. Кистяковский, товарищи державного секретаря
А. А. Палтов и М. Н. Могилянский. Приглашен начальник Гетманского штаба отаман
[В. В.] Дашкевич-Горбацкий.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 22 ч. 40 мин.

Слуш али: Постановили:

L Доклад председателя Мирной делегации
С. П. Шелухина о ходе работ делегации.

I. Постановление Совета Министров по
настоящему вопросу внести в особый
секретный журнал.

II. Доложенный министром финансов
проект штатов штаба Гетмана всей Украины.

И. Просить комиссию в составе г. г.
министров военного и финансов,
державного секретаря и начальника штаба Гетмана
под председательством военного министра

переработать доложенные штаты в
соответствии с высказанным Советом Министров
мнением и в ближайший срок представить
их на утверждение Совета Министров.

III. Предложение министра юстиции
поставить в первую очередь на рассмотрение

Совета Министров штаты министерств.

III. Просить министра финансов срочно
дать заключение по проекту штатов

министерств.

IV. Доклад председателя Совета

Министров об уделах80. .
IV. 1) Вопрос о признании теперь же

бывших удельных имуществ государственными

имуществами большинством всех голосов
против трех отклонен.

В соответствии с таким постановлением

Совет Министров просит державного

секретаря представить Совету Министров
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V. Представление комитета Украинского
Красного Креста об организации Общества
украинского Красного Креста81.

VI. Внесений міністром справ судових
законопроект про підвищення скарбових
видатків на харчування замкнених в дорозі під
час їх пересилання та арештантів при міліції.

VII. Представление министра путей
сообщения о назначении инженера Павла
Павловича Чубинского товарищем министра
путей сообщения.

VHI. Представление министра труда об
утверждении в. о. директора департамента

охраны труда инженера-технолога Романа
Адольфовича Войцеховского в должности
директора того же департамента.

справку о юридической природе названных

имуществ.

2) Бывшее управление удельным округом
временно подчинить министру земледелия.

Настоящее постановление принято
большинством 10 голосов против 2.

V. Передать в Малую Раду Министров.

VI. Передати у Малу Раду Міністрів.

VII. Кандидатуру П. П. Чубинского
одобрить.

VHI. Кандидатуру Р. А. Войцеховского
одобрить.

Заседание закрыто в 2 часа утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 35-36. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№16

5.06.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, А. К. Ржепецкий, В. Г. Колокольцев,

В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко,
Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер, тов. министра Н. А. Максимов, державный
секретарь И. А. Кистяковский, товарищи державного секретаря А. А. Палтов и Н. М. Мо-
гилянский. Приглашен Н. А. Гаврилов.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Слушали:

І. Поставленный г. г. министрами вопрос
о порядке заседаний Совета Министров.

И. Доложенная председателем Совета
Министров инструкция представителю
его при австро-венгерском командовании

в Одессе.

Постановили:

1) Назначить заседания Совета
Министров ежедневно кроме четвергов и

воскресений. Начинать заседания ровно в 21 час (9
часов вечера), не ожидая прибытия
кворума, причем отсутствующие г. г. министры не

могут протестовать против рассмотрения

дел в их отсутствие.

2) Дневные заседания не назначать.
3) Каждому министру предоставляется

говорить по каждому вопросу один раз и при

том не более 10 минут. Постановление это
не относится к докладчикам. Во второй
раз слово может быть предоставлено лишь
в том случае, если никто из г. г. министров,

не говоривших по данному вопросу, не

пожелает взять слова. Вторично слово может

быть дано лишь с разрешения Совета
Министров, причем продолжительность

второй речи не должно превышать срока в 5

минут.

II. Пункты 1,2 и 3 инструкции принять без
всяких редакционных поправок.

Пункт 4-й дополнить словами: «а
равно остальные должностные лица всех
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III. Сообщение председателя Совета
Министров о телеграмме Одесского
градоначальника, связанной с назначением

австро-венгерским командованием военным

губернатором Одессы фельмаршала фон

Бельца82.

IV. Добавление повесток заседаний

Совета Министров:

ведомств... и являются всецело за них

ответственными».

Пункт 5-й исключить.
Пункт 6-й дополнить словами:

«приостанавливая их в самых исключительных

случаях, немедленно доводя об этом по

телеграфу до сведения председателя Совета
Министров».

III. Постановление по настоящему

вопросу занести в особый секретный журнал,
(п. 1).

1) Внесенные министром юстиции:

а) доклад об отпуске 35.777 руб. на
восстановление планов тюремных зданий.

Передать на рассмотрение Малого Совета.

б) Законопроект о временном изменении
наказаний за кражи, мошенничество,
присвоение и растрату и о расширении

подсудности уголовных дел мировыми судьями.

Передать на рассмотрение Малого Совета.

в) Доклад об отпуске 270.000 руб. на
удовлетворение лиц, оставшихся за штатом

вследствие неизбрания их на должности
мировых судей.

Передать на рассмотрение Малого Совета.

г) Представление об ассигновании
108.678 руб. 68 коп. в распоряжение
главного начальника тюремного управления на

ремонт зданий.

Передать на рассмотрение Малого Совета.

2) Внесенные министром труда:
а) доклад о ликвидации киевской, бывшей

военно-обмундировальной мастерской
интендантского ведомства.

Оба доклада передать Малому Совету для
срочного рассмотрения.
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б) Доклад об отмене «временного
положения об общественных работах» и о
«положении о временном

междуведомственном совещании по организации

общественных работ».

3) Внесенный министром продовольствия
законопроект о порядке обеспечения
сахарных заводов свекловицею урожая 1918 г.

4) Штаты министерств.

5) Внесенный министром исповеданий
законопроект об ассигновании 1.500.000 руб.
на вспомоществование священикам и

церковнослужителям Православной церкви.

6) Доклад министра путей сообщения
о приобретении паровозов и вагонов из
Русского паровозостроительного общества
в Харькове.

V. Доложенный державным секретарем
проект изменения редакции земельного

закона.

VI. Внесенный державным контролером

законопроект о временных ревизиях.

VII. Письменное заявление министра
финансов о переданной ему представителем

Германии и Австро-Венгрии просьбе

разрешить пропуск из Австрии 40° водки.

Срочно рассмотреть в Совете Министров.

Просить министра финансов срочно дать
заключение по этому делу, с тем, чтобы
штаты могли быть рассмотрены в заседании
Совета 7 июня.

Законопроект рассмотреть в Совете
Министров.

Передать на рассмотрение в Малый Совет.

V. 1) Внести в редакцию закона правило, по
которому в тех случаях, если покупщик-то-

варшцество не размежуется в течение двух

лет, то размежевание предоставить

земельным комиссиям, без права сторон спорить
против произведенного размежевания.

2) Просить державного секретаря
окончательную редакцию закона доложить в

заседании Совета Министров 7 июня.

VI. Законопроект одобрить.

VII. Во время обмена мнениями по этому
делу министром финансов было высказано
следующее соображение. Так как
представители Германии и Австро-Венгрии, прося
о разрешении пропуска в пределы Украины
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австрийской водки, имеют в виду
обменивать на водку хлеб для того, чтобы шло
успешно дело закупки зерна, подлежащего

согласно Мирному договору вывозу в
Союзные державы, то вопрос о возможности

обмена хлеба на водку должен быть
принципиально разрешен Министерством
продовольствия, в руках которого находится вся

операция по выполнению в этом

отношении Мирного договора.
Министр продовольствия отметил со
своей стороны, что продажа водки является
одним из способов побуждения крестьян
к отчуждению имеющихся в деревне

запасов хлеба, заявил, что он признает
возможным допустить продажу водки для этой
цели. Отпущенных уже Министерством
финансов 20.000 бутылок мало. В
распоряжение Министерства продовольствия
необходимо дать до 1.000.000 бутылок, но не
единовременно, а по мере надобности.
Весьма важным в данном вопросе

является способ распределения водки.
Совершенно недопустимо продавать ее в виде премии.

Возможна такая постановка этого дела,

при которой каждому крестьянину,

продавшему и сдавшему известное количество

хлеба, выдается квитанция на право покупки
известного количества водки из специально

устроенных лавок.

Что же касается пропуска австрийской
водки, то это представляется недопустимым.

По обсуждении всех высказанных по
этому вопросу г. г. министрами мнений, Совет
Министров, находя что такой способ к
понуждению крестьян к отчуждению хлеба,
как обмена его на водку, является вредным
и опасным в политическом отношении,



Рада Міністрів Української Держави 63

VIIL Предложение министра финансов,
чтобы имущество подлежащих ликвидации
складов Земского и Городского союзов83,
в котором нуждается деревня, пустить

в продажу для обмена на хлеб.

IX. Доклад председателя Совета
Министров о полученном им от пана Гетмана
письме по поводу предложения гг. Шолков-
ского и Яковицкого об отпуске через них
из Москвы для Украины мануфактуры на
60.000.000 руб. в обмен на 1.000.000 пудов
сахара.

могущим повлечь за собою очень
серьезные последствия, большинством 9
против 4 голосов признал его
недопустимым и постановил: 1) просить министра
иностранных дел довести о таковом

суждении Совета до сведения представителей
Союзных держав, 2) в случае же если такая
мера будет принята со стороны Союзных
держав, то выразить против нее от имени

Совета Министров протест. 3) В
последнем же случае министру продовольствия

поручить внести подробный доклад о том
порядке, в котором продажа водки может

быть осуществлена.

VIIL Предложение министра финансов
принципиально принять и рассмотреть его

в связи с законопроектом о ликвидации тех

же складов.

IX. 1) Признать обмен сахара на
мануфактуру принципиально вполне желательным,

но имея в виду, что цены на мануфактуру

в предложении гг. Шолковского и
Яковицкого постановлены слишком высокие и не

соответствующие той разнице, какая

существует в Москве между ценами на

мануфактуру и на сахар, рассмотренное
предложение отклонить.

2) Просить министра иностранных дел
выяснить у германского представителя

вопрос о возможности вывоза в

Великороссию 1.000.000 пудов сахара.

3) И в случае благополучного разрешения

этого вопроса уполномочить державного

секретаря, как члена Мирной делегации,

вияснить, на каких условиях возможно

получение из Великороссии мануфактуры.
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X. Доклад товарища воєнного министра
по морским делам о демобилизации с 1
июня торгового флота и ходе и условиях
работ по поднятию затонувшего в Черном
море корабля.

XL Представление министра труда об
утверждении исполняющего обязанности директора
департамента охраны труда инженера-тех-

нолога Романа Адольфовича Войцеховского

в должности директора того же департамента.

X. Доклад одобрить.

XI. Кандидатуру Р. А. Войцеховского
одобрить.

Заседание закрыто в 2 часа 10 минут утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 37-40 зв. Машинопис. Незасвіднена копія.

№17

7.06.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, отаман [А. Ф.] Рогоза, А. К. Ржепец-

кий, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньков-
ский, Н. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовский, Ю. П. Вагнер, управляющий
министерством Д. И. Дорошенко, державный секретарь И. А. Кистяковский, тов. державного
секретаря А. А. Палтов, тов. державного контролера Д. В. Валлийский84. Приглашен
тов. министра А. А. Вишневский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 21 ч. 20 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Внесенные гг. министрами законопроекты и доклады - по вопросу
о признании их срочности.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать подлежащими рассмотрению Большой Рады в
срочном порядке нижеследующие законопроекты и доклады и поставить их на повестку

на следующих ближайщих заседаниях:
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1) Законопроект министра финансов об ассигновании 500.000 карб, на
немедленное оказание помощи жителям, пострадавшим от взрыва 6 июня на Печерске.

2) Законопроект министра продовольствия об обеспечении свеклосахарной
промышленности.

3) Доклад министра путей сообщения о ходе конференции о прямых сообщениях.
4) Законопроект министра иностранных дел о штатах посольств.
5) Законопроект министра исповеданий о статуте названного министерства.
6) Доклад министра путей сообщения о выдаче бесплатных проездных билетов

1-го класса должностным лицам.

II.

СЛУШАЛИ: Доклад министра финансов об ассигновании по предложению
Ясновельможного п. Гетмана 500.000 карб, на оказание помощи жителям, пострадавшим
от взрыва склада снарядов 6 июня 1918 г. на Печерске85, и внесенное в связи с этим
вопросом предложение министра труда.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Законопроект министра финансов об ассигновании
500.000 карб, принять. Настоящее постановление принято Советом Министров
единогласно.

2) Просить министра труда войти в сношение с Министерствами продовольствия,
народного здравия, финансов, внутренних дел, военных и исповеданий в целях
образования междуведомственной комиссии для определения степени нужды и размера
помощи пострадавшим.

3) Просить министра труда войти в сношение с заинтересованными ведомства¬
ми, а также с городским самоуправлением и подлежащими общественными
организациями на предмет срочной организации общественных работ и привлечении к ним
безработных по восстановлению и приведению в порядок прилегающего к месту
взрыва разрушенного им района.

1

Во время обмена мнениями по затронутым предложениями министра труда
вопросам председатель Совета Министров ознакомил Кабинет с теми данными о
последствиях взрыва, которые получены им при личном осмотре места катастрофи
непосредственно 6 июня и утром 7 июня.

III.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении Генеральным
судьей бывшего министра судовых справ Сергея Павловича Шелухина в Уголовный
департамент и Богдана Александровича Кистяковского86 в Административный.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры С. П. Шелухина и Б. А. Кистяковского одобрить.
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IV.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения о билетах на бесплатный проезд
в 1-м классе по железным дорогам высшим должностным лицам.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать, что постоянными билетами 1-го класса на
бесплатный проезд по железным дорогам должны пользоваться только министры, товарищи
министров, державный секретарь, товарищи державного секретаря, державный
контролер, товарищ держ. контролера. Директоры департаментов и другие высшие чины
цетральных учреждений могут получать такие билеты в случаях служебных поездок
каждый раз по предъявлении соответствующих удостоверений своего ведомства.

V.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Совета Министров об инструкции
представителю председателя Совета Министров при австро-венгерском командовинии в Одессе.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести во 2-1 пункт одобренного уже проекта названной
инструкции после слова «разрешения» слова «председателем Совета Министров».

Просить министра народного здравия и призрения В. Ю. Любинского,
отправляющегося по другим служебным делам в город Одессу, передать инструкцию
С. Н. Гербелю и фельдмаршал-лейтенанту фон Бельцу, осведомив их о тех причинах,
которые вызвали изменение первоначально выработанной в присутствии С. Н. Гер-
беля и фельдмаршал-лейтенанта фон Бельца инструкции, а также выяснить пред
австро-венгерским командованием все вопросы, возникшие в связи с приобретением
последним имеющихся в Одессе на складах материалов.

VI.

СЛУШАЛИ: Доложенный державным секретарем в измененной, согласно
принятым в предыдущих заседаниях Советом Министров, редакции земельный закон.

ПОСТАНОВИЛИ: Статьи 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 принять в доложенной редакции,
статью 10-ю принять с поправкой министра торговли и промышленности, предложившего
слова: «не считаясь ни с наличностью долга, ни с наличностью исполнительных листов по

решениям, вступившим в законную силу» - исключить, а добавить после слова «может»
слова «по обстоятельствам дела» и добавить в конце статьи слова «и торги отменить».

В статье 2-й после слов «по ее выбору» добавить слова «без нарушения
отрубного характера владения», статьи 12 и 13,14 и 15 принять в доложенной редакции, но
изменить нумерацию последних статей, 14-ой на 15-ю и последнюю на 14-ю.

VII.

СЛУШАЛИ: Доложенный председателем Совета Министров проект положения
о временных ревизионных комиссиях для обревизования органов местного
самоуправления.
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ПОСТАНОВИЛИ: Ст. 1-ю положения принять в доложенной редакции. В ст. 2-ю
внести изменение в том смысле, что при отсутствии губерниального И ПОБИТОВОГО
старост в комиссии председательствует представитель судебного ведомства.
Настоящее постановление принято большинством 7 против 5 голосов, при одном
воздержавшемся. В конце статьи добавить, что представители судебного ведомства
назначаются в комиссии министра внутренних дел по соглашению с министром юстиции.

Статьи 3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 принять в доложенной редакции.
Закон ввести в действие по телеграфу, не выжидая распубликования.

Заседание закрыто в 1 час 45 минут утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 41-42 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

8.06.1918.

№18

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры отаман [А. Ф.] Рогоза, А. К. Ржепецкий, В. Г.

Колокольцев, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко, Ю. Ю.
Соколовский, Ю. Н. Вагнер, державный контролер Г. Б. Афанасьев, державный
секретарь И. А. Кистяковский, тов. министра [С. В.] Завадский. Приглашен тов. министра
Н. А. Гаврилов и В. А. Кирьяков.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 16 ч. 30 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Представление министра земледелия о назначении директора
лесного департамента Генриха Германовича Бурлакова87 ко временному исполнению
обязанностей товарища министра земледелия.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Г. Г. Бурлакова одобрить и предложить
державному секретарю представить ее на утверждение пану Гетману.

П.

СЛУШАЛИ: Законопроект министра продовольствия об учреждении при названном
министерстве комитета по ликвидации военно-общественных организаций и
контрпроект об учреждении того же комитета, предложенный державным секретарем.
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ПОСТАНОВИЛИ: По обмене мнением, в котором приняли участие все гг.
министры, Совет Министров большинством 10 голосов против одного постановил
принять предложение министра торговли и промышленности об учреждении должности
главноуполномоченного по ликвидации военно-общественных организаций с
предоставлением ему широких полномочий в этом деле и учредить при главноуполномо-
ченном должности товарищей главноуполномоченного, число коих предоставить
определить тому лицу, которое будеть назначено на эту должность.

Председатель Совета Министров Ф. А. Лизогуб, признавая более целесообразным
поставить во главе дела ликвидации комитет с числом членов не более 5-ти остался по
вышеизложенному постановлению Совета при особом мнении.

Далее Советом Министров большинством 8 против [... ] голосов было поставлено
учредить при главноуполномоченном совет из представителей министров: военного,
торговли и промышленности, земледелия, продовольствия, народного здравия и

государственного контроля. Представители ведомств пользуются в комитете
совещательным голосом и другой службы нести не должны.

Предложение о привлечении в комитет представителей ликвидируемых
общественных организаций отклонено Советом Министров большинством семи против
пяти голосов. Председателю комитета предоставляется право приглашать к участию
в комитете всех лиц, коих он найдет нужными.

При особом мнении по настоящему постановлению остался министр
продовольствия Ю. Ю. Соколовский.

В заключение Совет Министров постановил поручить державному секретарю
выработать общее положение для главноуполномоченного, которое и рассмотреть в первую
очередь в заседании Совета 10 июня и просить его при редактировании инструкции
твердо определить объект ликвидации, перечислив отдельные подлежащие ликвидации
организации и упомянув затем обо всех прочих организациях, которые получали
суммы из Военного фонда. В примечании желательно указать, что в случае спора той или
иной организаций против ликвидации - последний разрешается Советом Министров.

III.

СЛУШАЛИ: Доклад державного секретаря о Бюро прессы.
ПОСТАНОВИЛИ: Наблюдение за прессой оставить в ведении Министерства

внутренних дел, в остальных отношениях прессу передать в ведение державного

секретаря и просить его в кратчайший срок представить свои соображения по этому
вопросу Совету Министров.

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Совета Министров о предложении пана
Гетмана образовать под председательством председателя Совета Министров комитет для
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распределения пожертвований, поступающих в пользу пострадавших от взрыва на
Печерске.

ПОСТАНОВИЛИ: В осуществление предложения пана Гетмана учредить
названный комитет под председательством председателя Совета Министров.

Заседание закрыто в 19 ч. 30 мин.

ЦДАВО України. Ф. 1064. -On. 1.- Спр. 6. - Арк. 43-44 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№19

10.06.1918 г.

Председательствовали: Ф. А. Лизогуб и М. П. Чубинский.
Присутствовали: министры отаман [А. Ф.] Рогоза, А. К. Ржепецкий, В. Ю.

Любинский, В. Г. Колокольцев, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко, Ю. Ю.
Соколовский, Ю. Н. Вагнер, управляющий министерством Д. И. Дорошенко, тов.
министра [В. А.] Ауэрбах88, Н. Л. Максимов, державный контролер Г. Е. Афанасьев,
державный секретарь И. А. Кистяковский, тов. держави, секр. А. А. Палтов.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 21 ч. 40 мин. под председательством
Ф. А. Лизогуба.

Слушали: Постановили:

I) Предложение председателя Совета
Министров о признании могилы Т. Г.
Шевченко национальной собственностью.

I) а) Предположение председателя Совета
Министров принять и обратиться к
Владимиру Павловичу Науменко89 с просьбой передать
могилу Т. Г. Шевченко Украинской Державе.
б) Поручить Министерству внутренних дел

войти в Совет Министров с представлением об
открытии соответственного кредита на

содержание могилы Т. Г. Шевченко в достойном виде.

II) Представление министра внутренних
дел о назначении Александра Васильевича
Десницкого90 уполномоченным Украинской
Державы при 52-м германском корпусе.

II) Кандидатуру А. В. Десницкого
одобрить.
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III) Поставленный державным секретарем
вопрос о порядке подписания наказов о

назначениях лиц на должности не ниже 4-го

класса.

III) Признать, что наказы о назначениях
лиц до 4-го класса включительно должны

скрепляться подлежащим министром.

IV. Доклад министра народного здравия

В. Ю. Любинского о результатах поездки

его в Одессу для переговоров с

австро-венгерским командованием по вопросам,

касающимся инструкции

особо-уполномоченному председателя Совета Министров при

названном командовании и другим.

IV) Доклад принять к сведению.

Председательствование принял М. П. Чубинский.

V. Законопроект министра иностранных
дел об утверждении штатов посольств
Украинской Державы.

V) В результате детального обсуждения
доклада министра иностранных дел Совет
Министров, принимая во внимание, что
Украинская Держава, как молодое с
троящееся государство, должно соблюдать
возможно большую экономию в расходовании
народных средств и что, с другой стороны,
достоинство державы требует, чтобы она
была представлена в среде других держав
достойной своему самостоятельному и
независимому положению, признал, что при

установлении штатов посольств необходимо

исходить из той схемы, которую представил

в своем докладе г. министр иностранных

дел с тем однако, что для послов,

посланников и уполномоченных министров, т. е.

посольств 1-го разряда, должны быть
установлены штаты, предположенные в докладе

для посольств П-го разряда, а для министров
резидентов и поверенных в делах, т. е.

посольств II и III разряда - штаты III разряда.
Вместе с тем Совет Министров признал
необходимым ввести в штат посольств 1-го

разряда вторую должность секретаря

посольства с окладом в 12.000 карб, в год.
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VI. Внесенный министром иностранных
дел законопроект об ассигновании

министерству иностранных дел кредита в
размере 450.000 карб, на внутреннее
оборудование посольств Украинской Державы.

VII. Возбужденный при рассмотрении
Советом Министров статьи VI министром

финансов вопрос об учреждении при
иностранных [державах должности атташе

военного, морского, финансов и торговли
и промышленности].

VIII. Рассмотренный Малой Радой
законопроект о пасхальных наградных служащим

центральных учреждений.

IX. Внесенный морским министром

законопроект о комитете по демобилизации судов
Торгового флота и штатах этого комитета.

X. Внесенный морским министром

законопроект об отпуске 1.000.000 карб, на

частичную демобилизацию Николаевского порта.

VI. Ассигновать в распоряжение министра
иностранных дел на внутреннее

оборудование посольств и миссий Украинской
Державы с тем, чтобы на расход на каждое

посольство и миссию не превышал 50.000 карб.

VII. 1) Учредить при ностранных державах
должности атташе военного, морского,

финансов и торговли и промышленности.

2) Порядок назначения и увольнения их
устанавливается подлежащими министрами.

3) Атташе не числятся на службе в
посольствах, а состоят при них, поэтому послы

имеют право отвода того из лиц, назначенных на

должности, которые по своим качествам не

соответствуют требованиям,
предъявленным к лицам, состоящим при посольствах.

4) Сметы и штаты для этих должностей
составляются подлежащими министрами.

VIII) Законопроект возвратить в Малую
Раду для указания в законе суммы кредита,
необходимого для названного расхода.

IX. Законопроект одобрить.

X. Законопроект одобрить.

Председательство принимает Ф. А. Лизогуб.

XI. Письменное заявление министра
народного просвещения по поводу статей,
появившихся в газете «Відродження»91.

XI. Выслушав объяснения военного
министра и начальника Штаба Гетмана о том, в
каком положении в настоящее время

находится издательство этой газеты по отношению

к органам правительственной власти, Совет

Министров, признавая, что содержание
помещенных в этой газете статей не

совместимо с тем официальным титулом издательства,
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XII. Возбужденный державным
секретарем вопрос о необходимости скорейшего
издания закона об украинском подданстве.

XIII. Внесенный министром земледелия
законопроект об обеспечении
свекловичных плантаций.

XIV. Представление министра

иностранных дел о назначении на должности

посланника при Берлинском правительстве

и особо - Германского Императора* барона
[Федора Рудольфовича] Штейнгеля93 и на
должность дипломатического

представителя в Вене - Вячеслава Казимировича
Липинского94.

которое ставит его в известную связь с

Военным министерством; признал необходимым:
1) в кратчайший срок не позже; как через
день снять этот официальный титул с
издательства газеты «Відродження».
2) и уведомить издателя газеты; что Совет

находит неудобным в официальном органе
употребление выражений; отмеченных в
заявлении министра народного просвещения

XII. Для выработки в срочном порядке
соответственного законопроекта образовать
комиссию под председательством министра

юстиции в составе министров народного

просвещения; иностранных дел;

державного секретаря, товарища министра

внутренних дел и профессоров Б. А. Кистяковского

и [Е. В.] Спекторского92.

XIII. Законопроект по существу одобрить

и просить министра земледелия и
державного секретаря внести в него необходимые

редакционные поправки, после чего
распубликовать его по телеграфу.

XIV. Кандидатуры барона [Ф. R]
Штейнгеля и В. К. Липинского одобрить.

ДДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 45-47. Машинопис. Незасвіднена копія.

Так у документі.
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№20

11.06.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, отаман [А. Ф.] Рогоза, А. К. Рже-

пецкий, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зинь-
ковский, Н. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер, державный
секретарь И. А. Кистяковский, тов. министра А. А. Палтов, тов. державного контролера
Д. В. Валлийский. Приглашены: тов. державного секретаря Н. М. Могилянский,
отаман [В. И.] Стойкин95 и отаман [В. В.] Дашкевич-Горбацкий.

Секретарь Рады Министров: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 21 ч. 25 м.

I.

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел о назначении князя
Владимира Давыдовича Жевахова96 на должность чиновника особых поручений IV класса
при министре внутренних дел.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру В. Д. Жевахова одобрить.

II.

СЛУШАЛИ: Представление министра путей сообщения о назначении инженера
Алексея Константиновича Старицкого ко временному исполнению обязанностей
главного инспектора железных дорог впредь до утверждения штатов министерства.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру А. К. Старицкого одобрить.

III.III.

СЛУШАЛИ, а) Внеочередное заявление министра народного здравия о
постоянных требованиях представителей австро-венгерских военных властей об отпуске
различных материалов и в частности об ультимативном требовании лейтенантом Бурьба
об отпуске 300.000 аршин марли.

б) Связанный с вышеизложенным заявлением доклад главного начальника
снабжений о дошедшем до его сведения желании представителей германской торговли
заключить с украинским правительством договор, по которому немцам должно быть
представлено исключительное право на покупку различных припасов, после чего они

перестанут смотреть на такого рода припасы как на военную добычу.
ПОСТАНОВИЛИ: а) Просить Германское и Австрийское главнокомандование

в отношении требований различных припасов из складов военно-общественных
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организаций принять во внимание, что украинским правительством учреждается
должность главноуполномоченного, в ведение которого и перейдет распределение
этих припасов.

б) Просить В. Ю. Любинского снестись по прямому проводу с С. Н. Гербелем,
дабы последний довел о требованиях лейтенанта Бурьбы до сведения
Австро-Венгерского главнокомандования. Внесте с тем просить В. Ю. Любинского переговорить
по тому же делу с графом Форгачем97.

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад начальника штаба Гетмана о штатах названного штаба и

особое мнение военного министра, высказавшегося против учреждения громоздких
канцелярий, воспитывающих в чиновниках известные привычки, идущие не на
пользу, а во вред делу.

ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотрев штаты по отделам, обменявшись мнением по каждому
из них и выслушав объяснение начальника штаба Гетмана, Совет Министров постановил:
просить образованную уже Советом комиссию для рассмотрения этих штатов обсудить
еще раз все высказанные по настоящему вопросу мнения г. г. министров и соответственно
им сократить доложенные штаты. В частности, было принято следующее положение: при
особе Гетмана учредить по одной должности генерального бунчужного и генерального
секретаря с тем, чтобы название последней должности было заменено другим более
соответственным и с упоминанием, что эта должность приравнивается к должности товарища
министра. Смета 1-го отдела утверждена в сумме 225.200 карб. По 3-му отделу
исключены должности 1 старшины и 1 урядовця при канцелярии.

Министр народного просвещения Н. П. Василенко остался при [особом] мнении.
По господарскому отделу сокращено жалование начальнику канцелярии на 1200

руб. и исключена одна должность старшины для поручений.
Вопросы о самостоятельности господарского отдела постановлено передать на

благоусмотрение пана Гетмана.

V.

СЛУШАЛИ: Внеочередное заявление министра юстиции о том, что несмотря на
все принятые меры работа Генерального суда не может наладиться за отсутствием
подходящего помещения.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать, что к 17 июня помещение бывшего
Военно-окружного суда безусловно должно быть освобождено для нужд Генерального суда.

VL

СЛУШАЛИ: Доложенное державным секретарем положение о главноуполномо-
ченном по управлению и ликвидации организаций военного времени.
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ПОСТАНОВИЛИ: Положение одобрить и ввести в действие по телеграфу, не
выжидая распубликования его в «Державном Вестнике».

VII.

СЛУШАЛИ: Внесенный державным секретарем законопроект об ассигновании
300.000 карб, на нужды прессы.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

Заседание закрылось в 2 ч. 30 м. утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. б.-Арк. 48-49. Машинопис. Незасвідчена копія.

№21

12.06.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, отаман [А. Ф.] Рогоза,

А. К. Ржепецкий, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А.
Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер,
управляющий министерством Д. И. Дорошенко, державный секретарь И. А. Ки-
стяковский, тов. державного секретаря А. А. Палтов, тов. министра Н. Л.
Максимов. Приглашены: председатель Малой Рады С. В. Завадский и тов. министра
[В. А.] Кулябко-Корецкий.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 21 ч. 30 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Малого Совета Министров о делах,
рассмотренных Малым Советом и перечисленных в прилагаемом перечне под №№ 1-21*.

ПОСТАНОВИЛИ: I) Постановление Малого Совета по делам, значащимся в
перечне под №№ 1-12 и 14-19 - одобрить.

II) В законопроект о сборе с публичных зрелищ и увеселений (по перечню - № 13)
исключить ст. 2-ю; в остальном законопроект одобрить.

* Переліки законопроектів, ухвалених Малою Радою, в журналах засідань Ради Міністрів відсутні.
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III) Окончательное суждение по законопроекту о мерах борьбы с безработицей
(по перечню № 20) отложить до представления министром труда его соображений об
общих принципах постановки дела общественных работ.

IV) Законопроект об учреждении Комитета труда вернуть министру труда для
переработки, с тем, чтобы в состав названного комитета было включено необходимое
число представителей ведомств с предоставлением последним права участия в
голосованиях комитета.

II.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения о положении в
железнодорожных мастерских.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать, что на случай забастовки служащих
железнодорожных мастерских ремонт паровозов может быть передан частным заводам. Все
принявшие участие в забастовке могут быть уволены с тем, что впоследствие они могут
быть приняты обратно.

III.

СЛУШАЛИ: Срочное заявление министра исповеданий.
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление по настоящему делу занести в особый журнал.

IV.

СЛУШАЛИ: Доложенный военным министром законопроект об организации
военно-судебных учреждений.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить

Заседание закрыто в 2 часа утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. S0-S0 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№22

14.06.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, отаман [А. Ф.] Рогоза, А. К. Рже-

пецкий, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П.
Василенко, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер, управляющий министерством Д. И.
Дорошенко, тов. министра [В. Е.] Брунст, державный секретарь И. А. Кистяковский, тов.
державного секретаря А. А. Палтов. Приглашены: А. А. Вишневский, М. М.
Воронович и Ю. А. Кистяковский98.

При секретаре Рады Министров В. Ф. Дитятине.

Заседание открыто в 21 ч. 45 мин.

І.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении товарища
прокурора Харьковской судебной палаты Клонова членом Харьковской судебной палаты.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Клонова одобрить.

П.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров о постигшем город
Киев новом бедствии - пожаре на Подоле.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять. III.III.
СЛУШАЛИ: Доклад главноуполномоченного по управлению и ликвидации

учреждений и организаций военного времени.
ПОСТАНОВИЛИ: 1) Кандидатуру Романа Георгиевича Моллова" на должность

помощника главноуполномоченного по управлению и ликвидации учреждений и
организаций военного времени одобрить.

2) Доклад одобрить и ассигновать в распоряжение главноуполномоченного
авансом 100.000 карб, на организацию канцелярии и для оплаты немедленных
командировок на места.

3) Просить министра продовольствия и главноуполномоченного так поставить
дело снабжения крестьянского населения различными предметами из
ликвидируемого имущества, чтобы деньги за это имущество поступали от крестьян в
Государственное казначейство, и в этом отношении войти в соглашение с министром финансов.
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IV.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Малого Совета Министров о делах,
рассмотренных Малым Советом и перечисленных в прилагаемых перечнях под №№ 28-31,
34-48 и 53.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Постановления Малого Совета по делам, значащимся в
перечнях под №№ 22-31,35-47 и 53, одобрить.

2) По вопросу об отпуске [на] 400.000 карб, хозяйственных предметов для разных
министерств (по перечню № 34) Совет Министров признал более целесообразным
предоставить производство соответственных закупок самим ведомствам и, в

соответствии с высказанными членами Совета суждениями, постановил:

а) Хозяйственный департамент Державной канцелярии передать в Министерство
продовольствия.

б) Поручить министру продовольствия войти безотлагательно в Совет
Министров с представлением о порядке ликвидации названного департамента и об отпуске
средств, необходимых для расплаты по сделанным названным департаментом до сего
времени закупкам, заказам и для удовлетворения тех служащих, которые останутся

по упразднении департамента за штатом и не получат нового назначения.

в) Отпуск 400.000 карб, отклонить.
3) По поводу Особого журнала Малого Совета, за № II, о мерах по организации

Украинскаго общества Красного Креста (по перечню 48) Совет Министров
усмотрел, что Малый Совет, рассмотрев резолюцию учредительного съезда Украинского
Красного Креста, полагал а) резолюции эти одобрить, с тем чтобы
и б) просить

*

С своей стороны Совет Министров затруднился, однако, всецело разделить
вышеприведенное предположение Малого Совета, так как оно дает повод заключать,
будто находящееся в пределах Украины имущество учреждений Красного Креста
составляет бесспорную собственность Российского общества Красного Креста. Между
тем Совет Министров находил, что вопрос о судьбе имущества, принадлежавшего
Российскому обществу Красного Креста, представляется чрезвычайно сложным
и требующим еще подробнаго и всестороннего рассмотрения. Нельзя забывать, что
большая часть этого имущества приобретена на средства Государственнаго
казначейства и, следовательно, Украине, как части бывшей империи, принадлежит право
на известную долю общего достояния Российского общества Красного Креста вне
зависимости даже от частного вопроса о том, где то или иное имущество в данное

время находится. Наряду с этим в ведении Российского общества состоял ряд
учреждений, созданных всецело на местные средства, которые ныне при разделении
империи на ряд самостоятельных государств, очевидно, не могут по прежнему считать-

* Пропуск у тексті документу.
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ся собственностью Российского общества. Окончательное разрешение свое вопрос
о разделении имущества Российского общества между отдельными частями бывшей
империи получит, очевидно, в соответственных договорах между образовавшимися
из этих частей государствами, причем Совет Министров полагал, что то имущество,
которое находится ныне в пределах Украины или будет сюда в ближайшее время
ввезено (напр. из Румынии), должно во всяком случае почитаться достоянием Украины.

Имея затем в виду, что при Министерстве народного здоровья образовано по
аналогичному вопросу особое совещание, Совет Министров постановил передать
и вопрос, рассмотренный в Малом Совете, на обсуждение упомянутого совещания,
которое вместе с тем надлежало бы осведомить о точке зрения, разделяемой в этом
отношении Советом Министров.

СЛУШАЛИ: Представление державного секретаря об утверждении Статута
Державной канцелярии.

ПОСТАНОВИЛИ: Статут Державной канцелярии одобрить.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. S1-S2 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№23

15.06.1918 г.

№

Председательствовал: М. П. Чубинский.
Присутствовали: министры С. М. Гутник, В. Ю. Любинский, Н. П. Василенко,

Ю. Н. Вагнер, управляющий министерством Д. И. Дорошенко, державный контролер
Г. Е. Афанасьев, тов. министров М. М. Воронович, Г. Г. Лерхе, В. Е. Брунст, Н. Л.
Максимов, К. К. Мирович, Н. А. Гаврилов, П. П. Чубинский, державный секретарь
И. А. Кистяковский. Приглашены в заседание: отаман [В. В.] Дашкевич-Горбацкий.

При секретаре Совета Министров А. А. Татищеве.

Заседание открыто в 21 ч. 30 м.

I.

СЛУШАЛИ: Доклад управляющаго министерством иностранных дел о назначении
советником посольства в Вене Ивана Степановича Токаржевского-Карашевича100.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру И. С. Токаржевского-Карашевича одобрить.
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П.

СЛУШАЛИ: Внеочередное сообщение товарища министра внутренних дел
М. М. Вороновича о поступившей в министерство телеграммы Одесского головы
о положении продовольственного вопроса в Одессе.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Совета по сему вопросу записать в особый
журнал.

III.

СЛУШАЛИ: Доклад начальника штаба Гетмана о состоявшемся, в исполнение
постановления Совета Министров от [...] июня, рассмотрении проекта штатов
Генерального штаба в комиссии из министров народного просвещения, финансов и
военного.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Согласно с заключением комиссии исключить из
намеченного проектом штата Гетманской походной канцелярии должности: 1 топографа, 1
помощника начальника отдела, 1 журналиста, 1 экспедитора, 1 экзекутора, 2
переписчиц, 2 кураторов, 3 чиновников 9-го класса, 1 писца, 1 юзиста, 1 механика и 1
переводчика.

2) По вопросу об организации особой охранной команды признать необходимым
качественное повышение состава охранников, для чего повысить оклад их

содержания до 500 руб. (вместо намеченнаго проектом 400 руб.), а оклад старших
охранников до 600 руб. (вместо 500 руб.). Число младших охранников определить в 25 чел.
(вместо намеченных проектом 33 чел.).

3) Повысить оклад содержания начальника канцелярии гетманского господаря до
800 карб, в месяц.

4) Поручить державному секретарю совместно с начальником Гетманского штаба,
испросить указания Гетмана по вопросу о наименовании должностей состоящих при
нем генералов для поручений, так как предположенное проектом наименование их
«генеральными старшинами» не может быть принято, в виду наличия уже
соответственных званий по Военному министерству. (По мнению министра юстиции этим
генералам следовало бы именоваться «гетманскими секретарями»).

IV.

СЛУШАЛИ: Законопроект министра народного просвещения об учреждении
Главного управления искусств и национальной культуры и переименование
ведомства в Министерство народного просвещения и искусства.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что возникновение
самостоятельного Украинского государства обязывает правительство принять все меры к упрочению
и развитию украинского национального искусства и культуры и выделять для сего

необходимые средства из Государственнаго казначейства, признать намеченное ми¬
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нистром народного просвещения учреждение Главного управления искусств и
национальной культуры вполне своевременным.

Вместе с тем Совет Министров не усмотрел основания к предоставлению
названному главноуправляющему права самостоятельного голоса в заседаниях

Совета Министров, полагая в то же время, что такому главноуправляющему по
делам искусства и национальной культуры будут принадлежать общие права
товарища министра, то министр народного просвещения сможет, если он признает

это нужным, при рассмотрении в Совете Министров дел, касающихся названного
Главного управления, передать свое право голоса упомянутому
главноуправляющему. Соответственно сему из проекта должна быть исключена вторая половина
раздела IV-ro.

Одобрив в остальном представленный министром народного просвещения
проект, Совет Министров счел нужным оговорить, что присвоение проектируемому
учреждению по делам искусства и национальной культуры наименования Главного
управления не должно предрешать само по себе его состава и численности служащих,
по таковому вопросу Совет будет иметь особое суждение, когда министр народного
просвещения внесет проект штатов названного Главного управления.

V.

СЛУШАЛИ: Доклад помощника военного министра об ассигновании 300.000 карб,
на выдачу единовременного пособия офицерам и чиновникам Морского ведомства.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

VI.

СЛУШАЛИ: Законопроект министра юстиции о повышении подсудности
гражданских дел у мировых судей (п. 1 ст. 29 Уст. гражд, суд.)

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Законопроект министра внутренних дел об открытии кредита в 80
млн. карб, на выдачу ссуд земствам и городам.

ПОСТАНОВИЛИ: Усматривая из доклада товарища министра финансов
пояснений, что министерство предполагает вскоре представить законопроект об
учреждении кассы городского и земского кредита, вследствие чего до известной
степени отпадают опасения в недостатке испрашиваемой Министерством внутренних
дел суммы - Совет полагал законопроект одобрить, заменив лишь в ст. 4-й слово
«дотації» словами «допомоги з коштів Державної скарбниці».

Ознакомившись вместе с тем с приложенным к законопроекту проектом правил
о выдаче ссуд, каковые правила подлежат утверждению по соглашению министров
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внутренних дел и финансов, Совет Министров счел нужным отметить в журнале
своем нижеследующие соображения по поводу означенного проекта:

По § 7. Ввиду затруднительного состояния финансов большинства ведомств и
городов было бы полезно не требовать погашения взносов в первый год по выдаче ссуды.

По §10. Наложение ареста на городские доходы требует, по мнению Совета
Министров, законодательной санкции, так как Городовое положение такого права
министру внутренних дел не предоставляет.

По § 11. Следовало бы яснее указать, что безубыточность соответственных земских
и городских предприятий является условием самой выдачи на этот предмет ссуды.

По § 12. Повторяющий дословно ст. 49-ю закона - следовало бы вовсе исключить.

VIII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра труда о восстановлении «Зверинца»101.
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад заслушать в понедельник 17 июня в первую очередь.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 53-54 зе. Машинопис. Незасвідчена копія.

№24

18.06.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, А. К. Ржепецкий, В. Г. Колокольцев,

В. Ю. Любинский, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко, Ю. Н. Вагнер,
управляющий министерством Д. И. Дорошенко, державный контролер Г. Е.
Афанасьев, товарищи министров: [В. А.] Ауэрбах, Н. А. Гаврилов, державный секретарь
И. А. Кистяковский, тов. державного секретаря А. А. Палтов, главноуполномоченный
Ю. А. Кистяковский. Приглашены: Н. М. Могилянский, В. Ф. Романов, М. М.
Воронович, В. А. Кулябко-Корецкий, Н. М. Тоцкий, А. А. Татищев.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 21 ч. 40 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Доклад главноуполномоченного по управлению и ликвидации
учреждениями и организациями военного времени Ю. А. Кистяковского:
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а) о положении дела ликвидации;
б) о необходимости внести в Положение о главноуполномоченном такие

изменения, которые дадут ему возможность пользоваться ценным сотрудничеством лиц, не

могущих принять постоянной службы в его управлении;
в) о назначении Федора Федоровича Енни членом Совета главноуполномоченного;
г) о проекте обязательных постановлений, направленных к прекращению

распродажи ликвидируемого имущества.

ПОСТАНОВИЛИ: По п. а) Доклад одобрить.
По п. б) Предложение Ю. А. Кистяковскаго о пополнении Совета при

главноуполномоченном одним лицом, избранным «Протофисом»102 и 3-мя лицами по
назначению Совета Министров - принять и соответственно изменить ст. 9 Положения
о главноуполномоченном.

По п. в) Кандидатуру Ф. Ф. Енни одобрить.
По п. г.) Доложенный проект обязательных постановлений одобрить.

II.

СЛУШАЛИ: Дополнение повестки.

ПОСТАНОВИЛИ: Дополнить повестку и внести в нее нижеследующие дела:
1) Законопроект министра финансов об ассигновании Министерству торговли

и промышленности 30.000.000 карб, для закупки угля и смазочных материалов.
2) Законопроект того же министра против спекуляции с иностранной валютой.
3) Законопроект того же министра о реорганизации пограничной стражи.
4) Доклад министра труда об учреждении особого технического комитета для

восстановления «Зверинца».
5) Доклад державного секретаря о прессе.
6) Три законопроекта Министерства земледелия, подлежащие передаче в Малую Раду.

III.

СЛУШАЛИ: Доклад министра труда о восстановлении части «Зверинца» и
предложение, внесенное по этому вопросу председателем Совета Министров.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад министра труда принять.

Вместе с тем Совет Министров, приняв во внимание выраженное паном Гетманом
желание, чтобы часть города Киева, именуемая «Зверинцем» и прилегающие к ней
местности были бы превращены в культурный уголок, к устройству которого должны быть
применены все последние технические, а также художественные задания, которые так

широко применяюся в городском строительстве Западной Европой, постановить поручить
заботу об этом деле особому высшему совету в составе г. г. министров - военного, путей
сообщения, народного просвещения, труда, державного секретаря и Н. М. Могилянского
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с тем, что в работах его могут принимать участие все г. г. министры. Поручить
державному секретарю совместно с министром юстиции образовать юридическую комиссию для
выяснения связанных с этим делом юридических вопросов.

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад министра торговли и промышленности о необходимости
в интересах восстановления украинской промышленности согласовать на местах
действия германского и австрийского командования с деятельностью украинских
властей и о создании для этого особого центрального органа.

ПОСТАНОВИЛИ: Для скорейшего поднятия украинской промышленности
образовать в г. Киеве комитет по делам горной и фабрично-заводской промышленности
в следующем составе: 1) по одному представителю от министерств: торговли и
промышленности, внутренних дел, финансов, путей сообщения, продовольствия и труда;
2) представителей германского и австро-венгерского командований и 3) трех
представителей от совета Съезда горно-промышленников и 1-го представителя Суозифа.

V.

СЛУШАЛИ: Штаты министерств.
ПОСТАНОВИЛИ: Обсудив принципиальную сторону вопроса, окончательное

рассмотрение штатов назначить на 19 июня и все принятые по настоящему вопросу
постановления внести в особый журнал.

Заседание закрыто в 2 часа утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 55-56. Машинопис. Незасвідчена копія.

№25

Окремий журнал засідання Ради Міністрів

18,19.06.1918 г.

По проекту нормального расписания окладов содержания и классов должностей
служащих в центральных правительственных учреждениях гражданских ведомств.

На рассмотрение Совета Министров поступили особые журналы Малого Совета
от 28/30 мая и 10 июня с. Г. за №№ 6 и 16 с проектом нормального расписания окла-
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дов содержания и классов должностей служащих в центральных правительственных
учреждениях гражданских ведомств.

По докладе товарищем державного секретаря главных оснований принятого
Малым Советом проекта, Совет Министров одобрил нижеследующие положения: 1)
Проектируемое расписание окладов должно считаться нормальным для типовых
должностей центральных ее ведомств, не исключающих возможности внесения в
проекты штатов специальных должностей; расписание является временным, вызванным
современной дороговизной жизни; оно подлежит распространению на нестроевые
должности военного ведомства, при пересмотрении снова последнего; 2) ввиду
временного действия проектируемого расписания и во избежание нежелательного
прецедента для штатов местных учреждений, деление окладов на основные и
добавочные, вызываемые дороговизной жизни, представляется нецелесообразным (особое
мнение по этому поводу заявлено председателем Совета Министров); 3) право на
казенные квартиры должно быть ограничено должностями, связанными с
известным представительством (председатель Совета Министров, министры, товарищи
министров); 4) прогонные и командировочные деньги как для всех центральных,
так и для местных учреждений подлежат установлению в размере, по возможности,
отвечающем действительному расходу должностных лиц при поездках; деление
командировок на 4 пояса с этой точки зрения представляется целесообразным, причем
из несогласованных в Малом Совете четырех ставок командировочных правильнее
принять высщие ставки; оплата служебных поездок по линиям путей сообщения не
может производиться на общем основании, и в данном отношении министром
путей сообщения должны быть разработаны особые правила, кроме того, расписанием
должны быть предусмотрены и особые подъемные, выдаваемые при первоначальном
назначении на службу, применительно к существующим правилам; 5) особое
вознаграждение за работы во вневедомственных комисиях представляется мерой вполне
справедливой; 6) установление преимущества для лиц с высшим образованием при
замещении должностей от VII класса и выше вполне целесообразно; 7) для
подготовки к классным должностям желательно установление платной должности
практиканта, по примеру должностей кандидатов на судебные должности; председатель Совета
по этому поводу остался при мнении, что подготовляемый персонал может быть
назначаем на низшие канцелярския должности (урядовцы трех разрядов).

Затем, большинством 7 против 6 голосов Совет отклонил предложение Малого
Совета о закреплении силою закона размера рождественских и пасхальных пособий
в виде установления 13-го и 14-го месяца службы. Меньшинство признавало такой
способ помощи служащим для покрытия обычных праздничных расходов их более
предпочтительным по сравнению с назначением наградных по усмотрению

начальства, большинство же, опасаясь значительного увеличения расходов
государственного казначейства на содержание личного состава, особенно в связи с необходимостью
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считаться с распространением проектируемой меры и на все местные учреждения,
высказалось за испрошение денежных сумм на пособия и награды в сметном порядке,
с тем, чтобы остатки кредитов на содержание личного состава обращались в доходы
казны. Председателем Совета Министров по поводу принятого большинством
Совета решения заявлено особое мнение.

Равным образом Совет не нашел возможным согласиться и с постановлением
Малого Совета о сроках введения в действие нормального расписания в зависимости от
утверждения штатов того или иного ведомства. Полагая правильным закрепить
точный срок 1 июня силою закона, Совет в устранение опасений, возникавших в Малом
Совете относительно механического распространения повышенных окладов на лиц,
не подходящих по их цензу к той или иной должности, предусмотренной
расписанием, постановил, что нормальное расписание окладов содержания и классов

должностей служащих в центральных правительственных учреждениях гражданских

ведомств ввести в действие с 1 июня 1918 г., при том условии, что для присвоения того
или иного оклада служащим, состоящим уже в ведомствах, должно быть
подтверждено соответственным приказом, в установленном порядке, назначение их на ту или

иную должность, предусмотренную нормальным расписанием, за исключением лиц,

назначенных на должности наказами пана Гетмана.

Вместе с тем, так как на утверждение штатов ведомств потребуется
сравнительно продолжительный срок, пополнение же их состава для правильного хода работы
неотложно, Совет признал возможным, в виде временной меры, представить
начальникам ведомств до утверждения в установленном порядке их штатов, устанавливать,

в мере необходимости, число должностей, предусмотренных в нормальном
расписании (ст. 1).

Далее, Совет отклонил положение Малого Совета относительно ограничения
числа должностей вице-директоров установлением одной должности на департамент,
так как по разнообразию подведомственных различным департаментам дел подобное
ограничение оказалось бы практически неосуществимым и высказался за
необходимость ограничения силою закона числа должностей членов Совета министра,
примерно 5-6, при выработке штатов министерств.

Переходя к отдельным ставкам проектируемых окладов содержания, Совет
прежде всего, по оставлении заседания председателем его, определил оклад

председателя в сумме 30.000 руб. в год с полным содержанием и оплатой за счет казны
квартиры, полагая, что оклад этот не подлежит изменению ни в сторону его уменьшения,

ни в сторону его увеличения, в зависимости от того, совмещается ли с должностью

председателя должность министра или нет. Затем в отношении должности
заместителя председателя было признано правильным не назначать по этой должности
дополнительного вознаграждения, так как вполне возможно с этой целью чередование
членов Совета, при сравнительно же продолжительном отсутствии председателя его
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заместитель может получать в свое распоряжение часть кредита за председательство.

Оклад по должности министра Советом определен в сумме 24.000 руб. и товарища
министра 18.000 руб. в год (при казенной квартире с отоплением или
квартирными деньгами в размере 1/4 оклада, выдаемыми помесячно). Директора - 15.000 руб.;
штатного члена совета до 12.000 руб.; вице-директора - 12.000 руб.; начальники
отдела - 10.000 руб. и т. д., в соответсвии с принятыми высшими ставками.

При установлении таких повышенных норм окладов в Совете Министров было
отмечено то обстоятельство, что существующие оклады дают возможность
привлекать на должности начальников ведомств лишь лиц, располагающих собственными
средствами, тем более, что должность начальника ведомства поглощает все время
лица, ее занимающего, без перерыва и не оставляет никакой возможности для
занятия личными делами.

Равным образом в связи с отношением предположений Малого Совета о 13 и 14-
ом месяце службы, товарищ державного секретаря, по уполномочию державного
секретаря, заявил об отказе его от особого мнения, поданного Малому Совету в пользу
понижения окладов.

Со своей стороны министр народного просвещения заявил мнение о
преувеличенности проектируемых окладов для высших должностей.

В заключение, остановившись на предположении министра юстиции ввести
процентные надбавки к нормальным окладам за выслугу лет, Совет, признавая эту меру
вполне целесообразной, отклонил ее разработку впредь до установления
окончательных штатных расписаний ведомства.

На основании всего изложенного Совет постановил прилагаемые проекты закона
и нормального расписания окладов содержания и классов должностей представить на
утверждении пана Гетмана.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 57-58 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№26-32

Журнали засідань Ради Міністрів

№26

19.06.1918 г.

№

Председательствовали: Ф. А. Лизогуб и М. П. Чубинский.
Присутствовали: министры В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник,

Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко, Ю. П. Вагнер, управл.
министерством Д. И. Дорошенко. Товарищи министра: отаман [А. Г.] Лигнау, Е Е Лерхе,
Н. А. Гаврилов, державный секретарь И. А. Кистяковский. Приглашены: М. М.
Воронович, В. Ф. Романов, Н. М. Тоцкий.

При секретаре Рады Министров В. Ф. Дитятине.

Заседание открыто в 2 ч. 40 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром иностранных дел законопроект о
временных дипломатических представительствах Украинской Державы и об ассигновании
1.127.072 карб. 26 коп. на их содержание.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

II.

СЛУШАЛИ: Возбужденное в связи с предыдущим законопроектом предложение
министра исповеданий об учреждении при посольстве в Берлине должности
священника и псаломщика.

ПОСТАНОВИЛИ: Согласно предложению министра исповеданий, поддержанному
и министром иностранных дел, учредить при посольстве в Берлине должности священника
и псаломщика и поручить министру иностранных дел по соглашению с министром

исповеданий внести в Совет Министров соответствующее дополнение к штатам посольства.

III.III.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром финансов законопроект об открытии
Министерству торговли и промышленности в Державном банке кредита в 33.000.000 руб.
в форме специального текущего счета, обеспеченного в полной сумме
обязательствами Державного казначейства сроком на 6 месяцев, депонируемыми в Державном банке.
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ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад товарища державного секретаря В. Ф. Романова об
одобренном Малым Советом Министров нормальном расписании должностей в
центральных учреждениях.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Совета Министров по настоящему докладу
внести в Особый журнал.

V.

СЛУШАЛИ: Поданное в Совет Министров письменное заявление министра
финансов от 18 июня 1918 г. за № 1898 о необходимости в интересах финансового
благополучия Украинской Державы скорейшего составления всеми ведомствами
соответствующих бюджетов и утверждении Советом Министров державного бюджета
с предложением в кратчайший срок составить бюджеты всех ведомств.

ПОСТАНОВИЛИ: Признавая сделанное г. министром финансов предложение
вполне отвечающим интересам финансово-государственного хозяйства, просить
ведомства приложить все старания к скорейшему составлению бюджетов и
представлению их в Министерство финансов для сведения их в державный бюджет.

VI.

СЛУШАЛИ: Доложенное председателем Совета Министров предложение пана
Гетмана о назначении пособия солдатам германской армии, пострадавшим во время
взрыва 6 июня на Печерске.

ПОСТАНОВИЛИ: Семьям убитых во время взрьюа на Печерске 6 июня с/г.
солдат германской армии выдать пособие в размере 3.000 марок каждой семье,
тяжелораненым при том же взрыве солдатам германской армии выдать по 1000 марок и
легкораненым по 300 марок каждому, для чего ассигновать в рапоряжение председателя
Совета Министров авансом 30.000 марок.

VII.

СЛУШАЛИ: Доложенное председателем Совета Министров предложение пана
Гетмана о вознагрождении семей убитых в Звенигородском уезде уездного старосты
Ивана Кузьмича Маширы и помощника уездного старосты Яхьи Адамовича Солтика.

ПОСТАНОВИЛИ: Приняв во внимание, что покойные Звенигородский уездный
староста Машира и его помощник Солтик пали жертвой служебного долга,
мужественно и честно отстаивая на своем посту порученое им дело охраны правопорядка на

Украине и что проявленная ими верность служебному долгу заслуживает особо отмеченной
правительством Украинской Державы, Совет Министров постановил: выдать семье
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Маширы и Солтика по 3.000 карбованцев единовременнаго пособия и, кроме того,
назначить из фондов Державного казначейства вдове Маширы Варваре Егоровне Маши-
ре ежегодную пенсию в сумме 3.000 руб. и вдове Солтика Зулеме Бекировне ежегодную
пенсию в 2.200 карб, и на воспитание* ее дочери по 800 карб, ежегодно.

VIII.

СЛУШАЛИ: Рассмотренный Малой Радой законопроект министра юстиции об
увеличении наказания за потравы.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

IX.

СЛУШАЛИ: Представление министра труда:
1) Об освобождении инженера Бориса Христофоровича Шлегеля от должности

директора департамента общественных работ с оставлением его временно
исполняющим должность товарища министра труда.

2) О назначении на должность директора департамента общественных работ
инженера Владимира Дмитриевича Ильина.

ПОСТАНОВИЛИ: Представление министра труда и кандидатуры Б. X. Шлегеля
и В. Д. Ильина одобрить.

X.

СЛУШАЛИ: Представление министра иностранных дел о назначении Александра
Ивановича Иванова советником посольства Украинской Державы в Берлине.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру А. И. Иванова одобрить.

XI.

СЛУШАЛИ: Предложение министра юстиции об образовании особой комиссии
из гг. министров для рассмотрения положения о Генеральном суде.

ПОСТАНОВИЛИ: Для рассмотрения положения о Генеральном суде образовать
комиссию в составе министра юстиции, министра народного просвещения,

державного секретаря, товарища министра юстиции С. В. Завадского и товарища министра
внутренних дел М. М. Вороновича.

Заседание закрыто в 3 ч. утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 59-60 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

* У документі «воспитателя».
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№27

21.06.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, А. К. Ржепецкий, В. Г. Колокольцев,

В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко,
Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер, управляющий министерством Д. И. Дорошенко.
Державний контролер Г. Е. Афанасьев, товарищ министра Н. А. Максимов.
Приглашены: председатель Мирной делегации С. П. Шелухин и Н. А. Гаврилов.

При секретаре Рады Министров В. Ф. Дитятине.

Заседание открыто в 21 час 40 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Мирной делегации С. П. Шелухина о ходе
работ делегации.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление по настоящему вопросу внести в особый
секретный журнал.

II.

СЛУШАЛИ: Доклад министра исповеданий о ходе работы Всеукраинского
церковного собора.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить министра исповеданий представить письменный
доклад о постановлении Всеукраинскаго церковного собора по вопросу об отношении
собора к избранию митрополитом Киевским владыки Антония103.

III.III.

СЛУШАЛИ: Доложенный министром земледелия законопроект об учреждении
губернских и уездных земельно-ликвидационных комиссий.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание высказанное большинством министров
мнение, отвергающее в принципе групповую ответственность, и имея в виду, что, хотя по

существу законопроект и не имеет в виду установления таковой, но вследствие

редакционных недостатков может дать основание к толкованию в смысле признания им групповой

ответственности, Совет Министров постановилпередать его на предварительную разработку
в особую комиссию, в состав которой должны войти державный секретарь, представитель
юрисконсульской части Министерства юстиции, юрисконсульты Министерств финансов
и внутренних дел и председатель юридической комиссии ври Державной канцелярии.
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IV.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром торговли и промышленности законопроект об
образовании Украинского комитета по делам бумажной промышленности и торговли.

ПОСТАНОВИЛИ: Имея в виду заявление министра торговли и промышленности,
что предложенный им комитет по делам бумажной промышленности и торговли не
будет иметь своею целью распределение бумаги, и что последнее будет и при
существовании комитета зависеть от Совета Министров, законопроект одобрить в полном объеме.

V.

СЛУШАЛИ: Внеочередное заявление министра финансов о крайней
необходимости срочного издания закона об изменении календаря.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Державный канцелярии в срочном порядке
выработать соответственный законопроект об исполнении долговых обязательств в связи
с переходом к новому календарю - и представить таковой на рассмотрение Совета
Министров не позже среды - 26 июня.

VL

СЛУШАЛИ: Доклад державнаго секретаря о прессе.
ПОСТАНОВИЛИ: Передать типографию военного ведомства, помещающуюся

на Большой Владимирской улице в доме Массаковского в Державную канцелярию
для образования из нее державной типографии. Поручить державному секретарю
представить Совету Министров штат державной типографии и смету.

VII.

СЛУШАЛИ: Письменный доклад министра путей сообщения от 20 июня 1918 г. за №
305 о проведении в жизнь выработанных Советом при министре путей сообщения
мероприятий для улучшения постановки дела в ремонтных железнодорожных мастерских.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что в заседании своем от «...» июня
Совет Министров уже одобрил принципиальное положение настоящего доклада,
внесенное г. министром путей сообщения в словесной форме, Совет Министров
постановил доклад одобрить.

Настоящее постановление принято Советом Министров большинством всех
голосов против голоса министра труда, подавшего нижеследующее особое мнение:

«По вопросу об изменении условий работы в железнодорожных мастерских
министром труда в заседании Совета Министров 21 июня заявлено особое мнение. -
Министр труда полагает, что вопрос этот в виду его важности для государства и в
виду того, что он касается интересов многих тысяч рабочих, не мог быть решен без
всестороннего обсуждения в Совете Министров вообще, и без предварительного
соглашения с министром труда, в частности. Министр путей сообщения в заседании
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Совета Министров 19 июня, испросив согласие Совета на изменение условий работ
в железнодорожных мастерских, обещал представить по этому вопросу письменный
доклад. Доклад этот был внесен только во время заседания 21 июня и предварительно
ознакомиться с ним никто из г. г. министров не мог. Кроме того к докладу, - по
крайней мере к тому экземпляру, который был дан министру труда, - не были приложены
ни журнал объединенного заседания директоров и начальников жел. дорог, которое
данный вопрос обсуждало, ни рапорт директора технично-эксплоат. департамента,
а между тем в своем докладе министр путей сообщения на эти документы
ссылается. Совет Министров решил столь важный вопрос в самом конце заседания простою
баллотировкою без обсуждения. Кроме того, министр труда не может согласиться
с решением наперед - закрыть железнодорожные мастерские и передать ремонт

паровозов и вагонов на частные заводы, не зная предварительно, какие условия в

смысле расценок будут предложены рабочим железнодорожных мастерских, на каких
условиях эти работы будут сданы частным предпринимателям».

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. б.-Арк. 61-62. Машинопис. Незасвідчена копія.

№28

22.06.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб
Присутствовали: министры В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, Н. П. Василенко,

Ю. Н. Вагнер, управляющий министерством Д. И. Дорошенко.
Товарищи министров: Н. Л. Максимов, А. Ф. Романов104, Г. Г. Лерхе, К. К. Миро-

вич, В. А. Ауэрбах, А. В. Лукашевич, товарищ держави, контрол. Д. В. Валлийский.
Державний секретарь И. А. Кистяковский, товарищи держав, секрет. А. А. Палтов,
Н. М. Могилянский.

При секретаре Совета М[инистр]ов В. Ф. Дитятине.

Заседание открыто в 21 ч. 30 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром исповеданий законопроект об ассигновании
15.000.000 карб, на временное пособие священно- и церковно-служителям
Православной церкви на Украине.
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ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект принципиально принять и окончательное
постановление по данному вопросу внести по получении соответственного заключения

министра финансов.

Просить Министерство исповеданий принять меры к тому, чтобы ремонт храмов
вообще и, в частности, ремонт Владимирского собора в Киеве производился бы при
участии представителей Министерства народного просвещения и искусств.

III.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров о положении
каменноугольных и антрацитовых предприятий в Донецком бассейне и доклад по тому же
вопросу товарища министра торговли и промышленности В. А. Ауэрбаха, указавшего,
что в числе других причин, вызывающих тяжелое положение, в котором находится

каменноугольная промышленность Донецкого бассейна, необходимо отметить
отсутствие указаний со стороны Министерства труда, какой политики в отношении
положения труда оно будет держаться в дальнейшем.

ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать в распоряжение министра торговли и
промышленности 15.000.000 карб, на расплату с рабочими каменноугольных и антрацитовых
предприятий Донецкого бассейна по 1 апреля сего года.

IV.

СЛУШАЛИ: Доложенное председателем Совета Министров письмо пана Гетмана
с указанием на необходимость скорейшего издания закона по борьбе со спекуляцией,
губительно отражающейся на благосостоянии широких масс населения и
подтачивающей средства державы.

ПОСТАНОВИЛИ: Письмо пана Гетмана принять к руководству в работе
Кабинета и доложить пану Гетману, что на вторник 25 июня назначено первое заседание
комиссии, организованной при Державной канцелярии для выработки мер борьбы
со спекуляцией.

V.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром иностранных дел проект штатов консульств
Украинской Державы.

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить генеральные консульства в Петрограде и Москве,
по штатам при сем прилагаемым с тем, что на наем квартиры консулу должно быть
положено в Москве 6.000 карб, и в Петрограде 4.000 карб.

Консульств и вице-консульств, проектированных Министерством иностранных
дел, не учреждать. Взамен их учредить 30 консульских агентов, десять первого и
двадцать второго разряда по штатам при сем прилагаемым, причем секретари агентов 2-го
разряда могут быть назначаемы по усмотрению министра иностранных дел.
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Назначение лиц на должности консульских агентов принадлежит министру
иностранных дел, который и определяет в зависимости от величины украинской колонии,
какого розряда агентство должно быть учреждено в том или другом пункте.

Выбор пунктов, где должны быть учреждены агентства, принадлежит министру
иностранных дел по соглашению с министрами финансов и торговли и промышленности.

Должности консульских агентов 1-го разряда не могут быть соединяемы ни с
какой другой службой в казенных или частных учреждениях.

VI.

СЛУШАЛИ: Внесенный морским министром законопроект о дополнении ст. 47
закона 28 июня 1914 г. о военной судовой повинности.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.
При рассмотрении настоящего законопроекта товарищ министра торговли

и промышленности В. А. Ауэрбах, не возражая против принятия законопроекта об
изменении ст. 47 закона 28 июня 1914 г. о военно-суд[овой] повинности в виду его
спешности отметил, что исчисление указанного в ст. 47 трехмесячного срока со дня
окончания потребного ремонта, будучи выгодным для державы, лишает
судовладельца гарантии в том, что ремонт будет произведен своевременно, почему было бы
предпочтительнее предоставить судовладельцу право выбора между порядком, указанным
в законопроекте и принятием корабля в неотремонтированном виде с уплатою
судовладельцу стоимости ремонта по оценке, товарищ министра торговли и

промышленности, предлагает этот вопрос передать на согласование обоих заинтересованных
ведомств - морского и торговли и промышленности.

VII.

СЛУШАЛИ: Внесенный морским министром законопроект об учреждении
должностей морских агентов в Берлине, Вене, Константинополе, Софии и Яссах105.

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить должности военно-морских агентов в Берлине, Вене
и Яссах и поручить морскому министру внести в Совет Министров
соответствующий законопроект.

VIII.

СЛУШАЛИ: Представление министра торговли и промышленности о назначении
Ивана Николаевича Лодыженского106 и Алексея Владимировича Мономахова107
членами Совета министра торговли и промышленности.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры И. Н. Лодыженского и А. В. Мономахова
одобрить.
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IX.

СЛУШАЛИ: Представление министра исповеданий о назначении вице-директора
бывшего департамента исповеданий Василия Феофановича Рафальского108
директором департамента Православной церкви.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру В. Ф. Рафальского одобрить.
СЛУШАЛИ: Представление министра земледелия о назначении Сергея

Петровича Коняры директором земельнаго департамента Министерства земледелия.
ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру С. П. Коняры одобрить.

Заседание закрыто в 24 ч. 30 мин.

ДДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 63-64 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№29

25.06.1918 г.

№

Председательствовал: М. П. Чубинский.
Присутствовали: министры отаман [А. Ф.] Рогоза, А. К. Ржепецкий, В. Г.

Колокольцев, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. Ю. Любинский, В. В. Зиньковский, Н. П.
Василенко, Ю. Н. Вагнер, управляющий министерством Д. И. Дорошенко. Товарищ
министра М. М. Воронович, державный контролер Г. Е. Афанасьев, державный секретарь
И. А. Кистяковский.

При секретаре Совета Министров В. Ф. Дитятине.

Заседание открыто в 21 ч. 50 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром путей сообщения законопроект о
разрешении бесплатного проезда по железным дорогам Украинской Державы на родину
жителям предместья г. Киева «Зверинца», потерпевшим от взрыва 6 июня сего года.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

И.

СЛУШАЛИ: Доклад заступающего место председателя Совета Министров об
ответе германской делегации на Украине на ноту украинского правительства о Крыме.
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ПОСТАНОВИЛИ: Постановление по настоящему докладу внести в особый
секретный журнал.

III.

СЛУШАЛИ: Представление министра иностранных дел о назначении Александра
Яковлевича Шульгина посланником в Болгарию.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру А. Я. Шульгина одобрить.

IV.

СЛУШАЛИ: Внеочередной доклад министра иностранных дел о желательных
в связи с отправкой в Вену хлеба шагах к вопросу о ратификации австро-венгерским
правительством мирного договора с Украинской Державой.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить министра иностранных дел уведомить
австро-венгерское правительство, что мелитопольские запасы хлеба отправлены специально для
Вены, и, если это будет кстати, то сделать австро-венгерскому правительству
заверение в дружественных отношениях Украинской Державы к Австро-Венгрии.

V.

СЛУШАЛИ: Сообщение заступающего председателя Совета Министров о
циркуляре Одесского градоначальника Мустафина, касающегося регистрации
иностранных подданных.

ПОСТАНОВИЛИ: Признавая, что Одесским градоначальником допущены такие
мероприятия, которые никоим образом не могли быть приняты без разрешения
центрального правительства, поручить товарищу министра внутренних дел М. М.
Вороновичу затребовать от него в срочном порядке объяснения по поводу доложенного
циркуляра.

VI.

СЛУШАЛИ: Доклад заступающего председателя Совета Министров о
полученном паном Гетманом сообщении военного министерства в Берлине, в котором
приведены данные о том, что представители прежнего украинского правительства

посещают лагери военнопленных украинцев в Германии109 и возбуждают военнопленных
против нынешней украинской власти и о мерах, которые необходимо принять для
улучшения положения этих военнопленных.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить министров военного и иностранных дел совместно
выяснить количество военнопленных украинцев в Германии и данные эти
представить Совету Министров для разрешения вопроса о подарках военнопленным.
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VII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра исповеданий о постановлении Всеукраинского
православного собора по вопросу [о] государственном признании владыки Антония
митрополитом Киевским.

ПОСТАНОВИЛИ: Твердо отстаивая необходимость государственной
санкции выборов на епископские кафедры и считаясь с желанием Всеукраинскаго
церковного собора, Совет Министров постановил довести до сведения пана Гетмана
о решении собора и представить на его благовоззрение избранного на Киевскую
епархиальную кафедру митрополита Антония для признания его в порядке
государственной санкции.

VIII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра исповеданий о принятом уже Советом Министров
22 июня принципиально законопроекте об ассигновании 15.000.000 карб, на воспо-
моществование православного духовенства на Украине.

ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать в распоряжение министра исповеданий
15.000.000 карб, на пособие священно- и церковнослужителям Православной церкви
на Украине, с тем, что 3 миллиона карб, на пособие реэвакуируемому духовенству
Волыни, Холмщины, Гродненщины, Подолии и Минской губернии110 и 4 Уг миллиона на
пособие священно- и церковнослужителям Православной церкви на Украине были
ассигнованы за счет сметы 1918 г., остальные же 71/г миллионов на пособие им же за
счет сметы 1919 г.

IX.

СЛУШАЛИ: Письменное заявление министра народного просвещения о
необходимости установить порядок, при котором законопроекты, касающиеся

Министерства народного просвещения, вносились бы ведомствами на рассмотрение Совета
Министров только с заключением по ним Министерства народного просвещения.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что Грамотой пана Гетмана уже
установлен такой порядок, в силу которого законы, касающиеся нескольких
ведомств, вносятся на рассмотрение Совета Министров не иначе, как по соглашению
заинтересованных министров, заявление министра народного просвещения
принять к сведению.

X.

СЛУШАЛИ: Сообщение военного министра о результатах его поездки в Одессу
и Умань.

ПОСТАНОВИЛИ: Сообщение принять к сведению.
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XI.

СЛУШАЛИ: Внесенный военным министром законопроект об учреждении 2-ой
должности товарища военного министра и об упразднении должности главного
начальника постачання.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

XII.

СЛУШАЛИ: Доклад министров военного и народного здоровья о желательности
передачи в ведение последнего министерства ликвидационных работ по
учреждениям Красного Креста военного времени, производимых в настоящее время под
руководством главного начальника снабжений военного министерства.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

XIII.

СЛУШАЛИ: Внесенные морским министром законопроекты:
1) Об учреждении должностей военно-морских агентов в составе посольств

Украинской Державы.
2) Об отпуске средств казенным заводам Морского ведомства.
3) Об отпуске средств на уплату частным заводам по заказам Морского ведомства.
ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

XIV.

СЛУШАЛИ: Возбужденный министром торговли и промышленности вопрос
о товарообмене с Румынией и Бессарабией.

ПОСТАНОВИЛИ: Обсудив все высказанные по данному вопросу мнения, Совет
Министров постановил продолжать принятую уже раньше таможенную политику
в отношении Румынии и Бессарабии.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 6S-66 ж Машинопис. Незасвідчена копія.
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№30

26.06Л918г.

№

Председательствовал: М. П. Чубинский.
Присутствовали: министры отаман [А. Ф.] Рогоза, А. К. Ржепецкий, В. Г.

Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П.
Василенко, Ю. Ю. Соколовский, Ю. П. Вагнер, товарищ министра М. М. Воронович,
товарищ держави, контролера Д. В. Валлийский, державный секретарь И. А. Кистя-
ковский. Приглашен Ю. А. Кистяковский.

При секретаре Рады Министров В. Ф. Дитятине.

Заседание открыто в 21 ч. 50 мин.

Слушали:

I. Доклады уполномоченного по
управлению и ликвидации организаций военного

времени.

1) О ходатайстве состоящего под

почетным председательством

Ясновельможного пана Гетмана Украинского общества

призрения вдов и сирот убитых воинов на

Украине об отпуске различных предметов

со складов организаций военного времени.

2) О претензиях германского

командования на часть запасов имущества,
находящегося в складах военного ведомства и

организаций военного времени.

Постановили:

I. Признать, что подобного рода

ходатайства должны быть направлены

заинтересованным учреждениям в Министерство

народного здравия и призрения по заключении

которого уполномоченному по управлению

и ликвидации организаций военного

времени предстоит удовлетворить такие

ходатайства, с соблюдением при этом крайней

осторожности в расходовании запасов.

2) Для разрешения вопросов, связанных
с распределением названного имущества

между Германией и Украиной учредить
комиссию в составе г. г. министров военного,

продовольствия, народного здравия и

уполномоченного по ликвидации и пригласить

в состав этой комиссии представителей

германских гражданских властей на Украине.
Просить министра иностранных дел

уведомить германское посольство об
образовании названной комиссии.

Созыв комиссии на 29 июня поручить
Ю. А. Кистяковскому.
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II. Представление министра путей
сообщения о назначении инженера Шевелева на
должность директора департамента.

III. Представление министра народного
здравия и призрения о назначении доктора

Кирлекова членом Совета названного
министра.

IV. Представление министра

продовольствия о назначении Ивана Григорьевича
Черныша111 товарищем министра
продовольствия.

V. Представление министра продовольствия
о назначении Александра Павловича Моге-
ровского директором 6 (кожевенного)
департамента Министерства продовольствия.

VI. Представление министра торговли
и промышленности [о назначении Алексея
Владимировича] Мономахова на должность
директора департамента того же министерства.

VII. Внеочередное заявление министра
исповеданий о появлении в прессе письма
председателя Мирной делегации С. П. Ше-
лухина Всеукраинскому православному
собору.

II. Кандидатуру инженера Шевелева
одобрить.

III. Кандидатуру доктора Кирлекова
одобрить.

IV. Кандидатуру И. Г. Черныша одобрить.

V. Кандидатуру А. П. Могеровского
одобрить.

VI. Кандидатуру одобрить.

VII. Заслушав сообщение министра
исповеданий о письме С. П. Шелухина, посланном
им как главой Мирной делегации
Всеукраинскому православному собору, в котором
заключаются суждения об общем положении
Православной церкви на Украине, и
принимая во внимание, что письмо это послано без

ведома министра исповеданий и заключает
в себе личные взгляды С. П. Шелухина,
которые могут быть поняты, как
истолкование взглядов на этот вопрос правительства,

т. к. письмо исходит от официального лица.

Совет Министров, признавая подобное

выступление С. П. Шелухина в качестве члена

Мирной делегации совершенно неуместным,

постановил просить министра иностранных

дел указать С. П. Шелухину на неуместность
его выступления.
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VIII. Доклад министра труда о задачах
и компетенции Министерства труда.

IX. Доклад С. В. Завадского о
законопроектах, рассмотренных в Малом Совете
Министров и перечисленных в прилагаемом

перечне под №№ 1-37.

Вместе с тем Совет Министров
постановил подтвердить свое предыдущее

постановление о том, что глава Мирной
делегации подчиняется министру иностранных

дел, о чем и уведомить С. П. Шелухина.
Министру исповеданий поручить довести

до сведения Собора, что письмо С. П.
Шелухина является актом, чуждым

правительству и заключает в себе личные его взгляды,
ни в каких отношениях не стоящие с

взглядами правительства на положение

Православной церкви на Украине.

VIIL Имея в виду, что вопрос о самом
существовании Министерства труда в ряду
других ведомств разрешен уже в

положительном смысле Грамотой пана Гетмана,

Совет Министров постановил просить
министра труда представить Совету
Министров подробную программу деятельности
министерства, в общих чертах намеченую
в заслушанном докладе, со внесением в нее

изменений, которые были изложены гг.
министрам при обсуждении доклада.
Просить министра труда выработать и

представить на рассмотрение Совета Министров
все такого рода меры, которыми можно было
бы поднять производительность труда.
Признать, что лица, состоящие на

государственной и общественной службе, должны
быть изъяты из ведения Министерства труда.
Равным образом и рабочие, работающие

в предприятиях имеющих государственное

значение, ведению Министерства труда не
подлежат.

IX. а) По вопросам, значащимся в перечне
под №№ 1-6,8-14,16-18,20,23-26,28,30,

32 и 34-36, постановление Малого Совета

одобрить и представить соответственные
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законопроекты на утверждение пана

Гетмана.

б) По вопросу №7-о представлении гу-
берниальным старостам права роспуска
волостных земских собраний и управ ст. З п. б
слова «недотепные, негосподарне»

заменить словами «разорительное для местного

хозяйства».

в) По вопросу № 15-о выдаче субсидий
Украинскому товариществу экономистов -
поручить м-ру иностранных дел уведомить

товарищество, что с ходатайством о

назначении ему из средств государственного

казначейства субсидии на издание научного

журнала по экономическим вопросам

товарищество должно обратиться по
принадлежности к министру финансов или
министру торговли и промышленности.

г) Постановление Малого Совета по
вопросам, значащимся в перечне под №№ 19,
21,22, 27, 29,31, 33 и 37 отложить до
следующего заседания.

Засідання зачинено о 3 год. ранку.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6.-Арк. 67-69. Машинопис. Незасвідчена копія.

28.06.1918 г.

№31

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, отаман [А. Ф.] Рогоза, А. К. Рже-

пецкий, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зинь-
ковский, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер, управляющий министерством
Д. И. Дорошенко, державний секретарь И. А. Кистяковский, товарищи министров:
М. М. Воронович, В. А. Ауэрбах, товарищ державного контролера Д. В. Валлийский.
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Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 21 час 40 мин.

І.

СЛУШАЛИ: представление министра внутренних дел о назначении
Черниговского губернского старосты Николая Петровича Савицкого112 товарищем министра
внутренних дел.

ПОСТАНОВИЛИ: кандидатуру Н. П. Савицкого одобрить.

П.

СЛУШАЛИ: доклад уполномоченного по управлению и ликвидации организаций
военного времени.

1) Ю. А. Кистяковский доложил, что председатель ликвидационной комиссии Со-
гора* Кириллов был устранен им от должности, но должности не сдал, ссылаясь на
постановление ликвидационной комиссии, которая вынесла решение считать
Кириллова своим председателем, несмотря на состоящийся приказ об его устранении.

После устранения Кириллова от должности и отказа его подчиниться соотвеству-
ющему приказу по документам за его подписью, оказавшимися подложными, было
получено некими лицами от 300-500 тыс. руб.

Таким образом, вследствие неподчинения Кириллова приказу сдать должность
казна потерпела такой большой убыток.

2) Далее Ю. А. Кистяковский доложил о ходе переговоров с германцами, об их
претензиях на имущество организаций военного времени.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) привлечь весь состав ликвидационной комиссии Согора
к ответственности как за неисполнение законного требования правительства в
результате чего Украинская Держава понесла убыток до 500.000 руб.

Исполнение настоящего постановления поручить Ю. А. Кистяковскому.
2) Поручить ведение переговоров комиссии в составе министров: военного,

торговли и промышленности, продовольствия и главноуполномоченного, которую

уполномочить вести их непосредственно с бароном Муммом и генералом [Г.] Тренером113.

III.

СЛУШАЛИ: Предложение председателя Совета Министров о назначении одного
из заседаний каждую неделю для обсуждения вопросов общей политики.

ПОСТАНОВИЛИ: Заседание по средам посвящать общей политике кабинета.

* «Союз городов» - Див. прим. № 83.
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IV.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров о ходатайстве
державного контролера Г. Е. Афанасьева о предоставлении ему двухмесячнаго отпуска для
поправления здоровья.

ПОСТАНОВИЛИ: Представить ходатайство Г. Е. Афанасьева на
благоусмотрение пана Гетмана.

V.

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел об отпуске в
распоряжение 9-ти губерниальных старост по 1.000.000 карб, на содержание Державной вар-
ты114 впредь до рассмотрения ее штатов.

ПОСТАНОВИЛИ: Представление одобрить.

VI.

СЛУШАЛИ: Доклад министра юстиции об отпуске на ремонт и меблировку
Державного Сената 50.000 карб.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о закрытии ревизионной комис-
си сенатора Трегубова с 1 августа 1918 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Представление одобрить.

VIII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения о мерах, принятых им на Южных
дорогах в связи с вопросом, связанным с таможенной политикой правительства в
отношении Крыма.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению и одобрить все принятые
министром путей сообщения меры.

IX.

СЛУШАЛИ: Доклад министра финансов об учреждении особой комиссии при
нем для обсуждения ходатайств об ассигновании кредитов до утверждения бюджета
и правилах для означенных комиссий.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад и правила одобрить.

X.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров о мерах,
предположенных германским командованием против спекуляции.
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ПОСТАНОВИЛИ: Просить германское командование прислать представителя
в комиссию по выработке мер против спекуляции. Поручить товарищу министра
иностранных дел Палтову известить о настоящем постановлении германское
командование.

XI.

СЛУШАЛИ: Предложение министра земледелия об образовании особой
комиссии по делам немецких колонистов на Украине.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что предложение г. министра
земледелия затрагивает более широкий вопрос о возвращении подданным Центральных
держав имуществ, секвестрированных у них Российским правительством во время
войны, Совета Министров, обсудив все высказанные по данному вопросу суждения,
постановил: учредить при Министерстве юстиции комиссию из юрисконсультов
министерств финансов, внутренних дел, земледелия, торговли и промышленности,
представителей юрисконсульской части министра юстиции и Державной
канцелярии для разработки порядка возвращения подданым Центральных держав
секвестрированных у них во время войны имуществ на началах взаимности.

XII.

СЛУШАЛИ: Дополнение повестки внесенными гг. министрами законопроектами
и докладами.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать срочным и внести в повестку:
1) Законопроект министра народного здравия о главноуполномоченном по эвакуации
2) Законопроект министра труда:
а) о заводских комитетах;
б) о профессиональных союзах;
в) о палатах труда и инспекции труда, а также
г) доклад о временном положении о техническом комитете по восстановлению

«Зверинца» - передать в Малую Раду.
3) Внесенные министром исповеданий:
а) устав духовных академий;
б) доклад о правовом положении церкви в государстве - передать в Малую Раду.
4) Внесенные министром земледелия законопроекты:
а) о выдаче авансом технической организации Министерства земледелия 90.000

руб. на продолжение работ по изготовлению сельскохозяйственных машин в счет
просимого на текущий год кредита в размере 1.714.000 руб.;

б) об ассигновании 1.550.000 руб. на производство изысканий и оборудование
массива казенных лесов Волынской губернии узкоколейными путями для заготовки
топлива - передать в Малую Раду.
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5) Доклад воєнного министра:
а) о новом авансе на допомогу двухмесячным содержанием бывшим офицерам

Румынского и Юго-Западного фронтов;
6) о ликвидации Батумского порта.

XIII.

СЛУШАЛИ: Законопроект о подданстве, разработанный в особой комиссии и
доложенный министром юстиции.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить в доложенной редакции со
следующими изменениями и дополнениями.

В ст. 5 добавить вторую часть: «ныне совершеннолетние могут подавать заяву
в течение одного года».

В ст. 17 добавить после слов «каждый громадянин» слова: «если он пробыл
в украинском подданстве 3 года, может выйти из подданства только с дозволения
правительства. Кто оставит подданство без дозволения, тот подпадает под действие 325
ст. Уложения о наказаниях».

Заседание закрыто в 2 часа 30 мин. утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - Спр. 6. - Спр. 6. -Арк. 70-72. Машинопис. Незасвідчена копія.

№32

29.06.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, В. Г. Колокольцев, С. М. Гутник,

В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер, управляющий
министерством Д. И. Дорошенко, державный контролер Г. Е. Афанасьев, державный
секретар И. А. Кистяковский. Товарищи министров: Г. Г. Лерхе, генерал [А. Г.] Лиг-
нау, П. П. Чубинский. Товарищ держави, секретаря А. А. Палтов. Приглашен:
председатель Малого Совета Министров С. В. Завадский.

Секретарствовал: А. А. Татищев.

Заседание открыто в 21 ч. 40 мин.
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І.

СЛУШАЛИ: Доклад С. В. Завадского о законопроектах, рассмотренных в Малом
Совете Министров и перечисленных в прилагаемых реестрах под №№ 19, 21,22,27,
29,31,33 и 37-55.

ПОСТАНОВИЛИ: а) по вопросам, значащимся в реестрах под №№ 19,22,33,37-
43 и 47-55, постановление Малого Совета одобрить и представить соответственные
проекты законов на утверждение пана Гетмана.

б) По вопросу № 21 об отсрочке арендных платежей по договорам на разроботку
недр, в тех случаях, где сроки платежам наступили после 25 октября 1917 г. исключить
предположенное Малым Советом указание, что «отсрочке подлежат только платежи,
не внесенные по обстоятельствам, от воли арендатора не зависевшим», и конечным
сроком отсрочки признать не 31 декабря, а 25 октября 1918 г.

ів) Вопрос № 27 - об отпуске 24 млн. карб, на виплату пособий увольняемым и
откомандированным служащим Министерства путей сообщения слушанием отложить
в виду заявления товарища министра П. П. Чубинского о предположении министра
путей сообщения внести по сему предмету на рассмотрение Совета новый доклад.

г) Вопрос № 29 - статут временного совещания по организации общественных
работ отложить слушанием до заседания, в котором будут рассматриваться общие
вопросы, возбужденные министром труда.

д) По вопросу № 31 - об изменении окладов содержания служащих местных
учреждений державного контроля в виду того, что согласно принятому Советом
Министров общему началу, местные чины контроля не будут получать праздничных
в размере двухмесячного содержания, повысить оклады содержания контролеров

(ревизоров) и помощников их до 7.200 и 5.400 карб. Все остальные законопроекты
одобрить в редакции, принятый Малым Советом.

е) По вопросу № 44 - о выдаче пособия бухгалтеру б. хозяйственного департамента
Державной канцелярии Мерзляку - принять постановление Малого Совета к сведению.

ж) По вопросу № 45-о порядке рассмотрения смет и законопроектов, связанных
с ассигнованием средств из Государственного казначейства - предположения
Малого Совета, совпадающие с доложенными Совету министром финансов в заседании 28
июня, одобрить и просить г. г. министров все законопроекты, связанные с
ассигнованиями из казны и не сообщенные ими еще на заключение м-ра финансов, направлять
в совещание при М-ве финансов.

з) По вопросу № 46 - об отпуске 25.000 карб, на канцелярские, хозяйственные
расходы М-ва по великорусским делам - отпуск кредита одобрить, но указать в
законопроекте, что этот отпуск не предрешает общего вопроса о дальнейшем
существовании названного министерства.

и) Вопросы о назначении служащим правительственных учреждений праздничного
пособия и отклоненный Малым Советом законопроект М-ва труда о выдаче пособий
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бывшим служащим военно-обмундировочной мастерской интендантскаго ведомства -
признать спешным, но рассмотрением отложить до одного из ближайших заседаний.

П.

СЛУШАЛИ: Представление министра народного просвещения о назначении
единовременного пособия вдове известного украинскаго деятеля [К. П.] Михальчука* 15;
Таисии Федоровне Михальчук.

ПОСТАНОВИЛИ: Выдать Т. Ф. Михальчук пособие в сумме 1000 карб.

III.

СЛУШАЛИ: Доклад министра исповеданий о правовом положении
Православной церкви в Украинской Державе.

ПОСТАНОВИЛИ: Разделяя в принципе основные положения доклада В. В. Зинь-
ковского, просить м-ра исповеданий представить Совету проект декларации
правительства по вопросу взаимоотношения церкви и государства на Украине, а
предположения его, требующие оформления в виде законопроектов, сообщить до внесения
в Совет на заключение м-ра юстиции.

IV.

СЛУШАЛИ: Законопроект министра торговли и промышленности о порядке
регистрации и утверждения уставов акционерных компаний.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить со следующими изменениями:
а) в ст. 1 н. В. добавить слова: «в случае возбуждения последними

соответственных ходатайств»;
б) дополнить ст. 1-ю примечанием, что статьи уставов, касающиеся выпуска

акционерными обществами облигационных займов, утверждаются и изменяются министром
торговли и промышленности по соглашению с министрами финансов и юстиции;

в) в ст. 6-й 3-х месячный срок для представления уставов к регистрации заменить
сроком шестимесячным;

г) в ст. 7-й указать, что сбор, взимаемый при подаче прошений об утверждении или
изменении уставов, вносится не в специальные средства ведомства, а в доход казны;

д) кредит на вознаграждение членам и секретарю совещания по акционерным
делам ассигновать по расчету на полгода в сумме 27.000 карб.

V.

СЛУШАЛИ: Доклад Военного министерства об ассигновании 1.566.280 карб,
на упорядочение складов взрывчатых веществ. Министр финансов, в своем
заключении от 26/VI, высказывается за ассигнование соответственного кредита в сумме
1.234.273 карб.
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ПОСТАНОВИЛИ: В согласии с отзывом министра финансов отпуск кредита
одобрить в сумме 1.234.273 карб.

Заседание закрыто в 2 ч. 10 мин.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1.-1.- Спр. 6. -Арк. 73-74 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№33

Окремий журнал засідання Ради Міністрів

30.06.1918 г.

І

Об учреждении при министерстве труда
особого Комитета труда.

Предстоящая разработка Министерством труда ряда законодательных мер,
направленных к созданию нормальных отношений между трудящимися массами
и владельцами предприятий, вызывает, по мнению министра труда, необходимость
в создание при нем особого Комитета труда, где бы участвовали представители
предпринимателей и рабочих. Комитет этот, по мысли министра труда, должен
рассматривать все вырабатываемые ведомством предположения об издании законов,
касающихся интересов трудящихся, и давать по ним свое заключение, которое [послужит]
материалом при окончательном установлении редакции того или иного

законопроекта, вносимого министром труда на рассмотрение Совета Министров.
Соответственный выработанный министром труда проект положения о

Комитете труда был рассмотрен в Малом Совете Министров и последним по журналу от
3 июня 1918 г. одобрен с некоторыми лишь изменениями редакционного свойства.
При этом, однако, некоторые члены Малого Совета остались при особом мнении,
находя, что содание комитета в виде постоянного государственного органа и

обязательное внесение в комитет всех вырабатываемых ведомством предположений в области
рабочего вопроса является, безусловно, нежелательным. Нельзя, по мнению этих
членов Совета, упускать из вида то повышенное настроение и то обострение
классовой розни, которая внесена в рабочую среду событиями истекшего года и которые не
смогут улечься в ближайшем времени. При таких условиях трудно рассчитывать,
чтобы Комитет труда смог проявить должную объективность и беспристрастие, столь
необходимые при разработке сложных мер законодательного характера.
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Скореє можно ожидать, что входящие в состав комитета представители двух
общественных классов постараются использовать его заседания для выступления чисто

теоретического программного характера и тем отклонить комитет от продуктивной
работы, не внося вместе с тем никакого успокоения во взаимоотношения рабочих
и предпринимателей.

Обращаясь к рассмотрению изложенных в журнале Малого Совета суждений его
членов. Совет Министров не мог не признать, что возбужденный министром труда
вопрос заслуживает самого серьезного внимания, так как задача восстановления

хозяйственной мощи страны требует прежде всего восстановления нормальных
отношений между предпринимателями и рабочими, а следовательно и соответственного
направления правительственной политики в области рабочего вопроса. Не подлежит
сомнению, что в среде рабочего класса имеется много елементов вполне
благомыслящих и склонных отстаивать свои интересы лишь в тех пределах, которые допускаются

современной экономической обстановкой и не противоречат общим интересам всей
страны. При таких условиях попытка совершенно устранить представителей
рабочего класса от участия в разработке законопроектов, касающихся его
взаимоотношений с предпринимателями, была бы несомненно ошибочной. Наоборот,
необходимо ясно показать рабочим, что правительство относится к их интересам с полным
вниманием, разумеется, поскольку их интересы не противоречат правильно понятым

общим нуждам страны и поскольку осуществление пожеланий рабочего класса
допустимо при существующем финансовом положении Украины.

В виду этого Совет Министров не мог разделить мнения тех членов Малого
Совета, которые полагали возможным совершенно отказаться от учреждения в настоящее

время особого Комитета труда. В частности, по поводу высказанных некоторыми его
членами опасений, что в случае учреждения Комитета труда, законодательство в
области рабочего вопроса должно будет механически приостановиться на период, пока
комитет будет формироваться и будут происходить выборы входящих в его состав
представителей рабочих и промышленников, между тем как имеется ряд серьезных
вопросов, требующих срочного разрешения в законодательном порядке. Совет
Министров признал, что эти опасения представляются неосновательными, так как за

министрами остается предоставленное им основными законами право вносить такие

проекты на законодательное рассмотрение по соглашению лишь с подлежащими

заинтересованными ведомствами.

Признавая поэтому скорейшее учреждение Комитета труда чрезвычайно
желательным, Совет Министров согласился, однако, что проектируемый министром
труда состав комитета действительно вызывает ряд существенных возражений,
которые и могли вызвать у членов Малого Совета сомнение в целесообразности
самого института. Главнейшим недочетом проекта является предусматриваемое им
предоставление права голоса в комитете кроме его председателя, т. е. министра труда,
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исключительно представителям рабочих и промышленников. Нельзя не предвидеть,
что по некоторым вопросам мнения этих двух категорий членов комитета могут
определенно разойтись и в таком случае исход голосования будет зависеть от одного
голоса министра труда, что представляется нежелательным, так как будет вызывать
нападки на правительство со стороны тех классов, пожелания коих будут в данном
случае отвергнуты. Правильнее было бы, поэтому, ввести в состав комитета еще
третью сторону, незаинтересованную материально в том или ином разрешении

рассматриваемых вопросов и способную, благодаря этому, отнестись к ним с большим
беспристрастием. Такой третьей стороной должны, по мнению Совета Министров,
явиться представители различных ведомств, наличие коих обеспечило бы более
всестороннее освещение обсуждаемых в комитете законопроектов.

В виду таковых замечаний Совета Министров министр труда взял законопроект
о Комитете труда обратно и по соответственной его переработке внес его снова на
рассмотрение Совета.

Обратившись к обсуждению означенного вторично проекта, Совет Министров
усмотрел, что пожелания, высказанные им в заседании « » июня, приняты в

соображение, и в состав комитета, кроме 8 представителей от рабочих и 8 от
промышленников, введено еще 8 представителей от различных ведомств.

С своей стороны Совет признал, однако, исключить из числа представленных в
комитете ведомств - Министерств военного и земледелия, и взамен этого ввести в
состав комитета двух профессоров, специалистов по экономическим вопросам,
приглашаемых в комитет по соглашению министров труда и торговли и промышленности.

Затем, имея в виду, что при развивающейся экономической жизни страны

трудно предусмотреть заранее те основания отрасли промышленности, представители

от занятых в коих предпринимателей и рабочих привлекаются в Комитет труда,
Совет Министров нашел предпочтительным ограничиться более общим указанием, что
указание отраслей, от коих подлежат избранию представители, производится по
взаимному соглашению министра труда и министра торговли и промышленности.

Наряду с этим Совет признал необходимым точнее оговорить, что выбор
представителей производится правлениями союзов, объединяющих промышленников
и рабочих известной отрасли на территории всей Украины или, в случае отсутствия
таковых союзов, в наиболее обширной области.

Кроме того, проектируемое министром труда требование, чтобы
представителями от рабочих могли являться только лица, непосредственно работающие в данной
отрасли, Совет Министров признал необходимым распространить и на
представителей от промышленности, понимая, конечно, под таковыми и непосредственно
работающих в данной отрасли промышленности лиц, работающих в акционерных и иных
подобных предприятиях по найму, как, например, председатели и директора
правлений и проч.
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Попутно Совет Министров отметил, что правом участия в выборах
представителей могут пользоваться лишь те правления союзов, уставы коих зарегистрованы
подлежащим законом установленным порядком и при условии, что сами правления

эти избраны с соблюдением правил, позволяющих признавать их действительными
представителями соответственного круга рабочих. Принимая же во внимание, что
в распоряжении министра труда может не иметься соответственных сведений, Совет
Министров признал необходимым просить министра внутренних дел выяснить, при
содействии министра юстиции вопрос о том, на каких основаниях и в каком
порядке были избраны действующие ныне на территории Украины комитеты и правления
различных профессиональных союзов и организаций и о полученных данных
осведомить Совет Министров. Кроме того, так как по имеющимся в распоряжении Совета
Министров сведениям в уставы некоторых союзов включались пункты,
противоречащие действующему законодательству, Совет Министров признал необходимым
просить министра юстиции обратить внимание окружных судов на совершенную
недопустимость зарегистрования подобных уставов.

Высказавшись затем за установление для выборных членов Комитета труда
возрастного ценза в 25 лет, Совет Министров счел правильным ввести в закон
указание, что заседания комитета происходят по сессиям продолжительностью не свыше

5 дней, и что члены комитета от рабочих, приезжающие из других мест,
удовлетворяются суточными и прогонными деньгами.

Одобрив в остальном закон в согласии с проектом министра труда, Совет
Министров постановил:

1) Закон об учреждении при Министерстве труда Комитета труда представить на
утверждение пана Гетмана.

2) Просить министра юстиции издать циркуляр о недопустимости регистрации
уставов профессиональных союзов, включающих несогласные с законом статьи.

3) Просить министра внутренних дел собрать при содействии министра
юстиции и доложить Совету Министров сведения о том, на каких основаниях учреждены
и действуют различные существующие на территории Украины профессиональные
союзы и организации.

II

Об организации общественных работ и отпуске средств
на их производство.

В марте 1918 г. Центральной Радою были одобрены предположения Рады
Народных Министров о постановке в широком объеме общественных работ для
использования труда массы людей, остающейся без заработка вследствие прекращения многих
отрастей производства и демобилизации армии. В виду этого Министерство труда
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приступило к детальному рассмотрению проектов разного рода работ,
намечавшихся различными государственными и общественными учреждениями, осуществление
коих обеспечило бы возможность использовать труд безработных и одновременно
имело бы общеполезное для края значение. 

Соответственный законопроект, предусматривавший ассигнование из казны на
общественные работы 13.232.000 карб., был в конце мая внесен министром труда
в Совет Министров, а последним передан на предварительное рассмотрение Малого
Совета.

Последний, согласившись с заключением министра труда о желательности
безотлагательно приступить к производству общественных работ, которые ослабят
остроту положения рабочих в крае, рассмотрел перечень намеченных в проекте
работ и постановил довести до сведения Совета Министров о желательности
отпустить средства на большую часть намеченных работ министром труда (в общем на
10.788.000 карб.). Исключению подлежали, по мнению Малого Совета, главным
образом работы, предположенные к производству в г. Киеве, в виду нежелательности
привлекать кадры безработных в крупный городской центр, где продовольственный
вопрос стоит и без того весьма остро.

Приступив в заседании [... ] июня к рассмотрению журнала Малого Совета,
Совет Министров обратил внимание на то обстоятельство, что намеченные проекты
работы требуют от казны довольно крупных затрат, не дают, однако, стройной и
отвечающей условиям переживаемаго момента схемы правительственной политики
в вопросе использования труда безработных. Не освещая в достаточной степени
даже основной вопрос о том, в каких размерах и где именно ощущается в данное
время безработица и на каких работах могли бы быть использованы кадры безработных
с найболыней продуктивностью и пользой, как для них самих, так главным образом,
для страны в ее целом.

Не считая при таких условиях возможным изъявить согласие на осуществление
намеченных в журнале Малого Совета работ, Совет Министров постановил просить
министра труда представить Совету свои соображения об общей схеме
предполагаемой им постановки общественных работ.

Заслушав в настоящем заседании внесенный министром труда доклад об
общественных работах, Совет Министров нашел, что труд безработных может быть
использован для следующих работ: прежде всего для сельско-хозяйственных, в виду
большой нужды в рабочих руках в деревне и крайней важности своевременной
уборки хлеба; далее безработные могут быть привлечены к работе в рудниках, засим к
работе по заготовке строительных материалов и дров для нужд земских и городских
самоуправлений.

В соответствии с таким решением Совет Министров постановил: просить
министра труда представить на рассмотрение Совета соответствующий доклад об орга-
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низации таких работ и просить по всем затрагиваемым настоящим делом вопросам
снестись с другими ведомствами, в виду необходимости выяснить условия перевозки
рабочих, их продовольствия и т. д.

Усматривая из того фактического материала, который был сообщен министрами
при обсуждении настоящаго вопроса, что положение Донецкого бассейна в смысле
продовольствия является почти критическим, и имея в виду, что германское и

австрийское командование неоднократно реквизировали направляемые туда

продовольственные грузы, чем ухудшали еще положение района, просить министра

иностранных дел обратиться к ним с нотой, в которой обратить их внимание на те
тяжелые экономические последствия, которые повлечет за собою уход из угольного
района рабочего населения, бегущего из рудников из-за отсутствия продовольствия.

Просить министра труда представить также свои соображения об отмене закона
от 2 марта 1918 г. об общественных работах.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 75-77зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№ 34-54

Журнали засідань Ради Міністрів

№34

02.07.1918 г.

№43

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник,

Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер;
управляющий министерством Д. И. Дорошенко; за министров товарищи министра:
А. Г. Лигнау, Г. Г. Лерхе, В. Е. Брунст; державный секретарь И. А. Кистяковский;
приглашены: С. П. Шелухин, С. В. Завадский, А. Ф. Романов.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 9 час. 40 мин. вечера.
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Слушали:

I. Доклад председателя Украиской мирной
делегации С. П. Шелухина о ходе работ
делегации в Мирной конференции с
Великороссией.

II. Внесенный министром судовых справ
проект статута Державного Сената и
доклад того же министра об историческом
порядке и ходе работ министерства и особой
комиссии Совета Министров; созданной
специально для рассмотрения

выработанного министерством проекта.

Постановили:

I. Постановление по настоящему докладу

занести в особый секретный журнал.

II. [1)] Принимая во внимание; что

комиссии; выработавшей проект статута по
поручению министра судовых справ, точка
зрения Генерального суда на
вырабатываемый ею проект, в виду участия в работах ее
членов Генерального суда, была ей

известна во время самого хода ее работ и имелась
в виду при окончательной выработке
положений проекта, и признавая вместе с тем,
что передача выработанного министром

проекта статута Державного Сената на
предварительное заключение Генерального
суда, о каковой передаче ходатайствует
порядкуючий Генерального суда Радченко,

совершенно недопустима, так как решительно

не соответствует положению Генерального
суда в среде прочих государственных

установлений - Совет Министров постановил:
ходатайство порядкуючого Генерального
суда Радченко оставить без удовлетворения.
2) Одобрить внесенный министром

юстиции проект статута Державного Сената с
нижеследующими изменениями и поправками:

а) Статью 1 раздела II изменить
соответственно редакции особой комиссии Совета
Министров.
б) Статью 3 того же раздела изложить в

редакции особой комиссии Совета Министров.
в) Статью 4-ю II раздела в первой части

ее изложить в редакции особой
комиссии, и кроме того во второй ее части при

перечислении тех должностей, на которые

могут быть назначаемы сенаторы общего
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собрания изменить порядок перечисления:
должность державного секретаря после

должности министра.

г) Статью 5 II раздела изложить в
редакции особой комиссии.

д) В статье 6 того же раздела слова
«верховной власти» заменить в соответствии

с государственным строем Украинской

Державы словами «пану Гетману».
е) Статьи 7,8,9,13 и 15 того же раздела

изложить в редакции особой комиссии.

ж) При обсуждении статьи 19 проекта,
допускающей одно звание сенатора, Совет

Министров, разделяя высказанные
некоторыми из членов кабинета соображения
в смысле нежелательности предоставлении

одного звания сенатора, большинством
всех против 4-х голосов, [постановил]
исключить статью 19 из проекта, отвергнув
таким образом предложение других членов
кабинета, полагавших, что почетное звание

сенатора могло бы быть предоставляемо
с одной стороны старшим председателям
Судебных палат и прокурорам Общего
собрания и Генеральных судов Сената в целях
удержания на этих важнейших должностях
энергичных и ценных деятелей, по заслугам
своим достойных занять должности

сенаторов, а с другой - заслуженных

общественных и государственных деятелей вообще,
ввиду достойной награды за их полезную
и ценную деятельность.

з) При обсуждении статьи 23 Совет
Министров остановился на вопросе о том,

следует ли сохранить введенное Радою

Народных Министров наименование «про-

курор» или же ввести для

соответственных должностей прежнее наименование
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генерал-прокурора и в результате его

обсуждения постановили восстановить

прежнее наименование «прокурор».

і) Статью 27 изложить в редакции особой
комиссии.

и) При обсуждении статьи 28-й
председателем Совета Министров по ходу
высказанных отдельными членами кабинета

соображений был поставлен на разрешение

Совета вопрос о том, подлежат ли

должности учреждений Сената и председателя

Генеральных судов замещению по назначению

или по выборам.

При решении этого вопроса в

отношении президента Сената Совет Министров

большинством 7 против 5 голосов признал,
что должность эта подлежит замещению

по назначению, притом пожизненно.

Министр народного просвещения Н. П.
Василенко остался по данному вопросу при

особом мнении, полагая, что должность

президента Сената должна быть
замещаема на срок.

В отношении порядка замещения
должностей председателей Генеральных судов
Совет Министров единогласно признал, что
должности эти должны быть замещаемы

по переизбранию Генеральных судов, и

затем перевесом голоса председателя шестью
против шести голосов признал, что

назначение председателей Генеральных судов на
эту должность пожизненно.

к) Статьи 31,32 и 35 изложить в редакции
особой комиссии.

л) Статью 1 раздела IV изложить в
редакции особой комиссии.

м) Раздел V, VIII и X изложить также в

редакции особой комиссии.
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III. Внесенный министром судовых справ
законопроект о переименовании

Министерства судовых справ в Министерство
юстиции, об учреждении при
Министерстве юстиции Главного тюремного
управления и об утверждении штатов
центральных учреждений Министерства юстиции.

IV. Внесенный министром судовых
справ законопроект о преобразовании
апелляционных судов.

V. Доклад державного секретаря о

необходимости приобрести для нужд державной
типографии большую ротационную
машину от Почаевской лавры за 108.000 руб.

III. Законопроект одобрить.

IV. а) Доложенное министром судовых

справ особое мнение порядкуючого
Киевского Апелляционного суда Гричука,
поданное им министру судовых справ особое
мнение по проекту преобразования этих
судов - оставить без рассмотрения.
б) Законопроект одобрить в редакции

особой комиссии.

V. Доклад державного секретаря одобрить.

Заседание закрыто в 2 часа 20 мин. утра.

ЦДАВО України, Ф. 1064. - On. 1. - Спр. б.-Арк. 78-80. Машинопис. Незасвідчена копія.

№35

03.07.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, В. Г. Колокольцев, В. Ю.

Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко, Ю. Ю.
Соколовский, Ю. Н. Вагнер, управляющий министерством Д. И. Дорошенко,
товарищ министра Н. Л. Максимов, державный контролер Г. Е. Афанасьев, державный
секретарь И. А. Кистяковский. Приглашены: товарищ министра М. М. Воронович
и губерниальный староста Холмщины [А. Ф.] Скоропис-Йолтуховский116.
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Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.
Заседание открыто в 22 ч. 40 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Сообщения председателя Совета Министров и министра
внутренних дел об обстоятельствах, при которых имущество военно-исторического музея
было вынесено из здания бывшего Императорского дворца117 и оставлено в течении
некоторого времени на площади дворцового двора.

ПОСТАНОВИЛИ: Председатель Совета Министров довел до сведения Совета
Министров, что имущество Военно-исторического музея было вынесено из здания,
занимаемого министром внутренних дел, по распоряжению начальника

военно-научного отдела Генерального штаба отамана Мамонтова без всякого участия в этом
распоряжении кого-либо из чинов Министерства внутренних дел, и что им
предложено военному министру произвести по этому делу срочное дознание.

Товарищ министра внутренних дел М. М. Воронович довел до сведения
Совета Министров, что фотографии с выставленного в дворцовый двор имущества,
предъявленные Совету Министров накануне в заседании 2 июля, были сняты в самый
последний момент пред увозом из дворцовой ограды сфотографированного
имущества Военно-исторического музея.

Совет Министров, ознакомившись с вышеприведенными докладами об
обстоятельствах, при которых имущество Военно-исторического музея было вынесено из
помещений Министерства внутренних дел, постановил доклад председателя Совета
Министров по этому предмету принять к сведению.

II.

СЛУШАЛИ: Внеочередной доклад министра юстиции о ходе работ
комиссии, учрежденной согласно постановлению Совета Министров от 8 мая 1918 г. для
выработки мер, обеспечивших соблюдение при всякого рода арестах требований
существующих на сей предмет законов.

ПОСТАНОВИЛИ: Министр юстиции доложил Совету Министров, что
назначенный от Гетманского штаба председатель в названную комиссию г. Бусло,
будучи приглашаем, не явился ни в одно из заседаний комиссии, несмотря на то, что
заседания ее были отложены из-за неявки его трижды, и что все постановления
комиссии происходили без участия представителя Гетманской комендатуры, приняты
единогласно и в ближайшее время вносятся на рассмотрение Совета Министров.

Обсудив изложенное, Совет Министров постановил доклад министра юстиции
одобрить.
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III.

СЛУШАЛИ: Доклад товарища министра внутренних дел об объяснениях, данных
Одесским градоначальником Мустафиным по делу об опубликовании им требований
австро-венгерского командования в г. Одессе о регистрации иностранцев, подданных
держав Согласия118.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению.

IV.

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел о:
1) 0 назначении Александра Фомича Саликовского119, Николая Дмитриевича

Рудина и Сергея Александровича Шидловского120 членами Совета министра
внутренних дел.

2) Юлиана Никифоровича Шкляревского чиновником особых поручений IV
класса при министре внутренних дел.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры А. Ф. Саликовского, Н. Д. Рудина, С. А.
Шидловского и Ю. Н. Шкляревского одобрить.

V.

СЛУШАЛИ: Представление управляющего Министерством иностранных дел
о назначении:

1) Федора Григорьевича Шульги121 советником посольства в Болгарии.
2) Максима Антоновича Славинского122 членом Совета министра иностранных дел.
ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры Ф. Г. Шульги и М. А. Славинского одобрить.

VI.

СЛУШАЛИ: Представление министра исповеданий о назначении профессора
Кудрявцева председателем ученого комитета при министре исповеданий.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру профессора [П. П.] Кудрявцева123 одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Доложенное товарищем министра иностранных дел А. А. Палтовым
письмо фельдмаршала Эйхгорна на имя пана Гетмана с выражением признательности
за оказанную семьям убитых и раненых при взрыве 6 июня с. г. на Зверинце
германских солдат материальную помощь.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.

VHI.

СЛУШАЛИ: Доклад губерниального старосты Холмщины124 Скоропис-Йолту-
ховского.
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ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Совета Министров по настоящему докладу
занести в особый журнал.

IX.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром финансов законопроект о выпуске 20 серий
билетов Державного казначейства за №№ от 21 по 40 на 25.000.000 карб, в каждой
серии, а всего на суму 500.000 млн. карб, на четырехлетний срок с назначением
ежегодного дохода по сим билетам в 3,6% или по одному шагу в день со ста гривен.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить и представить на утверждение пана
Гетмана.

X.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром финансов законопроект о расширении
закона от 30 апреля и 9 мая 1918 г. о выпуске знаков Государственного казначейства сверх
500.000.000 карб, еще на 500.000.000 карб.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить и представить на утверждение пана
Гетмана.

XI.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром финансов законопроект об упорядочении
выпуска разменных марок путем обеспечения их наравне с деньгами.

ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотрение законопроекта отложить до ближайшего
заседания.

Заседание закрыто в 2 часа утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 81-82 зв. Машинопис. Незасеідчена копія.

№36

04.07.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, А. Ф. Рогоза, В. Г. Колокольцев, В. Ю.

Любинский, С. М. Гутник, Н. П. Василенко, Ю. Н. Вагнер, Ю. Ю. Соколовский, управляющий
министерством Д. И. Дорошенко, державный секретарь И. А. Кистяковский, товарищи
министров: Г. Г. Лерхе, К. К. Мирович, П. П. Чубинский, товарищ державного контролера
Д. В. Валлийский, товарищ державного секретаря Н. М. Могилянский.
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Секретарь: А. А. Татищев.

Заседание открыто в 21 ч. 50 мин.

Слушали: П остановили:

І. Письмо пана Гетмана на имя председателя
Совета Министров, в котором Его
Ясновельможності), изъявляя председателю и членам

Совета свою благодарность за
исключительную по своей напряженности работу,
благодаря которой уже налаживаются правовые,
экономические, финансовые основания,
имеющие возродить Украину, вместе с тем
обращает внимание Совета на ряд вопросов
первостепенной государственной важности,
которые еще требуют приложения особых
усилий со стороны правительства.

I. Просить председателя Совета довести
до сведения пана Гетмана, что Совет

Министров с чувством величайшей радости,
глубокого удовлетворения и благодарности
встретил общую благожелательную оценку
работы кабинета, какую пану Гетману
угодно было сделать вместе с отдельными

замечаниями и указаниями, и что Совет
Министров, приняв к неизменному руководству

все сделанные паном Гетманом замечания,

приложит все силы свои для проведения их

в жизнь.

II. Письмо главнокомандующего

австрогерманскими войсками на Украине на имя
председателя Совета Министров, в
котором фельдмаршал Эйхгорн указывает на
происходящее, по его мнению,

промедление в осуществлении правительством

необходимых мер, обеспечивающих
своевременную уборку хлеба и производство
прочих сельскохозяйственных работ и
настаивает на скорейшем проведении таковых

мероприятий. III.III. Окончательно разработанный по
поручению Совета комиссией законопроект
министра земледелия об учреждении
губернских и уездных земельных комиссий,
о восстановлении положения о

землеустройстве и некоторых постановлений о
крестьянском землевладении и землепользовании.

II. Принимая во внимание, что настоящее
обращение фельдмаршала Эйхгорна
вызвано, по-видимому, недостаточной
осведомленностью главного командования в том, что

соответственные законопроекты уже

рассматривались Советом Министров в
заседании 21 июня и были им, по

принципиальному одобрению, переданы для детальной
разработки в комиссию, в настоящее время
представлены последней на окончательное
одобрение Совета, просить председателя
Совета Министров о всем вышеизложенном
уведомить фельдмаршала Эйхгорна.

III. а) Признавая необходимым
обеспечить в комиссиях представительство тех

малоземельных элементов сельского

населения, которые не входят в состав местных

союзов земельных собственников - ввести

в состав каждой губернской и уездной
земельной комиссии по два представителя от
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IV. Законопроект министра земледелия
о временных мерах борьбы с
дезорганизацией сельского хозяйства.

земельных собственников, владеющих в

губернии или уезде не более, чем 5
десятинами, по избранию подлежащей губернской
или уездной земской управы;
б) соответственно изложенному в пункте

«а» сократить число представителей от
союзов земельных собственников в каждой

комиссии до двух;

в) исключить из состава уездных комиссий
председателей волостных земских управ

(или волостных старшин), так как самый
институт волостного земства подлежит в

ближайшее время коренному пересмотру;

г) в остальном законопроект одобрить,

за некоторыми лишь исправлениями

редакционного свойства, а в проекте штатов

земельной комиссии добавить примечание

5-е, согласно коему члены комиссии, не

получающие штатного вознаграждения по

службе в комиссии, получают суточное

вознаграждение за все время участия в

заседаниях комиссии, и за время, необходимое для

переезда в таковые из места их жительства

и обратно.

Кроме того, они получают на таковой

проезд прогоны в размере, указанном в законе.

IV. а) Сократить размер взысканий,

налагаемых за нарушение обязательных

постановлений губернских земельных комиссий,

установив высшим пределом таковых

взысканий штраф в размере 500 руб. или арест
на срок 6 месяцев;
б) уменьшить размер наказаний,

налагаемых за насильственную порчу посевов,

урожая и собранного хлеба, а равно за са-
/

мовольное прекращение или

приостановление, по предварительному соглашению,

сельских работ, и за возбуждение к таковому
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деянию, установив пределом таковых

наказаний заключение в тюрме на срок до

одного года или отдачу в принудительные

общественные работы на тот же срок,

в) рассмотрение дел о деяниях, упомянутых
в предшедшем пункте, предоставить

обычному судебному порядку, но с оговоркою что
такие дела рассматриваются вне очереди;

г) продлить до двух недель срок
обжалования постановлений губернских старост (ст.
III законопроекта);
д) во избежание ошибочного

представления, будто законопроект направлен
исключительно против лиц бывшего
сельского сословия, заменить в ст. II слова «труда
сельскохозяйственных рабочих и сельским
населением» словами

«сельскохозяйственного труда» и «местным населением»;

е) статью VI законопроекта исключить,
одновременно предоставив министру

юстиции выработать, по соглашению с
министром внутрених дел, путей сообщения
и земледелия, схему установления

принудительных работ в качестве карательной меры,
заменяющей заключение в тюрьме.
ж) закон ввести в действие по телеграфу,

не ожидая распубликования его в
«Державном Вестнике».

При обмене мнений по настоящему
законопроекту членами Совета было указано
на необходимость при опубликовании его
предпослать тексту закона особое
правительственное сообщение, в котором
указать, что постановления этого закона имеют

характер временной и чрезвычайной меры,
вызванной необходимостью обеспечить

своевременное производство

сельскохозяйственных работ и тем спасти страну от
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V. Окончательно разработанный по пору-
чению Совета комиссией законопроект
министра земледелия об учреждении
земельно-ликвидационных комиссий.

голода и неизбежно связанной с голодом

возможности повторения на Украине

анархии и хозяйственной разрухи.

Кроме того, было признано, что
постановления ст. II о принудительном
выполнении местным населением

сельскохозяйственных работ за плату, устанавливаемую
земельными комиссиями, не могут

распространяться на пришлых рабочих,
привлекаемых на с. X. работы через посредство
специально организуемых министром

труда учреждений, так как для этих пришлых

рабочих могут быть обязательными только
те цены и условия, которые им сообщались
при заключении договоров найма.

V. а) Принимая во внимания, что при том
характере, который приобрели в истекшем году
аграрные правонарушения как по объему, так
и по способу учинения их, предоставление
потерпевшим отыскивать убытки в обычном
судебном порядке, крайне медленном и
сложном, лишило бы потерпевших фактической
возможности достичь возмещения

понесенного ими ущерба в сколько-нибудь скором
времени, признать проектируемый
министром земледелия способ рассмотрения этого
рода дел правильным и отвечающим

исключительным условиям переживаемого времени.

б) Признавая, однако, намеченную меру,
как меру чрезвычайную, подлежащею

ограничению возможно кратким сроком,

уменьшить предположенный проектом годичный

срок вчинення упомянутых дел в

земельно-ликвидационных комиссиях сроком 6

месячным с предоставлением министру

земледелия права продления этого срока

в отдельных, заслуживающих особого

уважения случаях, еще на 6 месяцев.
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VI. Законопроект министра финансов

о порядке обеспечения разменных марок,
выпущенных по закону Центральной Рады

от 18 апреля 1918 г.

VIL Представление военного министра
о дополнительном ассигновании 6.000.000

карб, на удовлетворение недополученными
пособиями уволенных после
демобилизации офицеров, военных чиновников и
священников.

в) Считаясь с крайней сложностью
исчисления убытков, понесенных от аграрных
беспорядков, и в то же время с поясненной
выше нежелательностью продления срока

для вчинення указанного рода дел в

земельно-ликвидационных комиссиях, сохранить

намеченное проектом предоставление

потерпевшим права указывать размер

понесенных ими убытков в цифрах приблизительных.
г) Разделяя в принципе предположение

законопроекта о рассмотрении дел не более,

чем в двух инстанциях, допустить, однако,
кассационное обжалование решения
губернской комиссии в Генеральный суд
Державного Сената, но лишь по предмету
принятия комиссией к своему рассмотрению
дел, ей не подведомственных.

д) По мотивам, приведенным в пункте «а»
раздела III настоящего журнала, сократить
в комиссиях число представителей от
союзов земельных собственников и ввести

представителей от малоземельных
элементов сельского населения.

е) Постатейное рассмотрение
законопроекта отложить за поздним временем до

следующего заседания.

VI. Законопроект одобрить.

VII. а) Отпуск 6.000.000 карб, одобрить и б)
просить военного министра выяснить и

представить Совету Министров соображения
об общей сумме денежных средств, которые
потребуются для удовлетворения
недополученным содержанием и пособиями всех
офицеров, военных чиновников и священников.
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VIII. Представление министра
исповеданий о назначении Георгия Николаевича Та-
рановского директором департамента ино-

славия и иноверия.

IX. Представление министра путей

сообщения о назначении Михаила Гавриловича

Чирко директором финансового

департамента Министерства путей сообщения.

VIII. Кандидатуру Г. Н. Тарановского
одобрить.

IX. Кандидатуру М. Г. Чирко одобрить.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. - 83-86. Машинопис. Незасвідчена копія.

№37

06.07.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий, В. Ю. Любинский,

С. М. Гутник, Н. П. Василенко, В. В. Зиньковский, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н.
Вагнер. Управляющий министерством Д. И. Дорошенко, державный контролер Г. Е.
Афанасьев, товарищ министра А. Ф. Романов, А. В. Лукашевич, державный секретарь
И. А. Кистяковский. Приглашены: С. П. Шелухин, Н. П. Савицкий, М. М. Воронович.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 21 ч. 40 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Представление министра иностранных дел о назначении Андрея
Ивановича Яковлева125 директором департамента иностранных сношений.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру А. И. Яковлева одобрить.

II.

СЛУШАЛИ: Представление министра финансов о назначении Григория
Митрофановича Курило126 товарищем министра финансов и профессора Леонида
Николаевича Яснопольского127 членом Совета министра финансов.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры Г. М. Курило и Л. Н. Яснопольского одобрить.
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III.

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел о назначении Нежинского
побитового старосты [Н. В.] Высоцкого128Черниговским губернским старостой.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Высоцкого одобрить.

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Мирной делегации С. П. Шелухина о ходе
Мирной конференции в Великороссии*.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление по настоящему докладу занести в особый
секретный журнал.

V.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром земледелия законопроект о
земельноликвидационных комиссиях.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить со внесением в него следующих
поправок. В заседаниях губернских и уездных комиссий обязательно присутствие
кроме председателя и его заместителя 5 членов комиссии и в их числе обязательно
представителя от Министерства внутренних дел и одного представителя Министерства
юстиции.

А также установить правило, в силу которого председатель комиссии или
заступающий его место обязан доводить до сведения министра внутренних дел о каждом
несостоявшемся заседании комиссии. В соответствии с вышеизложенным изменить
редакцию ст. II законопроекта.

VI.

СЛУШАЛИ: Доклад министра исповеданий.
ПОСТАНОВИЛИ: выслушав доклад министра исповеданий и разделяя

высказанные им нежелания положения о пределах власти Патриарха в отношении
утверждения и благословения высших церковных иерархов признать, что
утверждение или благословение Патриарха может относиться только к Митрополиту
Киевскому, на остальных же иерархов власть Патриарха распространяться не может.

Заседание закрыто в 2 часа утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 17-17 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

Так у документі.
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№38

08.07.1918 г. ПЕРЕВОД*

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, А. К. Ржепецкий, В. Ю. Любинский,

С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовский,
Ю. Н. Вагнер. Товарищи министра: отаман [А. Е] Лигнау, В. Е. Брунст, товарищ
державного контролера Д. В. Балийский, державный секретарь И. А. Кистяковский.
Приглашены: Ю. А. Кистяковский, Н. А. Гаврилов, Н. П. Савицкий, Н. Л. Максимов,
В. А. Кулябко-Корецкий.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 21 ч. 50 мин.

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел о назначении Сергея
Ивановича Гриневича и Павла Николаевича Александрова членами Совета министра
внутренних дел.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры С. И. Гриневича и П. Н. Александрова одобрить.

П.

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел о назначении отамана
Федора Еремеевича Фортвенглера чиновником особых поручений при министре
внутренних дел.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру отамана Ф. Е. Фортвенглера одобрить.

III.

СЛУШАЛИ: Доклад главноуполномоченного по ликвидации и управлению
организациями военного времени Ю. А. Кистяковского об условиях, на которых может
быть передан Кролевецкий завод сельскохозяйственных орудий Черниговскому
губернскому земству.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобряя доклад, Совет Министров постановил
уполномочить Ю. А. Кистяковского подписать договор с Черниговским губернским земством
в лице черниговской губернской кассы мелкого кредита на переуступку Кролевец-
кого завода сельськохозяйственных орудий Черниговскому губернскому земству не
менее, как за 1.000.000 карб, с тем условием, что в том случае, если долги
предприятия превысят названную сумму, то Черниговское губернское земство обязано до-

* Ймовірно, саме цей примірник журналу віддавався на переклад.
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платить соответствующую сумму, или же в случае отказа от такой платы возвратить
завод украинскому правительству, которое в таком случае возвращает Черниговскому
земству сделанные им на заводе затраты по себестоимости.

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения об отпуске кредита в
сумме 93.500.000 карб, на увеличение сумм оборотных капиталов государственных
железных дорог для производства расчета с Монотопом129 за топливо для нужд
железных дорог Украины.

ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать в распоряжение министра путей сообщения
93.500.000 карб, на означенную в докладе цель с тем, чтобы расчет с Монотопом за
поставку топлива железным дорогам был произведен по соглашению с министром
финансов.

V.

СЛУШАЛИ: Доклад державного секретаря о ликвидации национальных
министерств.

ПОСТАНОВИЛИ: Имея в виду, что вопрос об управлении национальных
министерств по существу разрешен уже Советом Министров в утвердительном смысле,
Совет Министров признал, что в настоящее время суждению его подлежит лишь
вопрос о той форме, которая должна быть придана их ликвидации.

Вследствие этого Совет Министров находит излишним подвергать детальному
обсуждению проекты соответственного закона, составленные комиссией
товарища державного секретаря В. Ф. Романова и Министерством по великороссийским
национальным делам, как основанные на началах, противоречащих принятому уже

по данному вопросу решению Совета Министров.
Ознакомившись с проектом закона об управлении национальных министерств,

внесенного державным секретарем, Совет Министров, признавая, что законом этим
предусматривается именно та ликвидация национальных министерств, которая

должна последовать в исполнение принятого уже по этому вопросу Советом
Министров решения, постановил приступить к постатейному слушанию названного
законопроекта. После чего Совет Министров одобрил законопроект с нижеследующими
изменениями:

1) В статье 1 слово «приостановить» заменить словом «отменить».
2) В статье 3 добавить после слова «министерств» слова «впредь до

распределения их комиссией, образованной на основании последующей степени».
3) В статье 4 после слова «окрему» добавить слово «межведомственную»; после

слова «майна» добавить слова «соответственно их роду по утверждению министра
внутрених дел».
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4) В статье 5 после слов «за штатом» внести слова «местное содержание со дня
опубликования настоящего закона». Остальную часть статьи исключить.

По настоящему делу министр исповедания В. В. Зиньковский остался при особом
мнении.

VI.

СЛУШАЛИ: Доклад министра народного здравия об учреждении должности
главноуполномоченного по эвакуации.

ПОСТАНОВИЛИ: Беженское дело оставить в ведении Беженецкого

департамента внутренних дел.

Поручить министру народного здравия переработать доложенное им
положение о главноуполномоченном в соответствии с теми предложениями^ которые были
высказаны при обсуждении настоящего доклада г. г. министрами и в основу нового
законопроекта положить такое начало, при котором в руках Министерства
народного здравия сосредотачивалось бы только наблюдение за санитарной частью
беженского и эвакуационного дела.

VII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра труда об образовании технического комитета для
восстановления Зверинца.

ПОСТАНОВИЛИ: Уполномочить министра труда принять необходимые меры
для того, чтобы подвинуть дело восстановления Зверинца в том направлении,
которое уже было намечено Советом Министров при рассмотрении настоящего вопроса.

Вопрос об организации теперь же технического комитета, предложенного г.
министром труда, отклонить. Настоящее постановление принято Советом Министров
большинством 8 против 4 голосов.

Одновременно Совет Министров принял предложение министра шляхив, чтобы
разработка проекта была поручена одному лицу, о чем соответствующий доклад
министр шляхив обязался представить Совету Министров в ближайший срок.

VHI.

СЛУШАЛИ: Доклад министра народного просвещения о повышении платы за
слушание лекций в высших учебных заведениях.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

Заседание закрыто в 2 ч. 15 мин. утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 88-89 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№39

09.07.1918р.

Головував: Ф. А. Лизогуб.
Присутні міністри: М. П. Чубинський, отаман [О. Ф.] Рогоза, А. К. Ржепецький,

В. Ю. Любинський, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зіньковський, М. П.
Василенко, Ю. Ю. Соколовський, Ю. М. Вагнер, управляючій міністерством Д. І. Дорошенко,
товариш міністра В. О. Брунст, товариш державного контролера Д. В. Валлійський,
державний секретар І. О. Кістяковський. Запрошені: О. О. Палтов, М. О. Гаврилов,
М. М. Могилянський.

Секретарював: В. Ф. Дітятін.

Засідання відкрито о 22 год.

Слухали: Постановили:

І) Позачергове повідомлення голови Ради
Міністрів про панахиду по Гетьману Мазепі,
яку гадає відправити товариство
«Батьківщина»130 10 липня в Софійському соборі.

І. Голова Ради Міністрів повідомив
кабінет, що товариство «Батьківщина»
зверталось до нього з заявою, в котрій
зазначає урядові необхідність встановити 10
липня в день пам'яті Гетьмана Мазепи

національне свято і в цей день не

працювати в урядових установах, а також звертає

увагу на необхідність присутності членів

уряду на панахиді 10 липня в

Софійському соборі.

В зв'язку з цим голова Ради Міністрів

ознайомив кабінет з поглядом представника

вищої української церковної влади
Митрополита Київського і Галицького Антонія на

можливість самого відправлення

панахиди по Гетьману Мазепі. Владика Антоний

в розмові з паном Гетьманом і головою Ради

Міністрів висловився в тому розумінні, що

з канонічного погляду відправлення

панахиди по Гетьману Мазепі не може бути

допущено, позаяк над ним було проголошено

церковне прокляття.
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З огляду на це всякий священослужачий,
в яким би він не був сані, за відправлення
такої панахиди підлягає церковному суду.
Разом з цим владика Антоній, знаходячи

церковне прокляття, котре лежить на

Гетьмані Мазепі несправедливим, висловив свою
згоду підписати телеграму пана Гетьмана до
Патріарха про здійняття цього прокляття.
Після відповідного дозволу Патріарха

всякі припинення з боку духовної влади до
відправлення панахиди відпадуть.
Обмінявшись по цьому питанню думками,

Рада Міністрів одноголосно визнала, що
день пам яті Гетьмана Мазепи, національно-

патріотична роля котрого в історії України
уявляється дуже спірною, національним
святом лічити не можна.

З огляду на це немає ніяких підвалин, щоби
не працювати в цей день в урядових установах.
Разом з цим Рада Міністрів, не бажаючи

стискати служачих в урядових установах

в здійсненні їх релігійних змагань, визнала

можливим надати право начальникам

відомств визволити служачих, котрі бажають
помолитись на панахиді по Гетьману Мазепі
10 липня від праці і дати можливість бути на
панахиді, з тим що по скінченні її всі вони
повинні повернутись до виконання своїх
службових обов язків.
Далі Рада Міністрів постановила, що в

сучасний мент ніякі вуличні маніфестації ні при
яких обставинах не можуть бути допущені.
З огляду на це, в випадці замірів після

панахиди 10 липня зробити маніфестацію,
вжити всіх заходів до того, щоб не було ніяких
нарушень громадянського порядку.

Сучасна постанова прийнята 11 голосами
проти 2.
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II. Внесення головою Ради Міністрів
питання про порядок святкування дня янголу

пана Гетьмана.

III. Внесення міністра фінансів про

затвердження Харитона Михайловича Лебідь-
Юрчика131 директором департаменту

Державної скарбниці.

IV. Внесення про затвердження вибраних
на посади ректорів:

1) Харьківського технологічного
інституту професора того ж інституту по кафедрі
хімічної технології І. А. Красусського з 1

червня ц. р.;

2) Харьківського університету вислужен-
ного ординарного професора по кафедрі
мінералогії і геології того ж університету
П. П. Пятницького132 з 21 квітня ц. р. і
3) Одеського університету поверх

штатного професора, виконуючого обов'язки
ординарного професора по кафедрі
практичної механіки А. Д. Білімовича133 з 11
березня ц. р.

V. Внесений міністром торгу і
промисловості законопроект про карну
відповідальність за підвищення предільних цін і за
спекуляцію.

На останку Рада Міністрів визнала не
бажаним, щоби хто-небудь з її членів був на
панахиді 10 липня.

II. 12 липня на Петра і Павла, в день
іменин пана Гетьмана в урядових установах не
працювати.

Всьому кабінетові в повнім складі бути
присутнім на урочистім молебні в
Софійському соборі.

III. Кандидатуру X. М. Лебідь-Юрчика
ухвалити.

IV. Представити кандидатури І. А.
Красусського, П. П. Пятницького та А. Д.

Білімовича на затвердження пана Гетьмана.

V В вступнім слові міністр торгу і
промисловості зазначив тимчасовий характер проекту-
ємих законом заходів, а також ті причини,
котрими виключається необхідність ввести такі
виключні заходи, котрі санкціонують декотрі
дуже істотні відступи від загально-прийнятих
положень процесуального порядку.

До обміркування законопроекту
Державний секретар зробив формальну заяву Раді
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Міністрів, в котрій повідомив про те, що
законопроект був розглянутий в окремій
комісії, котра організована при Державній
канцелярії, причому комісія внесла деякі
зміни в проекті, котрий тепер належить до
обміркування Ради Міністрів і члени
комісії, представники Міністерства торгу і
промисловості, з приводу цих змін при осібній
думці не залишились. Між тим міністр торгу
і промисловості законопроект вніс в почат-
ковом виді без вказівки на ті зміни, котрі
внесла в нього комісія. Такий порядок внесення
законопроекту після його розгляду комісією
державний секретар визнає неправильним.
На заяву державного секретаря міністр

торгу і промисловості зазначив, що в комісію,
котра утворена при державному секретареві,
був внесений скінчений проект, вироблений
міністром торгу і промисловості й зміни
комісії торкнулись тільки розміру карних репресій.
Позаяк проект вноситься до Ради Міністрів
від імені міністра торгу і промисловості, то
він, міністр, лічив себе вправі внести проект
в тім виді, який він лічив по своєму
переконанню більш доцільним з тим, що про зміни, які
зробила комісія, він доложить при читанні
відповідних статтів законопроекту.
Потім з приводу законопроекту висловив

свою думку міністр судових справ, котрий
перечив проти того, що в закон вводять

відступи від процесуального загально-при-

йнятого порядку, котрий тепер має силу.

Переходячи до обміркування
законопроекту по статтям, Рада Міністрів більшістью
10 голосів проти 4 постановила во всіх під-
лежних статтях ввести допуск, по розгляді
суду, заміни в'язниці примусовою працею
на такий самий строк.
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З огляду на те, що деякі міністри перечили

проти того, щоб в санкцію була введена І
стаття - залишення декотрих особистих прав та

переваг - сучасне питання було обмірковано
кабінетом детально, наслідком чого Рада

Міністрів більшістю 8 голосів проти 6
постановила цю ступінь кари ввести в закон.
В ст. 2-й Рада Міністрів постановила слово

«поважному» замінити словом
«достаточному».

В ст. 3-й Рада Міністрів постановила

зменшити кару на одну або дві ступіні.
Санкцію ст. 6 та 9 привести в відповідність

з карними законами, які теперь мають силу.
По ст. 12 Рада Міністрів більшістю 11

проти 4 голосів визнала, що справи, котрі
виникли з порушення сучасного закону,

належать до відання окружних судів без
участі присяжних засідателів. Міністр судових
справ по цьому питанню залишався при

окремій думці.

По питанню про попереднє слідство по
таким справам Рада Міністрів визнала, що

попередні слідства повинні бути по всім цим
справам, задля чого кінець статті від слова

«і вироб» повинен бути виключений.

З приводу того, що Рада Міністрів визнала
необхідним попереднє слідство по всім

зазначеним ділам, міністр фінансів вніс
пропозицію, маючи на меті прискорення справ,
без котрого весь закон страчує своє
значіння, збільшити кількість судових слідчих,
за для чого встановити низку нових посад

судових слідчих спеціально для проведення

попереднього слідства по справам, які

виникли з нарушения цього закону.

Згоджуючись з пропозицією міністра

фінансів і визнаючи, що сума в 300.000 карб..
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VI. Внесений міністром продовольчих
справ законопроект про передачу врожаю

хліба 1918 р. в розпорядження держави.

яку він пропонує для проведення цієї міри,
цілком забезпечує можливість успішно її
здійснити, Рада Міністрів постановила
асигнувати в розпорядження міністра
судових справ 300.000 карб, на видатки, котрі
викликаються установою нових посад

судових слідчих для виконання попереднього

слідства по справам, які виникли з

нарушения сучасного закону.

VI. Законопроект ухвалити.

Засідання зачинилося в 3 год. 15 хв. ранку.

[Підписи] Аизогуб, Василенко

ЦДАВО України. Ф.1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. - 93-96. Машинопис. Засвідчена копія.

№40

10.07.1918 р.

Головував: Ф. А. Аизогуб.
Присутні: міністри М. П. Чубинський, отаман [О. Ф.] Рогоза, А. К. Ржепецький,

В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинський, С. М. Гутнік, Б. А. Бутенко, В. В. Зіньковський,
М. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовський, Ю. М. Вагнер; товариш міністра О. О. Пал-
тов; товариш держ. контролера Д. В. Валлійський; державний секретар І. О. Кістя-
ковський; головноуповноважений по ліквідації і керуванню організаціями
військового часу Ю. О. Юстяковський; запрошені на засідання: В. О. Ауербах, Г. Г. Бурлаков,
В. А. Кулябко-Корецький.

Секретарював: В. Ф. Дітятін.
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Слухали:

Доклади Ю. О. Кістяковського:

1) про ті трудності, які зустрічаються в
випадках предання до відповідальності осіб;

котрі нарушають видану ним 22 червня ц. Р.
затвердженну Радою Міністрів, обов'язкову
постанову;

2) про відповідь генерала Тренера з
приводу умови про розділ військового майна,
котра була підписана 29 червня ц. Р.
представником германського командування

і отаманом [В. Й. ] Стойкіним.

3) Про видачу головам і членам утворених
при головноуповноваженому комісій
тимчасових безплатних квитків на проїзд по
залізницям в вагонах відповідного класу

IL Внесений міністром продовольчих
справ законопроект про деякі зміни
положення про Державне хлібне бюро.

Постановили:

1) З'ясувати обов'язкову постанову від 22
червня ц. R, видану головноуповноваженим
по ліквідації і керуванню організаціями
військового часу в тім розумінню, що кара за
нарушения зазначеної обов'язкової
постанови накладається головноуповноваженим,

а виконується Державною вартою.

2) Прохати військового міністра,
товариша міністра закордонних справ О. О. Пал-
това і Ю. О. Кістяковського вияснити перед

генералом Тренером всі обставини
докладної справи.
Військового міністра прохати також

вимагати поясненнь по суті справи в отамана
Стойкіна.

3) Доклад ухвалити.

II. Приймаючи на увагу тимчасовий
характер намічених міністром продовольчих
справ змін і визнаючи бажаним визнати цей
характер в самій назві закону, виложити
останнє в слідуючім виді: «Про деякі
тимчасові зміни положення про Державне
хлібне бюро».
а) Приймаючи на увагу, що мета ради,

котра засновується при правлінні
хлібного бюро, привабити до праці в бюро
свідомих в відповідній галузі господарства
осіб і що сучасний склад органів земського
і міського самоврядування не дає
гарантії в тому, що, коли право обрання членів
ради від зазначених громадянських установ
буде надане їм самим в особі об'єднуючих
їх Всеукраїнських союзів земств і міст, що
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III. Доклад міністра ісповідань.

до ради будуть обрані особи, дійсно свідомі
в цій справі, до котрої їх гадається привабити,
і прихильних працювати в єдності з урядом,
надати міністрові продовольчих справ
[право] запрохати в склад ради тих представників
земських і мійських діячів, співробітництво
котрих з урядом він визнає бажаним.
б) 3 огляду на це статтю 7 виложити в

такому виді: при правлінню утворюється рада,
в склад котрої входять, крім голови, його
замісника, членів правління і
представників Міністерства земельних справ та торгу
і промисловості, по одному від кожного, по
запрошенню міністра продовольчих справ
два члени від об'єднаних біржових спілок, два
представники від кооперативів, один від
земських діячів, один від міських діячів, один від

об'єднаних мукомольних і крупчаних
підприємств, один од маслобойних підприємств.
в) В ст. 9 виключити місцеві продовольчі

органи Міністерства справ продовольчих.
г) Маючи на увазі, що законом про заходи

проти спекуляції вже встановлена
відповідальність за нарушения твердих цін, в ст. 14
виключити слова «і. затвердженню:
міністром продовольчих справ цін».
В тій же статті слова «адміністраційної

влади» замінить словами «губерніального
старости».

д) Законопроект зо всіми внесеними
поправками ухвалити.

III. З кредиту в 3 мільйони карб.,
відпущеного в розпорядження міністра ісповідань
для допомоги духовенству, потерпівшому
від евакуації і для відбудування церковних
будинків та храмів, потерпівших від війни
та більшовиків, дозволити міністрові
ісповідань відпустити
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IV. Законопроект міністра торгу і
промисловості про підлеглість міністерству всіх
установ і урядових осіб, котрі відають
справами добування, заготовки і розподілу ріж-
ного роду палива за виключенням заготовки

дровляного палива і про надання

міністрові торгу і промисловості повноважень по
контролю і регулюванню добування,
заготовки і розподілу палива.

V. Доклад військового міністра про
становище військової справи в Українській
Державі.

VI. Позачергове повідомлення міністра
шляхів про зарегістрування Київським
окружним судом уставу професійного
союзу служачих, майстрових і робітників
Правобережних шляхів.

VII. Розподіл справ по повісткам засідань.

необхідні суми на відбудування будинків
духовних шкіл, потерпівших від війни і
більшовиків в Холмській та Білгородській єпархіях.

IV. Законопроект ухвалити.

V. Першу частину докладу військового
міністра прийняти до відома, а другу частину того
ж докладу заслухати в слідуючім засіданні.

VI. З огляду на надзвичайну важливість
питання про охорону порядку і спокою на
залізницях для правильного та регулярного їх
функціонування і відступлення від основних
вимагань такого порядку, котрий
представляється знову заснованим союзом, припинити

чинність зарегістрованого Київським

окружним судом устава професійного союзу
служачих, майстрових і робітників Правобережних
шляхів до видання нового закону про

порядок розгляду і затвердження подібних уставів
і розгляду такого на підставі цього закону.

VII. Два законопроекти міністра торгу

і промисловості №№ 20 і 28 загальної
повістки постановити на повістку засідання
в понеділок 15 червня першим номером.

Засідання зачинено в 2 год. 15 хв.

[Підписи] Аизогуб, Василенко

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 100-102. Машинопис. Засвідчена копія.
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№41

11.07.1918 г.

Председательствовал: М. П. Чубинский.
Присутствовали: министры отаман [А. Ф.] Рогоза, В. Г. Колокольцев, В. Ю.

Любинский, С. М. Гутник, Н. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер;
товарищи министров: Г. Г. Лерхе, В. Е. Брунст, К. К. Мирович, А. В. Лукашевич, А. А. Палтов;
державный секретарь И. А. Кистяковский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 21 час 30 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Доклад военного министра (продолжение доклада 10 июля).
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание желание всех гг. министров

ознакомиться с докладом и имея в виду отсутствие в настоящем заседании как председателя

Совета Министров, так и некоторых министров, доклад отложить до другого заседания.

II.

СЛУШАЛИ: Доклад военного министра об отпуске в срочном порядке 15.000
карб, в возврат расходов администрации Славянской грязелечебницы, понесенных
ею на лечение инвалидов.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

III.

СЛУШАЛИ: Доклад военного министра об отпуске главному квартирному
управлению аванса в размере 5.000.000 карб, на срочный ремонт казарменных зданий и
инвентаря.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад военного министра и державного секретаря о проекте
приказа п. Гетмана, которым объявляется набор 5.000 человек для формирования Сер-
дюкской134 дивизии.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Всецело присоединяясь к решению пана Гетмана о
наборе 5000 человек для формирования Сердюкской дивизии, объявление доложенного
в проекте приказа признать нежелательным в виду того, что закон о воинской
повинности, срок службы и т. д. хотя и разработан, но еще не рассмотрен, и признать, что



Рада Міністрів Української Держави 143

данный вопрос может быть с большей пользой разрешен в смысле издания
специального закона о наборе 5.000 человек, не предрешая в нем вопроса об общем наборе
этого года.

б) Просить военного министра и державного секретаря разработать
соответственный законопроект, приняв во внимание те суждения, которые были высказаны
г. г. министрами при обсуждении настоящего доклада и в частности:
принудительность, срочность и бесплатность службы с одной, и добровольность с другой
стороны, с осуществлением набора через Союз хлеборобов.

В отношении возраста набираемых желательно установить такие нормы,
которые давали бы не возрастные, а моральные гарантии. В первую очередь должны быть
призваны старшие возрасты, дающие именно такие гарантии, и только недостающее

количество людей может быть пополнено более молодыми возрастами. При
обсуждении настоящего доклада министр народного просвещения внес предложение об
отмене изданной уже о наборе инструкции, как незаконной.

Ввиду отклонения Советом Министров означенного предложения Н. П.
Василенко остался по данному вопросу при особом мнении.

V.

СЛУШАЛИ: Внесенный военным министром законопроект о некоторых
временных мерах в целях охраны государственного порядка и общественного спокойствия.

ПОСТАНОВИЛИ: Первые две статьи законопроекта одобрить в доложенной
редакции. При обсуждении 3 статьи законопроекта некоторые из министров
высказались против введения в закон этой статьи, как придающей всему закону обратную
силу, что стоит в резком противоречии с теми началами гуманности и права,

которыми должно быть проникнуто законодательство.
Изложенное мнение было высказано министром юстиции, военным министром

и министром народного просвещения.

Другого мнения держались державный секретарь и товарищ министра
иностранных дел А. А. Палтов, полагавшие, что включение в рассматриваемый закон третьей
статьи проекта придает всему закону государственный характер. Он дает
возможность покарать те преступления, которые были совершены во время отсутствия
какой-либо государственной власти, которая могла бы их наказать. В настоящее время
государственность требует издания именно такого закона, который бы действовал
не только наперед но и назад в сторону наказания тех преступлений, которые иначе
останутся без всякого наказания. Закон без обратной силы будет проявлением
правового эгоизма, но не государственности.

Приняв во внимание противоположность высказанных по данному вопросу
суждений и имея в виду, с одной стороны, крайнюю ответственность решения о придании
рассматриваемому закону обратной силы для всего кабинета и с другой, отсутствие
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на заседании председателя Совета Министров, Совет Министров постановил
отложить рассмотрение 3-й статьи законопроекта до другого заседания в полном составе
кабинета.

VL

СЛУШАЛИ: Внесенный министром юстиции законопроект о штатах местных
учреждений министерства юстиции.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Рассмотренный Малой Радой законопроект о проведении в жизнь
в части относящейся до Украинской Державы временно приостановленного закона
от 3 июля 19[... ]г. Российского правительства об увеличении штатов судебных
следователей и товарищей прокурора.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект утвердить.

VIIL

СЛУШАЛИ: Рассмотренный Малой Радой законопроект министра юстиции
о проведении в жизнь утвержденного 25 мая 1918 г. закона об увеличении штатов
Луцкого окружного суда.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект утвердить.

IX.

СЛУШАЛИ: Рассмотренный Малой Радой законопроект министра юстиции об
увеличении штатов товарищей прокурора Екатеринославского окружного суда.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект утвердить.

X.

СЛУШАЛИ: Предварительное представление министра народного просвещения
о назначении Петра Яковлевича Дорошенко главноуправляющим отделом искусства.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру П. Я. Дорошенко принять к сведению.

XI.

СЛУШАЛИ: Сообщение министра юстиции об обстоятельствах, при которых
Киевским окружным судом был зарегистрирован устав профессионального союза
служащих, мастеровых и рабочих Правобережных дорог.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что согласно сообщения министра
юстиции, произведенным по данному делу расследованием со стороны суда не

обнаружено никакой злонамеренности, и что Министерством юстиции в самом близком
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будущем будет внесен в Совет Министров закон, которым предположено
предоставить заинтересованным ведомствам и прокурорам в порядке надзора

опротестовывать как неутверждение, так и утверждение судом уставов профессиональных союзов,
причем это право будет предоставлено им по всем уже утвержденным уставам,
принять сообщение к сведению.

XII.

СЛУШАЛИ: Внесенный державным секретарем законопроект о порядке
назначения лиц на государственную службу.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить, внеся в него следующие поправки
и изменения:

а) назначения на государственные должности III класса производятся наказом за
подписью пана Гетмана и соответственного министра и скрепляются державным
секретарем.

В изменение ст. 1 законопроекта такой порядок не распространять на губерниаль-
ных старост и градоначальников.

б) В статье 3 добавить примечание о том, что сенаторы назначаються в порядке,
указанном в Положении о Державном Сенате.

в) Статью 6 редактировать таким образом: все остальные должности замещаются
в порядке, устанавливаемом каждым отдельным министром наказом по своему

ведомству, за исключением тех случаев, когда в самом законе установлен особый порядок.
г) В «Державном Вестнике» печатать только о назначениях на должности первых

шести классов.

д) В Державной канцелярии вести послужные списки только особ, занимающих
должности 1 и 2 класса.

XIII.

СЛУШАЛИ: Доклад военного министра об удовлетворении семейств
военнослужащих украинцев, находящихся на фронтах держав Согласия.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить военного министра передать заслушанный доклад на
заключении министра иностранных дел.

XIV.

СЛУШАЛИ: Внесенный военным министром закон о военных агентах в союзных
и некоторых нейтральных государствах.

ПОСТАНОВИЛИ: Признавая необходимым учреждение должностей военных
агентов и решительно отвергая учреждение должностей их помощников - просить
военного министра сделать по данному делу дополнительно представление с более
подробной мотивировкой.
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XV.

СЛУШАЛИ: Доклад державного секретаря о необходимости освободить
редакцию газеты «Южная Копейка»135 от реквизиции.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить и освободить редакцию названной газеты
от реквизиции.

Заседание закрыто в 2 часа 15 мин. утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 103-105. Машинопис. Незасвідчена копія.

№42

13.07.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры А. К. Ржепецкий, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник,

Б. А. Бутенко, Н. П. Василенко, Ю. Н. Вагнер, Д. И. Дорошенко; державный секретарь
И. А. Кистяковский; товарищи министров: С. В. Завадский, Г. Г. Лерхе, Н. Л. Максимов,
К. К. Мирович, П. П. Чубинский; товарищ державного контролера Д. В. Валлийский.

Секретарствовал: А. А. Татищев.

Заседание началось в 21 час 30 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Предложение председателя Совета Министров установить повестку

заседаний очередной недели.
ПОСТАНОВИЛИ: а) Назначить к слушанию на понелельник 15 июля:

законопроект военного министра о подсудности военным судам. Два законопроекта
министра торговли и промышленности. Срочные законопроекты по Министерству
внутренних дел в том числе рассмотренные Малым Советом.

Вторник 16 июля: законопроект Министерства финансов о Державном и
Державном земельном банках, и о порядке провоза ценных бумаг из-за границы.

Срелу 17 июля: доклад министра финансов по вопросам общего характера.
Пятницу 19 июля: законопроекты по Министерству путей сообщения. Штаты

Министерства иностранных дел.
Рассмотренные Малым Советом законопроекты Министерства народного

просвещения.
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Субботу 20 июля: доклад председателя Малого Совета и законопроекты
Министерства внутренних дел, которые не успеют быть рассмотренными 15 июля.

б) Принимая во внимание, что г. г. министры, не имеющие возможности
присутствовать в очередном заседании Совета, иногда упускают командировать в заседание
своих заместителей, чем задерживается рассмотрение внесенных в Совет Министров
срочных вопросов, просить председателя Совета обратиться к членам последнего по
сему вопросу с циркулярным письмом.

II.

СЛУШАЛИ: Заявление министра народного здравия о появлении на територии
Украины холерных заболеваний и о необходимости принятия экстренных
противохолерных мероприятий.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Просить министра народного здравия озаботиться
немедленным принятием соответственных предупредительных мер, и представить Совету
смету потребных на осуществление их предметов;

б) отпустить в распоряжение министра народного здравия на расходы по борьбе
с холерной эпидемией авансом два млн. карб.

III.

СЛУШАЛИ: Законопроект министра финансов о дополнительном ассигновании
10.000.000 карб, на содержание центральных учреждений и на неотложные расходы
министерств.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

IV.

СЛУШАЛИ: Заявление министра финансов о затруднениях, возникших у
сахарных заводов в Черкассах в связи с предъявлением грузчиками Черкасской пристани
непомерной платы за погрузку сахара.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять заявление к сведению и просить министра
путей сообщения оказать содействие к устранению возникших затруднений путем
сформирования из желающих артелей грузчиков и направления этих артелей
в Черкассы.

V.

СЛУШАЛИ: Сообщение министра путей сообщения об обстоятельствах,
вызвавших 11 июля взрыв снарядов на станции Проскуров.

ПОСТАНОВИЛИ: Усматривая из сообщенных данных, что ближайшей
причиной взрыва явилась небрежная погрузка снарядов австрийскими солдатами, просить
министра путей сообщения снестись с австрийским командованием о соблюдении
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подведомственными ему частями необходимых мер предосторожности,
установленных действующими правилами.

Кроме того, признать, что в случае предъявления потерпевшими исков о
причиненных им убытках, сумма имеющего быть присужденным в их пользу взыскания
должна быть, по всей справедливости, отнесена на средства австро-венгерского
правительства, почему министр иностранных дел имеет в свое время войти по этому
вопросу в надлежащие переговоры.

VI.

СЛУШАЛИ: Законопроект по Морскому министерству об отпуске 4.514.366
карб, на покрытие расходов по речной транспортной флотилии.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что а) заведывание казенной речной
транспортной флотилией не только не приносит казне прибыли, но даже является для
нее убыточной, несмотря на то, что флотилией обслуживается ряд рейсов, на которых
частные предприниматели извлекали ранее и могли бы извлекать в настоящее время
весьма значительные прибыли, б) что в составе флотилии имеется много судов, взятых в свое
время государством по военно-судовой повинности и подлежащих ныне, за окончанием
военных действий, возвращению их владельцам, в) что владельцы таких мобилизованных
судов крайне заинтересованы в скорейшем их получении, особенно в виду наблюдаемой
в настоящее время исключительной выгодности фрахтов на перевозку грузов, г) что при
таких условиях в случае немедленного возвращения упомянутых судов их владельцам, эти

последние вероятно согласились бы принять суда от казны на условиях более выгодных,
чем те, которые смогут быть достигнуты в случае возвращения судов по окончании
навигации, д) что вообще заведывание флотилией должно быть поставлено на более
правильных, коммерческих началах и е) что вместе с тем отпуск испрашиваемых Морским
министерством средств является срочным и не может быть отложен до проведения
намеченных выше мер по упорядочению дела эксплуатации флотилии,

1) ассигновать в распоряжение Морского министерства испрашиваемый им
кредит в сумме 4.514.366 карб., и

2) предложить Морскому ведомству а) в кратчайший срок вернуть частные
мобилизованные суда их прежним владельцам, войдя с ними в соглашение об
осуществлении этой передачи на возможно выгодных для казны условиях; б) приступить
к расформированию флотилии и разработать вопрос о дальнейшей эсплуатации ее
на чисто коммерческих началах; в) представить к 1 августа с. г. Совету Министров
доклад о мерах, принятых им в исполнение данных Советом указаний.

В частности, принято пожелание товарища державного контролера, чтобы к
обсуждению вопросов, связанных с преобразованием флотилии и с возвращением
мобилизованных судов их владельцам, обязательно привлекался местный представитель
державного контроля.
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VII.

СЛУШАЛИ: Доклад С. В. Завадского о законопроектах, рассмотренных в Малом
Совете и значащихся в прилагаемом перечне под №№ 1-37.

ПОСТАНОВИЛИ: а) по вопросам, значащимся в перечне под №№ 3-7, 12-15,
17-19, 22-25, 27, 29, 30, 31, 32, 33 и 34-37 постановления Малого Совета одобрить
и представить соответственные законопроекты на утверждение пана Гетмана.

б) Вопросы, касающиеся Министерства внутренних дел №№ по перечню 8-11
заслушать 15 июля, а вопросы №№ 20 и 21, касающиеся Министерства народного
просвещения, заслушать 19 июля.

в) По вопросу № 26 об отпуске средств на постройку железной дороги Гриши-
но-Ровно ассигновать 17.000.000 карб., с тем, чтобы министр путей сообщения
вошел с представлением об отпуске ему на ту же надобность дополнительного кредита
по выяснению точного размера денежных средств, необходимых ведомству для
осуществления намеченных им к производству в 1918 г. работ.

г) По вопросу № 2 о выдаче служащим Киевской военно-обмундировальной
мастерской ликвидационных пособий - принять во внимание, что в числе рабочих
имеются лица, проработавшие в мастерских по несколько лет, почему в изменение
состоявшегося по сему предмету отрицательного постановления Малого Совета выдать
ликвидационное пособие в размере месячного пособия тем рабочим, которые
поступив в мастерскую до 19 июля 1914 г., работали в последней до дня ее ликвидации.

д) По вопросу № 1 о выдаче в 1918 г. служащим в правительственных учреждениях
пасхальных наградных, Совет Министров признал, что: а) наблюдаемое в настоящее
время затруднительное положение государственного казначейства не допускает
выдачи всем чиновникам местных учреждений пасхальных награждений в размере,
указанном в журнале Рады Народных Министров от 29 апреля 1918 г. № 61, особенно
при необходимости в таком случае распространить те же ставки на всех вообще лиц,
служащих в правительственных учреждениях или обслуживающих государственные
предприятия; б) при таких условиях не представляется возможным утвердить и
предположения Малого Совета о выдаче пасхальных наградных служащим центральных
правительственных учреждений, так как оба предположения находятся в тесной
взаимной связи. Имея вместе с тем в виду, что в связи с событиями истекшего года
многие служащие центральных и местных правительственных учреждений
находятся в крайне тяжелом материальном положении, которого не смогут сразу устранить
и вводимые в последнее время новые штаты с заметно повышенными окладами

содержания, Совет Министров полагал необходимым войти в положение таких
служащих и отпустить особый кредит, из которого отдельные ведомства могли бы в
заслуживающих уважения случаях выдать нуждающимся служащим пособия на основании
особых, одобренных Советом Министров, правил.

На основании изложенного Совет Министров постановил:
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1) Отпустить 6.000.000 карб, на выдачу пособия нуждающимся служащим
правительственных учреждений, с тем, однако, чтобы эти пособия выдавались только
лицам, находящихся в особо тяжелом материальном положении, и если при том эти
лица получают содержание в размере не свыше 5.400 карб, в год.

2) Предварительную разработку проекта правил о выдаче упомянутых выше
пособий возложить на междуведомственное совещание при Министерстве финансов,
с тем, чтобы последним были приняты во внимание правила, установленные по
однородному вопросу Министерством путей сообжения.

VIII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения о назначении главноуполномо-
ченного по разработке и исполнению плана застройки свободных земель района г.
Киева и его пригородов, об образовании при названном главноуполномоченном
особого управления работ и об ассигновании этому управлению на 1918 г. 130.000 карб.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Включить в состав управления работ археолога по
назначению министра народного просвещения. В остальном доклад одобрить.

б) Назначить главноуполномоченным товарища министра путей сообщения
П. П. Чубинского, возложить на него

1) разработку и исполнение плана застройки свободных земель Киева и его
пригородов и

2) доклад возникающих в этом отношении вопросов высшему совету и
выполнение поручений последнего.

IX.

СЛУШАЛИ: Представление министра путей сообщения об уплате капитану 1-го
ранга Максимову 12.832 карб, за отправленный им, но разграбленный в пути
большевиками, багаж.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что дела этого рода подлежали ранее
рассмотрению комитета управления железных дорог, и что имеется в виду создание

органа с однородными функциями на Украине - передать вопрос об уплате капитану
Максимову 12.832 карб, на рассмотрение названного комитета по его образовании.

X.

СЛУШАЛИ: Доклад державного секретаря о ходе работ по выработке
проекта государственного герба и печати.
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить державному секретарю передать исполнение

соответственных рисунков художнику [Г. И.] Нарбуту136 и представить затем Совету
Министров об отпуске необходимых на эту надобность денежных средств.
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XI.

СЛУШАЛИ: Представление министра шляхив о назначении инженера Кирилла
Кузяева и Михаила Чирко временно исполняющими обязаности директора
департамента Министерства шляхив.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры К. Кузяева и М. Чирко одобрить.

XII.

СЛУШАЛИ: Представление министра финансов об увольнении согласно
прошении? директора департамента загальной канцелярии Министерства финансов Самой-
ла Афанасьева.

ПОСТАНОВИЛИ: Просьбу С. Афанасьева утвердить.
Заседание закрыто в 3 часа ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 106-109. Машинопис. Незасвідчена копія.

15.07.1918 г.

№43

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник,

В. В. Зиньковский, Б. А. Бутенко, Н. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н.
Вагнер; управляющий министерством Д. И. Дорошенко; товарищи министров: Г. Г. Лер-
хе, В. Е. Брунст, А. А. Палтов; временно исп. об. державного контролера Д. В.
Валлийский; державный секретарь И. А. Кистяковский; приглашены: М. М. Воронович,
В. А. Кулябко-Корецкий, В. А. Ауэрбах.

Секретарствовали: А. А. Татищев и В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 21 час 25 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Внеочередное заявление товарища военного министра о тех
принципах, которых германское военное командование придерживается в переговорах

о дележе военного имущества.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание доклад товарища военного министра
и вполне разделяя начала, положенные им в основание протокола, который должен
быть подписан представителями военных властей Украинской Державы и
германского командования, уполномочить военного министра и его товарищей дело о дележе
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названного имущества решить окончательно, о чем и подписать соответствующий
протокол.

II.

СЛУШАЛИ: Внеочередное заявление министра путей сообщения о забастовке
мастеровых и рабочих в депо станций Сарны и Коростень.

ПОСТАНОВИЛИ: Ознакомившись из доклада министра путей сообщения о
требованиях, выставленных забастовавшими мастеровыми и рабочими и с теми мерами,
которые предложены министром путей сообщения в связи с забастовкой - принять
доклад к сведению.

III.

СЛУШАЛИ: Внеочередной доклад державного секретаря о приобретении дома
и типо-литографии для Державной канцелярии.

ПОСТАНОВИЛИ: Разделяя положения доклада о необходимости возможно
скорого оборудования державной типографии, уполномочить державного
секретаря И. А. Кистяковского приобрести для нужд державной типографии имущество по
Московской улице в д. № 8 за сумму до 925.000 руб., а также типо-литографию
«Прогресс» за сумму до 500.000 руб.

IV.

СЛУШАЛИ: Внеочередной доклад державного секретаря о государственном
бумажном бюро, учрежденном при Министре торговли и промышленности.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в соображение высказанные по данному вопросу
министрами торговли и промышленности, народного просвещения и державным

секретарем суждения и имея в виду заявление министра торговли и промышленности

о том, что бюро будет ведать только получением бумаги, распределение же ее будет
идти под контролем названного министра, предоставить державному секретарю

войти с докладом к министру торговли и промышленности об изменении положения
о бумажном бюро в смысле возможно полного ограждения интересов
правительственных учреждений по снабжению их бумагой.

V.

СЛУШАЛИ: Предложенный председателем Совета Министров вопрос о
повестке на следующее заседание 16 июля.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклады министра торговли и промышленности перенести
в заседание 16 июля, поставив их первым номером повестки.
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VI.

СЛУШАЛИ: Доклад министра народного просвещения о разрешении ему в
особых случаях утверждать в должностях учителей и учительниц высших начальных школ
лиц, имеющих звания учителей сельских школ, домашних наставников и учителей,
а также окончивших учительские духовные семинарии.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Представление временно исполняющего обязанности державного
контролера о назначении чиновника особых поручений IV класса Ивана
Максимовича Кабачкова137 директором департамента державного контроля.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру И. М. Кабачкова одобрить.

VTII.

СЛУШАЛИ: Представление министра народного здравия и призрения о
назначении Евгения Яковлевича Яковенко138 товарищем министра народного здравия и
призрения.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Е. Я. Яковенко одобрить.

IX.

СЛУШАЛИ: Доклад С. В. Завадского по рассмотренному в Малом Совете
законопроекту Министерства внутренних дел о Державной варте (особый журнал Малого
Совета Министров № 29).

ПОСТАНОВИЛИ: I) Положение об Украинской Державной варте утвердить
с теми изменениями, которые в него внесены Малым Советом Министров, и с
добавлением, взамен исключенного Малым Советом раздела VIII, особой статьи
устанавливающей, что правила подбора служащих в Державную варту устанавливаются
министром внутренних дел в инструкционном порядке.

II) Предоставить министру внутренних дел дополнительно разработать и
представить на уважение Совета Министров:

а) проект положения о хозяйственной стороне организации Державной варты,
с начислением потребных на указанную надобность кредитов;

б) соображения о привлечении органов местного самоуправления к участию
в расходах казны на содержание Державной варты.

III. Поручить министру внутренних дел не позднее конца 1919 г. представить на
уважение Совета Министров соображения о возможных сокращениях в численности
Державной варты.

IV. Предоставить министру юстиции разработать и по соглашению с
министром внутренних дел внести на уважение Совета Министров законопроект
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о постепенной передаче в ведение Министерства юстиции уголовно-розыскных
отделов Державной варты, начиная с уголовно-розыскного отдела Державной варты
Киевского градоначальства.

V. Приложенные к законопроекту временные штаты и штатные расписания
утвердить, причем в отношении окладов отаманов, помощников отаманов и заведующих

хозяйством железнодорожной варты принять ставки, первоначально намеченные

Министерством внутренних дел (12.000,9.600 и 7.300 карб.).
По вопросу об организации вартовой службы в полосе отчуждения железных

дорог остался при особом мнении министр путей сообщения, находивший
необходимым создать для этой цели особый институт железнодорожной варты, всецело
подчиненный министру путей сообщения.

X.

СЛУШАЛИ: Доклад С. В. Завадского по рассмотренному в Малом Совете
законопроекту Министерства внутренних дел об учреждении управления Киевского
городского отамана.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Оклады содержания отамана его помощника и инспектора
Державной варты принять в размерах, первоначально предположенных ведомством
(14.400 и 11.400 карб.).

2) Исключить из состава управления отамана должности санитарного инспектора,
как относящегося к предметам ведения Министерства народного здравия.

3) Должности ветеринарного инспектора присвоить оклад в 7.200 карб, и полагать
ее в VI классе.

4) Архитектора, инженера и электротехника приглашать по вольному найму на
оклад до 7000 карб.

5) Должности казначея присвоить оклад в 5.400 карб.
6) Восстановить исключенную Малым Советом должность экзекутора, с окладом

в 3.600 карб, при готовом помещении.
7) В остальном законопроект и проект штатов принять согласно постановлению

Малого Совета.

XI.

СЛУШАЛИ: Доклад С . В. Завадского по рассмотренному в Малом Совете
законопроекту Министерства внутренних дел о преобразовании управления Одесского
городского отамана.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить с теми изменениями, которые
Советом Министров приняты в отношении управления Киевского городского отамана.
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XII.

СЛУШАЛИ: Доклад С. В. Завадского по рассмотренному в Малом Совете
проекту Министерства внутренних дел об окладах должностей и
канцелярско-хозяйственных расходов правления губернских и побитовых старост.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить с теми изменениями, которые
внесены в него Малым Советом.

Заседание закрыто в [...] ч. 45 мин. ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. - 6. -Арк. 110-112. Машинопис. Незасвідчена копія.

№44

16.07.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, А. К. Ржепецкий, В. Ю. Любинский,

С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко, Ю. Ю.

Соколовский, Ю. Н. Вагнер. Управляющий министерством Д. И. Дорошенко. За министров:
Ю. А. Корниенко139, Г. Г. Бурлаков. За державного контролера: Д. В. Валлийский.
Державный секретарь И. А. Кистяковский. Приглашены: В. А. Ауэрбах, Н. И. Антонов140,

С. И. Горбунов, В. Н. Верховский.

Заседание открыто в 9 час. 40 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром торговли и промышленности законопроект

о предоставлении министру торговли и промышленности права регулирования
торговли металлами и металлическими изделиями и заключения по данному

законопроекту державного контролера.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

II.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром торговли и промышленности законопроект

об упразднении должности главноуполномоченного по металлу на Юге России.
ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.
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III.

СЛУШАЛИ: Внесенные министром финансов проекты устава Державного
земельного банка и расписания штатов и окладов по тому же банку.

ПОСТАНОВИЛИ: После вступительного слова министра финансов,
обрисовавшего в кратких чертах историю разработки внесенного им проекта устава Державного
земельного банка и указавшего на огромную работу комиссии, работавшей над
созданием этого устава под председательством Н. И. Антонова, в какой редакции устав
внесен на рассмотрение Совета, Совет Министров приступил к постатейному
рассмотрению устава, причем Советом внесены в него следующие поправки и изменения.

а) Имея в виду декларативный характер второй части статьи 3, характеризующей
деятельность Державного земельного банка, слова «и должна быть согласована с
финансово-экономической и аграрной политикой правительства» - исключить.

б) Статью 9 добавить после слов «накопления» словами: «резервного капитала
до размера, признанного наблюдательным комитетом и советам банка достаточным».

в) Отдел устава, именуемый «Свидетельства и именные обязательства банка»,
наименовать «Свидетельства банка» и изложить в редакции, предположенной
министром финансов.

В виду этого статьи 10-17 включительно исключить и заменить статьями 10-28
включительно соответственной редакции.

г) Согласно с изменениями, внесенными на основании предшествующего пункта
(в) - изменить соответственно нумерацию всех дальнейших статей устава.

д) По поводу п. 4 статьи 29 (18), устанавливающей выдачу ссуд под залог земли на
производство коренных мелиораций, принятой Советом Министров в редакции
комиссии, председатель Совета Министров Ф. А. Лизогуб остался при особом мнении,
находя что необходимо допустить выдачу ссуд на производство мелиораций в более
широком смысле, что и выразить в уставе. Что же касается упоминаемого в
принятой Советом редакции этой статьи слова «коренной», то оно является недостаточно
определенным и потому через несколько лет неминуемо вызовет спор относительно

того, какую мелиорацию можно признать коренной, и какую такой признать нельзя.

е) Принимая во внимание положение закона от 14 июня 1918 г. о праве продажи
и покупки земли вне городских поселений (ст. 7), Совет Министров признал
необходимым внести в устав банка соответственное правило, в силу которого совладельцы
и общества в течение известного срока обязаны произвести между совладельцами
и членами общества раздел принадлежащего им заложенного недвижимого
имущества для того, чтобы банк мог распределить общую ссуду по отдельным участникам.

Согласно этому включить в устав соответственную статью под номером 37.
ж) Установить, что ссуды для производства коренных мелиораций выдаются на

основании особого положения, утвержденного министром финансов по соглашению
с министром земледелия.
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з) Останавливаясь на сроке для выдачи дополнительных ссуд и имея в виду что
согласно докладу Н. И. Антонова по этому вопросу в самой комиссии было два мнения,
из коих одно в пользу пятилетнего, а другое в пользу двухлетнего срока, по истечении

коего такие ссуды могут быть допущены, Совет Министров подверг этот вопрос
всестороннему обсуждению, в результате коего председателем были поставлены на
баллотировку три срока: пятилетний (предложенный Министерством финансов и
принятый коммисией, 3-летний (указанный некоторыми из министров про обсуждении
вопроса и 2-летний (меньшинства комиссии).

Пятилетний срок отвергнут Советом Министров одногласно. За трехлетний срок
подано 8 голосов положительных и 5 голосов отрицательных и за 2-летний подано 3
голоса положительных и 10 отрицательных.

В виду такого результата баллотировки Совет Министров признал, что в уставе
должен быть внесен трехлетний срок, в каком смысле и подлежит изменить
содержание 60 (48) статьи.

Министры юстиции М. П. Чубинский, путей сообщения Б. А. Бутенко и труда
Ю. Н. Вагнер голосовали за 2-летний срок и подали особое следующее мнение:

Особое мнение министра юстиции по ст. 123 (ст. 50 проекта) Устава
Державного земельного банка: «Для дополнительных ссуд Советом Министров принят
трехлетний срок взамен предложенного министром финансов пятилетнего срока. Совет
отклонил мою поправку, предлагавшую двухлетний срок. Этому вопросу я придаю
громадное значение, ибо всякие льготы в данном вопросе, создавая покровительство
сохранению крупного землевладения одновременно будут служить искуственному
удержанию чрезвычайно высоких цен на землю и явятся серьезным тормозом в деле
осуществления в будущем более широкой аграрной реформы, имеющей целью
способствовать парцелляции земель и созданию таким образом крепких и
хозяйственных мелких земельных собственников.

Между тем Совет Министров, как в своей декларации, развивавшей указания
грамоты пана Гетмана, так и в отдельных законах, относящихся к аграрному вопросу,
твердо проводил ту точку зрения, что он имеет в виду, не ограничиваясь

проведенными предварительными и паллиативными мерами, в будущем приступить к
широкой аграрной реформе на демократических основаниях. В земельном законе,
ограничившем продажу земли в одни руки размером 35 десятин, в случае покупки земли
обществами и товариществами, они обязательно должны быть разделены на
небольшие участки в течение двух лет. Этой мерой подчеркнуто отношение правительства
к крупной земельной собственности и два года взяты как крайний срок, после коего
уже нежелательны отступления от основной идеи.

Я полагаю, что и в вопросе о дополнительных ссудах нельзя переходить за
двухлетний срок и таким образом осложнить еще более препятствия, которые и без того велики
в деле аграрной реформы, осуществить которую правительство Украины обязалось».
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и) Не признавая возможным освободить все производство по покупке имений за
счет Державного земельного банка от всякого рода пошлин и сборов - освободить от
оплаты гербовым сбором только все прошения и другие бумаги, подаваемые в банк и от
него исходящие по покупке банком имений за его счет, договоры по найму служащих
в его имениях и переписка последних, а также все бумаги по денежным расчетам и
квитанции на вносимые Державному земельному банку в особом его отделении платежи.

і) В состав наблюдательного комитета ввести двух представителей Министерства
земледелия по назначению министра земледелия, представителя от Киевского
земства по избранию губернского земского собрания и трех представителей от всеукра-
инских организаций земельных собственников, назначаемых министром финансов.

Что же касается участия представителей земства от остальных губерний, то Совет
Министров признал такое участие нежелательным.

к) Статью 78 (первоначальной нумерации) исключить.
л) В случае болезни или временного отсутствия товарища управляющего в

исполнение обязанностей его вступает назначенный министром финансов по
представлению управляющего банком заместитель из членов совета банка. Равным образом
заменяется временно и управляющий отделением банка.

м) Статьи 113-119 изложить в соответствии с общим положением о порядке
назначения на должности на государственной службе.

й) Класс должностей председателя наблюдательного комитета, управляющего
банка, товарища управляющего и члена совета банка понизить на одну степень
сравнительно с предложенными министром финансов.

По одобрении устава Совет Министров выразил комиссии выработавшей его,
в лице ее председателя Н. И. Антонова благодарность за ее плодотворные труды.

IV.

СЛУШАЛИ: Представление министра путей сообщения о назначении членом
Высшей техническо-экономической рады Министерства шляхив проф. Вениамина
Щегловитова и Константина Микульского.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры В. Щегловитова и К. Микульского одобрить.

V.

СЛУШАЛИ: Внеочередной доклад министра шляхив о ходе забастовки на
железных дорогах и о принятых им в связи с ликвидацией ее мерах141.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

Заседание закрыто в 4 часа утра

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 113-115 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.
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17,071918. г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий,

В. Е Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский,
Н. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер. Управляющий министерством
Д. И. Дорошенко. Временно исполняющий обязанности державного контролера
Д. В. Валлийский. Державный секретарь И. А. Кистяковский. Приглашены: Г. Г. Лер-
хе, В. А. Ауэрбах, А. А. Палтов, В. В. Игнатович142.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 21 час 30 мин.

Слушали:

I) Доклад председателя Мирной
делегации С. П. Шелухина.

II. Возбужденный вне очереди министром
финансов вопрос об обложении товаров,
идущих из Великороссии, таможенными

пошлинами. III.III. Представление председателя Мирной
делегации С. П. Шелухина об ассигновании
ему авансом 100.000 карб, на расходы по
Мирной конференции.

Постановили:

I) Постановление по настоящему докладу
занести в особый секретный журнал.

II. В виду поставленного министром
финансов вопроса об обложении
таможенными пошлинами всех идущих из

Великороссии грузов - признать, что идущие из

Великороссии на Украину товары должны
облагаться пошлиной на общем основании,

как и товары, ввозимые из других стран,

и просить председателя Мирной делегации
С. П. Шелухина принять все зависящие от
него меры к тому, чтобы экономическая
комиссия при Мирной делегации в спешном
порядке выяснила все вопросы, связанные

с обложением пошлинами товаров,
ввозимых из Великороссии на Украину.

III. Ассигновать в распоряжение
председателя Мирной делегации авансом 50.000
карб, на расходы по Мирной конференции.
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IV. Законопроект о некоторых временных
мерах к охране государственного порядка

и общественного спокойствия.

V. Внесенный министром финансов

проект устава Державного банка и
нормального расписания окладов и классов

должностей служащих в центральном управлении

банка.

VI. Внесенный министром финансов
проект нормального расписания окладов

служащих в управлении ссудо-сберегательных касс.

VII. Внесенный министром финансов
законопроект о предоставлении права

министру финансов разрешить акционерным
банкам открывать свои действия при
складочном капитале не свыше 20.000.000 карб.

VIII. Внеочередное заявление
министра путей сообщения о ходе забастовки
на железных дорогах и необходимости
выработки экстренных мер против стачек
в предприятиях, имеющих государственное

значение.

IV. Статью третью законопроекта
изменить в том смысле, что обратную силу
настоящий закон может иметь только

в отношении преступлений, совершенных

в районе военных действий и во время этих

действий. Окончательную редакцию этой
статьи поручить министру юстиции.

V Доложенный устав одобрить, присвоив
Державному банку название «Украинский
державный банк». Нормальное расписание
окладов и классов должностей служащих
в центральном управлении Украинского
державного банка утвердить с тем, однако,
изменением, что жалованье директору

банка, не определяемое заранее расписанием,

в каждом отдельном случае, назначается

Советом Министров по представлению
министра финансов.

VI. Нормальное расписание одобрить.

VII. Законопроект одобрить.

VIII. Принимая во внимание, что стачки
в предприятиях, имеющих

государственное значение, препятствуют правильному

течению государственной жизни вообще,
а в молодом, строящемся государстве, каким

в данное время является Украинская

Держава, представляют серьезную опасность для

самого существования государства, что

поэтому подобные стачки с точки зрения
государственного блага вследствие этого
совершенно недопустимы и что вследствие этого
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интересы государства требуют от
правительственной власти самых энергичных мер
против таких стачек, Совет Министров
постановил ввести временно в действие закон
Российского правительства от 2 декабря
1905 г. о временных правилах против стачек
в предприятиях государственного значения

в полном его объеме с распубликованием
этой меры по телеграфу.

Заседание закрыто в 4 часа утра.

ЦДЛВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6.-Арк. - 116-117. Машинопис. Незасвідчена копія.

№46

19.07Л918 г.

Председательствовал: М. П. Чубинский.
Присутстовали: министры А. Ф. Рогоза, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский,

Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н.
Вагнер, управляющий министерством Д. И. Дорошенко, вр. испол. об. державного
контролера Д. В. Валлийский. Товарищи министра: С. В. Завадский, М. М. Воронович,
Г. Г. Лерхе, В. А. Ауэрбах, А. А. Палтов. Державный секретарь И. А. Кистяковский.
Приглашен: А. И. Лещенко.

Секретарствовали: В. Ф. Дитятин и А. А. Татищев.

Заседание открыто в 22 часа.

I.

СЛУШАЛИ: Внеочередное заявление товарища министра торговли и
промышленности В. А. Ауэрбаха по вопросу о порядке внесения законов, касающихся
нескольких ведомств.

ПОСТАНОВИЛИ: В своем заявлении товарищ министра торговли и
промышленности довел до сведения кабинета, что представленное им ведомство крайне
заинтересовано в отмене для некоторых отраслей промышленности действия закона
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Центральной Рады от 25 января 1918 г. о 8-часовом рабочем дне. По этому вопросу
между ним и Министерством труда состоялось соглашение, между тем последнее
соответственного закона на рассмотрение Совета Министров не вносит.

Полагая, что ввиду состоявшегося соглашения между обоими ведомствами такой
законопроект, как касающийся вопросов труда, должен быть внесен министром
труда, В. А. Ауэрбах просит Совет Министров разъяснить, которое из двух министерств
должно внести соответственный законопроект.

Министр труда со своей стороны заявил, что согласие на внесение законопроекта
о порядке установления изъятия из действующего закона о 8-часовом рабочем дне
Министерством торговли и промышленности им дано, что же касается самого
внесения такого законопроекта в Совете Министров, то он полагает, что оно лежит на
Министерстве торговли и промышленности, по почину которого законопроект
составлен. Тем более, что Министерством труда в настоящее время разрабатывается
новый законопроект о рабочем дне, который им своевременно и будет внесен.

Обсудив изложенное, а также высказанные по данному вопросу суждения других
министров и державного секретаря, принимавших участие в обсуждении его, Совет
Министров признал, что в тех случаях, когда министр заинтересован в издании
закона, касающегося другого ведомства, ему надлежит войти в сношение с подлежащим
министром, который и вносит соответственный законопроект в Совет Министров,
с указанием в представлении Совету Министров, как о своем согласии, так и
несогласии с законопроектом в случае последнего с его стороны не последует.

II.

СЛУШАЛИ: Сообщение заменяющего председателя Совета Министров о смерти
бывшего императора Николая П, о чем официально довел до сведения управляющего
министерством иностранных дел председатель Великороссийской мирной делегации
[X. Г.] Раковский143, и доклад министра исповеданий о взгляде представителей высшей
духовной власти на Украине в связи с предстоящим служением панихид по усопшем.

ПОСТАНОВИЛИ: Не вторгаясь в каноническую жизнь Православной церкви
на Украине, но признавая, что та или другая формула помилования на панихидах
скончавшегося бывшего императора Николая II имеет несомненно политическое
значение, просить министра исповеданий довести до сведения Митрополита
Антония в письменной форме, что Совет Министров признает возможным помилование
усопшего на Украине, как императора, но только прибавлением к этому титулу
слова «бывшего», и что никаких насилий со стороны правительственной власти в этом
отношении применено не будет, с указанием однако, что то или другое отношение
церковной власти к принятому Советом Министров решению будет правительством
принято во внимание, как характеризующее взгляд церковной власти не
взаимоотношения ее и власти государственной.
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III.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром финансов законопроект о предоставлении
министру шляхив кредита в 178.000.000 карб, для пополнения оборотных капиталов
частных железных дорог.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

IV.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром путей сообщения проект нормального
статута профессиональных союзов для служащих на железных дорогах.

ПОСТАНОВИЛИ: В виду возражения представителя Министерства внутренних дел,
что без предварительного ознакомления с проектом статута обсуждение его в Совете
Министров невозможно - внести данный вопрос в повестку на понедельник 22 июля.

V.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения о ходе железнодорожной
забастовки.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению.

VI.

СЛУШАЛИ: Доложенный министром путей сообщения проект
правительственного сообщения по поводу забастовки на железных дорогах.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобряя в принципе доложенное сообщение, окончательную
его редакцию поручить министру путей сообщения, державному секретарю и
товарищу министра внутренних дел М. М. Вороновичу.

VII.

СЛУШАЛИ: Внесенный военным министром законопроект о передаче кадетских
корпусов Украинской Державы в ведение военного ведомства.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

VIII.

СЛУШАЛИ: Представление управляющего Министерством иностранных дел
о назначении Александра Александровича Кистяковского144 посланником
Украинской Державы в Турцию.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру А. А. Кистяковского одобрить.

IX.

СЛУШАЛИ: Доклад С. В. Завадского по рассмотренному в Малом Совете
законопроекту министра народного просвещения об объединении в один тип начальных
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школ, установленных разновременными узаконениями, и об отпуске средств на
нужды начального образования.

ПОСТАНОВИЛИ: Признавая подъем народного образования краеугольным
вопросом государственного строительства и принимая во внимание, что достижение
в этой области благоприятных результатов неосуществимо без улучшения
материального положения народных учителей и законоучителей, позволяющего им всецело
отдаться ответственной задаче обучения подрастающего поколения, увеличить ставки
воспособления от казны органам местного самоуправления на дело начального
народного образования, и установить их в размере:

на каждый нормальный школьный комплект: до 2.100 карб. (1.800 карб, учителю
и 300 карб, законоучителю);

на каждый двойной комплект дополнительно по 500 карб., и на каждого запасного
учителя до 1.800 карб.

Пятилетние прибавки увеличить до 120 карб.
Норму пособия на оборудование новых комплектов увеличить до 800 карб.
Вышеприведенные нормы ввести в действие с 1 мая 1918 г., т. е. со времени

утверждения на Украине гетманской власти.
В остальном одобрить предположения Малого Совета Министров.

X.

СЛУШАЛИ: Доклад С. В. Завадского по рассмотренному в Малом Совете
законопроекту министра народного просвещения об увеличении окладов содержания
персоналу высших начальных училищ и об отпуске средств на воспособление органам
местного самоуправления в деле содержания высших начальных училищ.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Кредит, испрашиваемый на училища, открыт в размере
4.500.000 карб., но с тем условием, чтобы означенный кредит расходовался
ведомством только на те училища, которые фактически функционировали в 1917-1918 гг.

б) Кредит, испрашиваемый на училища, предполагаемые к открытию в 1918-1919
учебном году, ассигновать в сумме 5.000.000 карб, исходя из предположения, что
число вновь открываемых училищ не превысит в предстоящем году 400 и что норма
пособия на каждое училище должна быть установлена в сумме 12.500 карб.

в) Предоставить министру народного просвещения войти в Совет Министров
с представлением об отпуске на упомянутую в п. «б» надобность дополнительного
кредита, если выяснится, что число фактически открытых училищ превысит
предположенную Советом цифру в 400 училищ.

г) В остальном одобрить предположения Малого Совета Министров.
Независимо сего Совет Министров разделил соображения товарища министра

финансов, указавшего, что в интересах учительства необходимо установить со
стороны министра народного просвещения контроль над правильным использованием
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органами местного самоуправления отпускаемых им из казны на дело народного

образования денежных сумм.

По принятии Советом Министров законопроектов об улучшении материального
положения учащих в начальных народных школах и училищах представитель

Министерства внутренних дел товарищ министра М. М. Воронович высказал с своей
стороны мыслью что установление государством повышенных ставок оплаты труда

учительского персонала дает правительству возможность настаивать и на предъявлении

более строгих требований к лицам, занимающим должности учителей народных школ
и училищ. Требования эти должны, по мнению М. М. Вороновича, относиться не
только к образовательному цензу приглашаемых, но и к нравственным их качествам,
причем должно быть признано решительно недопустимым пополнение кадров
учительского персонала лицами с социалистическим образом мыслей, так как именно
социалистическая пропаганда явилась ближайшей причиной происходившей в
стране разрухи. В соответствии с изложенным М. М. Воронович находил необходимым
проверку наличного состава учительского персонала и устранение из него тех лиц,

влияние коих на крестьянских детей не может не быть признано отрицательным.
По поводу означенного заявления М. М. Вороновича министр народного

просвещения высказал, что ведомство всегда относилось и относится отрицательно к

антигосударственной деятельности отдельных лиц учительского персонала, поскольку
она выражается в определенных действиях; но не считает себя вправе преследовать
тех или иных исключительно за их образ мыслей и убеждения.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. - 118-120 зв. Машинопис. Незасвіднена копія.

№47

20.07.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры А. К. Ржепецкий, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский,

В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер; управляющий
министерством Д. И. Дорошенко; державный секретарь И. А. Кистяковский;
товарищи министра: С. В. Завадский, А. В. Лукашевич, Н. Л. Максимов, А. А. Палтов; вр. исп.
об. товарища державного контролера [В. К.] Пуницкий. Приглашены: Н. М. Моги-
лянский, М. М. Воронович, В. А. Кулябко-Корецкий.

Секретарствовали: В. Ф. Дитятин и А. А. Татищев.
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Заседание открыто в 21 час 40 мин.

Слушали: Постановили:

І. Распределение повестки заседаний на
будущую неделю с понедельника 22 июля.

I. Поставить на повестку следующие дела:
Понедельник 22 июля.

1) Обсуждение кандидатуры сенаторов.
2) Доклад министра продовольствия

о твердых ценах на хлеб.

3) Законопроект министерства
исповеданий.

4) О департаменте Державной варты.
5) Заявление министра труда по вопросам,

связанным с общественными работами.
6) Представление министра земледелия

об ассигнованиях на содержание земельных
и земельно-ликвидационных комиссий.

Вторник 23.

1) Проект техническо-экономического
комитета при Министерстве путей сообщения.
2) Доклад министра народного здравия

об изменении положения о противочумной
комиссии.

3) Его же проект о губернских
уполномоченных Министерства народного здравия.
4) Доклад министра освиты об

учреждении штатных должностей преподавателей

украинознавства в средних учебных
заведениях.

5) Проект Морского министерства об
изменении 46 ст. положения о судовой
повинности.

6) Законопроект министра земледелия об
арендаторах.

Среда 24.
1) Доклад министра финансов об общей

финансовой политике.

2) Законопроект министра финансов.
Пятница 26.
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II. Сообщение председателя Совета
Министров о предположении пана Гетмана
ввести военное положение в

Звенигородском, Таращанском, Уманском, Сквирском

и Каневском уездах Киевской губернии145. III.III. Представление министра народного
просвещения о назначении бывшего
попечителя Киевского учебного округа
Владимира Павловича Науменко членом Совета
министра народного просвещения.

IV. Представление министра труда об
утверждении временно исполняющим

обязанности директора департамента рынка

1) Доклад министра путей сообщения о
повышении ставок с горнозаводских грузов.

2) Доклад державного секретаря
а) о штатах Державной канцелярии и 6)

о прессе.

3) Доклад министра внутренних дел об
осведомительном отделе департамента

Державной варты.

4) Доклад министра финансов о винной
монополии.

Суббота 27.
1) Доклад дел, рассмотренных Малой

Радой и другие дела по постановлению Совета
Министров.

И. Принимая во внимание, что введение
военного положения в пяти уездах

Киевской губернии должно повлечь за собою
передачу управления названной области из
рук гражданских властей военным властям,
что собственными военными силами

Украинская Держава не обладает и что поэтому
введение в области военного положения

безусловно должно повлечь за собою
передачу управления областью всецело в [руки]
германского военного командования, что

представляется безусловно
нежелательным - просить председателя Совета
Министров довести об изложенном до сведения
пана Гетмана.

III. Кандидатуру В. П. Науменко одобрить.

IV. Кандидатуру И. А. Дорфмана одобрить.
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труда инженера, специалиста по особым
поручениям того же департамента Иохима
Адольфовича Дорфмана с 1 июля 1918 г.

V. Внесенный министром финансов
законопроект об изменении закона от 29 июня
1918 г. о назначении пенсии вдове

директора Державного банка Николая Антоновича
Гильчинского Ольге Гильчинской.

VI. Доклад державного секретаря о
положении дел по покупке для нужд державной

типографии дома и типографии

«Прогресс».

VII. Доклад державного секретаря об
ассигновании на покупку бумаги для нужды
прессы и державной типографии.

VHL Представление главноуполномочен-
ного по ликвидации и управлению

организациями военного времени о назначении

товарищем главноуполномоченного

Василия Николаевича Пощнина.

IX. Доклад С. В. Завадского о

законопроектах, рассмотренных в Малом Совете
и значащихся в прилагаемом перечне под

№№ 1-33.

V. Законопроект одобрить.

VI. а) Уполномочить державного
секретаря приобрести типографию «Прогресс» за
сумму 450.000 карб, для нужд державной
типографии.
б) Вопрос о приобретении дома по

Московской улице отложить и просить
державного секретаря, если представится

возможным, уменьшить плату, назначенную

продавцом.

VII. Ассигновать в распоряжение
державного секретаря в счет сметы 1918 г.
2.160.000 карб, для уплаты торговому
товарищ-ву «[...]» в Вене за заказанную
рулонную бумагу.

VIII. Кандидатуру В. Н. Пощнина
одобрить.

IX. а) Постановление Малого Совета

Министров по вопросам, значащимся в перечне

под №№ 1, 3-11, 13-15, 19-19, 23-30 и 33,

одобрить, и представить соответственные
законопроекты на утверждение пана Гетмана;
б) по вопросу № 1 - одобрить заключения

Малого Совета и просить нормального
расписания окладов в губернских
учреждениях. Должности начальника таковых в Киеве

присвоить оклад в 10.800 карб.;
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в) законопроект о заштатных и путевых
пособиях служащим правительственных
и содержавшихся на средства казны

общественных и частных учреждений (по
перечню № 2) одобрить, отметив в то же время
в журнале, что означенные правила не

относятся к служащим Общества Красного
Креста, так как средства, отпускающиеся
из казны Общества Красного Креста,
представляют собою ссуды, подлежащие
возврату в казну при взаимных расчетах, почему

учреждения общества и не могут быть
отнесены к типу учреждений, содержавшихся
на средства казны;

г) проект штатов местных отделов
Дворянского и Крестьянского земельных банков -
по перечню № 12 одобрить согласно
предположениям Малого Совета, предоставив
министру финансов, в случае надобности,
войти в Совет Министров с представлением
об изменении этих штатов в связи с новым

уставом Державного земельного банка;
д) по вопросу о назначении пенсии вдове

б. врача Юго-Западных ж. д. Федоровой-
Чеховской по перечню № 16 - увеличить
предположенный Малым Советом размер
пенсии до 1.500 карб, в год;
е) по вопросу № 20 (об учреждении 6

должностей по Генеральному штабу)
одобрить заключения Малого Совета и просить
военного министра озаботиться
скорейшим внесением в Совет Министров общего
проекта штатного расписания должностей
по военному ведомству, предоставить ему,

в случае настоятельной в том надобности,
испросить учреждение предположенным

им 6 должностей по Генеральному штабу
в том же порядке, в котором были введены
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должности основного состава названного

штаба и других центральных учреждений
военного ведомства;

ж) законопроект об отпуске 80.000 карб,
на уплату юнкерам, участвовавшим в боях
с большевиками - по перечню № 21 -
одобрить, приняв к сведению сделанное
в Малом Совете представителем военного
ведомства заявление, что дальнейших ис-

прошений на указанную надобность не

последует;

з) законопроект об отпуске 32.205 карб, на
уплату Бердичевскому охранному отряду -
по перечню № 22 - одобрить.
Вместе с тем постановлено просить

военного министра сообщить Совету
Министров имеющиеся у него сведения о

происхождении, порядке комплектования

и характере деятельности существующих

в различных местах Украины частных
охранных отрядов, в состав коих входят, по-

видимому, офицеры и солдаты бывшей
Российской армии;
и) вопросы о положении управления

Подольской ж. д. и служащих последней в
связи с состоявшимися судебными решениями
о выселении их из занятых в Святошине

помещений - по перечню № 31. - вернуть
в Малый Совет для вторичного его
рассмотрения в связи с общим вопросом о
допустимости нахождения управления

Подольской ж. д. в Киеве;

к) рассмотрение законопроекта об
учреждении при Министерстве путей
сообщения Высшего

техническо-экономического совета - по перечню № 32 -

отложить рассмотрением до
понедельника 22 июля.
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X. Внеочередное заявление товарища
министра внутренних дел М. М.
Вороновича, что он был лишен возможности

выполнять поручение Совета Министров от
20 июля о принятии участия в выработке
текста правительственного сообщения
о забастовке железнодорожных служащих,

так как министр путей сообщения
передал державному секретарю текст

означенного сообщения без предварительного
обсуждения его в назначенном Советом
составе.

X. Принять к сведению.

IX. Проект штатов Министерства

иностранных дел.

IX. 1) Проект штатов одобрить с теми
сокращениями, которые министр

иностранных дел признавал возможным допустить

в связи с пожеланиями державного

контролера, и с тем, чтобы
а) из штатов были исключены

должности курьеров, а законопроект был
дополнен примечанием, что численность

курьеров определяется ежегодно в сметном

порядке;

б) в примечаниях были исключены
указания о порядке назначения служащих, так

как этот закон разрешается общим законом;
в) должности 20 дипломатических

курьеров, в виду вероятного сокращения их числа

в будущем, когда наладятся
почтово-телеграфные сношения, были выделены в
особый временный штат со сроком действия по
1 января 1919 г.
2) Признавая желательным, чтобы

курьеры центральных правительственных

учреждений при исполнении служебных
обязанностей носили определенную форму,
поручить ведомствам снестись с военным

министром по вопросу об отпуске для этой
цели материи из запасов интендантства.
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XII. Сообщение председателя Совета
Министров о переданной ему бар. Муммом
просьбе назначить представителей
украинского правительства в состав комисии

по распределению государственного долга

России, имеющей собраться в Берлине при
участии представителей Советской власти.
По тому же вопросу Совету были сделаны
сообщения министром финансов и
министром торговли и промышленности.

XII. 1) В виду некоторой неясности цели
работы упомянутой комиссии, просить
министра иностранных дел выяснить

ближайшим образом состав и функции комиссии.
2) Признать в принципе необходимым

командировать в состав означенной комиссии
представителей украинского правительства,
но с тем условием, что командируемые лица

будут уполномочены лишь на
предварительное обсуждение, но не на окончательное
разрешение вопросов, касающихся

распределения государственного долга России

между образовавшимися из состава
последней государствами.
3) Вопрос о ближайших инструкциях,
имеющих быть данными командируемым
лицам, обсудить в одном из ближайших
заседаний Совета.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 121-125. Машинопис. Незасвіднена копія.

№48

22.07.1918 г.

№

Председательствовали: Ф. А. Лизогуб и М. П. Чубинский.
Присутствовали: министры А. К. Ржепецкий, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский,

С. М. Гутник, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н.
Вагнер. Управляющий министерством Д. И. Дорошенко, вр. испол. об. державного
контролера Д. В. Валлийский, товарищи министра: А. Г. Лигнау, А. А. Палтов.
Державный секретарь И. А. Кистяковский. Приглашены: С. В. Завадский, М. М. Воронович,
[В. А.] Кулябко-Корецкий и Н. М. Могилянский.

Заседание открыто в 21 час 40 мин. под председательством Ф. А. Лизогуба.
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I.

СЛУШАЛИ: Представление министра труда о назначении временно
исполняющего обязанности директора департамента рынка труда инженера, специалиста
по особым поручениям того же департамента Иоахима Адольфовича Дорфмана с 2
июля 1918 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру И. А. Дофмана одобрить.

II.

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел о назначении Александра
Михайловича Андрияшева146 начальником Управления печати.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру А. М. Андрияшева одобрить.

III.

СЛУШАЛИ: Доклад министра продовольствия о твердых ценах на хлеб.
ПОСТАНОВИЛИ: В виду важности и срочности вопроса о твердых ценах на хлеб,

а также принимая во внимание высказанные в настоящем заседании суждения о тех

формах, в которых представляется более целесообразным введение таких цен -
разработку этого вопроса поручить особой комиссии в составе министров
продовольствия, финансов, торговли и промышленности, земледелия и внутренних дел. Созыв
ее поручить министру продовольствия, комиссии предоставить право приглашать

в свой состав и других лиц, сотрудничество коих она найдет полезным.

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад министра труда о формировании дружин для
сельскохозяйственных работ.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что по заявлениям с мест в дружинах
из безработных для сельскохозяйственных работ на местах надобности нет и имея
в виду высказанные по данному вопросу суждения в настоящем заседании, Совет
Министров постановил отказаться от формирования таких дружин.

V.

СЛУШАЛИ: Доклад министра юстиции о кандидатурах в Генеральном суде.
ПОСТАНОВИЛИ: Окончательное обсуждение кандидатур сенаторов,

предложенных министром юстиции, назначить на вторник 23 июля, поставив его первым
номером повестки.

VI.

СЛУШАЛИ: Внесенный министрами юстиции и финансов законопроект об отпуске
2.500.000 карб, на приобретение здания для Министерства юстиции, о передаче усадьбы
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«Киевского арестантского отделения» Министерству финансов и об ассигновании
министру юстиции 2.000.000 карб, на покупку здания для нужд тюремного ведомства.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром народного просвещения законопроект об
учреждении фонда «Национальной библиотеки Украинской Державы».

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

VIII.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром народного просвещения законопроект об
ассигновании Министерству народного просвещения 3.000.000 карб, на заготовку
топлива для всех высших школ Украины.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

IX.

СЛУШАЛИ: Доложенный председателем Малой Рады С. В. Завадским
рассмотренный Малой Радой законопроект о временных окладах содержания служащих
почтово-телеграфного ведомства.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

X.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров о заявлении барона
Мумма, касающемся Киевской городской электрической станции.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Разрешить министру торговли и промышленности
снабжать Киевскую городскую электрическую станцию углем из департамента топлива
с тем, чтобы Министерством финансов был своевременно восстановлен
соответствующий кредит Министерству торговли и промышленности.

б) Поручить министру торговли и промышленности войти в переговоры с
представителем немецкого Общества электрических предприятий Гуго Беккером в
переговоры о приобретении Киевской городской электрической [станции] в казну.

Председательствование принял М. П. Чубинский.

XI.

СЛУШАЛИ: Поставленый товарищем военного министра по морским делам
Н. Л. Максимовым вопрос о том, какому из ведомств надлежит войти с
представлением в Совет Министров о выдаче казенной ссуды частным судостроительным заводам
в Николаеве «Наваль» и «Руссуд»147.
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ПОСТАНОВИЛИ: Выслушав заявления товарища морского министра и
соображения, высказанные о положении николаевских заводов «Наваль» и «Руссуд»
министрами финансов и торговли и промышленности, вопрос о субсидировании заводов
передать на обсуждение вышеозначенным министрам и товарищу морского
министра, окончательное суждение по данному вопросу представив Совету Министров.

Просить А. К. Ржепецкого взять на себя инициативу переговоров с
представителем заводов профессором Кульманом.

XII.

СЛУШАЛИ: Внесенный военным министром законопроект об утверждении
штатов военных агентов Украинской Державы в Берлине, Вене, Бухаресте, Берне,
Константинополе.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

Заседание закрыто в 2 часа утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 126-127 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№49

23.07.1918 г.

№

Председательствовали: Ф. А. Лизогуб и М. П. Чубинский.
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий, В. Ю. Любинский,

С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко, Ю. Ю. Соколовский,
Ю. Н. Вагнер. Управляющий министерством Д. И. Дорошенко, вр. исп. об. державного
контролера Д. В. Валлийский, державный секретарь И. А. Кистяковский, товарищ
министра В. Е. Брунст. Приглашены: А. А. Палтов, М. М. Воронович, Ю. А. Корниенко.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 21 час 40 мин.
I.

СЛУШАЛИ: Законопроект о наборе 5000 человек для комплектования Сердюк-
ской дивизии, выработанный на основании постановления Совета Министров
военным министром и державным секретарем.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.
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II.

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел о назначении
единовременного пособия в сумме 3.000 карб, вдове убитого начальника Державной варты
Таращанского уезда Балицкого - Оксане Николаевне Балицкой.

ПОСТАНОВИЛИ: Представление одобрить.

III.

СЛУШАЛИ: Предположение министра финансов об увеличении послу в Берлине
барону Штейнгелю отпуска на наем квартиры для посольства до 65.000 карб.,
согласно ходатайству посла.

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение министра финансов одобрить и поручить
управляющему министерством иностранных дел представить на утверждение в

установленном порядке соответственный закон.

IV.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром народного просвещения законопроект об
обязательном введении в средних школах преподавания украинознавства и об
учреждении для этого штатных должностей преподавателей украинознавства.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

V.

СЛУШАЛИ: Доклад державного секретаря о положении дела покупки дома для
нужд державной типографии.

ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать в распоряжение державного секретаря 850.000
карб, на покупку дома для нужд державной типографии и 50.000 карб, на расходы по
совершению купчей крепости и приспособлению дома для типографии.

VI.

СЛУШАЛИ: Словесный доклад министра исповеданий о постановлениях Всеу-
краинского православного церковного собора.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить министру исповеданий отправить Патриарху
Тихону148 послание в духе тех положений, которые были изложены в настоящем докладе
и одобрены Советом Министров.

VII.

СЛУШАЛИ: Представление министра труда о назначении Владимира
Прокофьевича Тимошенко149 товарищем министра труда.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру В. П. Тимошенко одобрить.
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VIII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра юстиции о кандидатурах в сенаторы Державного
Сената.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить кандидатуры: а) Генеральных судей - Богдана Ки-
стяковского, Пухтинского150, Радченко151 и Шиянова152 в сенаторы
Администрационного Генерального суда; Ачкасова153, Бутовского154, Попова, Хруцкого155,
Чернявского156 и Шелухина - в сенаторы Гражданского Генерального суда; Ещенко в сенаторы
Уголовного Генерального суда; Василенко, Завадского и Игоря Кистяковского -
Общего собрания Державного Сената с оставлением в должностях: Василенко -
министра народного просвещения и искусства, Игоря Кистяковского - министра
внутренних дел, Завадского - державного секретаря и Б. Кистяковского - профессора
университета.

б) Сенаторов Российского правительствующего Сената Неверова, Климова,
Косенко, Шлейфера, товарища державного секретаря Владимира Романова, начальника
Главного тюремного управления Вязлова157, старшего прокурора Генерального суда
Чебакова, бывшего профессора Петроградского университета Мигулина, товаришей
обер-прокуроров Российского Сената Майбороду, Вольского и Собачивского,
бывшего члена Первой Государственной думы Имшенецкого158, бывшего комиссара по
делам Украины при Временном российском правительстве Стебницкого159 и
присяжного поверенного Хвостова - в сенаторы Администрационного Генерального суда.

в) Сенаторов Российского правительствующего Сената Товстолиса160, Краснен-
ского, Морозова и Назимова, председателей департаментов Судовых палат: Киевской -
Бокша, Одесской - Кондрацкого, Харьковской - Примо и Петроградской - Дмитрия
Литовченко и Стена и товарища обер-прокурора Российского правительствующего
Сената Виноградского - в сенаторы Гражданского Генерального суда.

г) Сенаторов Российского правительствующего Сената Гоголя, Маньковского,
Грабара, Равского и Юршевского, товарища обер-прокурора Российского Сената
Михаила Литовченко, членов Судовых палат: Одесской - Ляхницкого и
Харьковской - Мочульского и председателя Одесского военного суда Гречко - в сенаторы
Уголовного Генерального суда.

При обсуждении кандидатур сенаторов министром юстиции было доложено, что
товарищ державного секретаря Романов заявил отказ от должности сенатора,
мотивируя его тем, что вследствие бывшего с ним инцидента в сношениях по должности
помощника главноуполномоченного Российского общества Красного Креста с
председателем Мирной делегации С. П. Шелухиным, заявившим, что сноситься на
русском языке с правительственными учреждениями недопустимо и что они не могут

принимать бумаг на русском языке и вернувшим управлению Красного Креста такую
бумагу, он, не владея в достаточной мере украинской речью, опасается, что при таком
отношении к русскому языку со стороны правительственных лиц нести обязанности
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сенатора ему будет трудно. Заслушав записку В. Ф. Романова на имя державного
секретаря (в копии прилагается), с мотивами, которые заставляют В. Ф. Романова
отказаться от должности сенатора, и ознакомившись подробно с обстоятельствами,
сопровождавшими вышеприведенное заявление С. П. Шелухина - Совет Министров,
не разделяя узкого взгляда, высказанного С. П. Шелухиным, постановил просить
державного секретаря И. А. Кистяковского сообщить В. Ф. Романову точку зрения
правительства и кандидатуру его считать принятою.

В отношении кандидатуры Стебницкого Совет Министров признал, что
отсутствие формального ценза не может служить для него препятствием занять должность
сенатора, так как его долголетняя работа в Министерстве финансов и «Вестнике
торговли и промышленности», в редакции которого он занимал нештатную должность

только по обстоятельствам, связанным с его политическими убеждениями украинца.

IX.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров об уходе с поста
министра юстиции М. П. Чубинского и предложение кандидатуры последнего в сенаторы.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить М. П. Чубинскому сожаление Совета Министров
об уходе его из состава кабинета, при чем Совет Министров единогласно постановил
представить кандидатуру М. П. Чубинского в сенаторы на утверждение пана Гетмана.

X.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении товарища министра
юстиции А. Ф. Романова сенатором Соединенного присутствия Державного Сената.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру А. Ф. Романова одобрить.

Под председательством М. П. Чубинского.

XI.

СЛУШАЛИ: Представление министром юстиции кандидатур прокуроров
Державного Сената.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры [Я.М.] Затворницкого161, ГинзенгаузенаиЛош-
карева на должности прокуроров Державного Сената. 1-й - Гражданского
Генерального суда, 2-й - Уголовного Генерального суда и 3-й - Общего собрания.

XIII.

СЛУШАЛИ: Предложение министра юстиции избрать кандидатом в сенаторы
Соединенного присутствия Державного Сената Ф. А. Лизогуба.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить державному секретарю представить на
утверждение пана Гетмана Ф. А. Лизогуба в должности сенатора Соединенного присутствия
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Державного Сената, кандидатура коего закрытой баллотировкой единогласно
одобрена Советом Министров.

Заседание закрыто в 3 часа утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 128-130. Машинопис. Незасвідчена копія.

№50

24.07.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры М. П. Чубинский, А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий,

В. Ю. Любинский, В. Г. Колокольцев, Б. А. Бутенко, С. М. Гутник, Н. П. Василенко,
В. В. Зиньковский, Ю. Н. Вагнер, Ю. Ю. Соколовский, Д. И. Дорошенко, державный
секретарь И. А. Кистяковский, за державного контролера Д. В. Валлийский, главноу-
полномоченный по ликвидации учреждений военного времени Ю. А. Кистяковский.
Приглашены на заседание товарищи министра: М. М. Воронович, В. А. Кулябко-Ко-
рецкий, Н. П. Савицкий.

Секретарь: А. А. Татищев.

Заседание началось в 21 час 35 мин.

I

СЛУШАЛИ: Доклад главноуполномоченного по ликвидации учреждений
военного времени о желательных изменениях в порядке отчуждения имущества военного

ведомства и ликвидируемых учреждений.

ПОСТАНОВИЛИ: Из сообщенных Ю. А. Кистяковским сведений

усматривается, что для поддержания хозяйственной жизни страны и для обеспечения населения
необходимыми ему мануфактурными и иными товарами, почти исчезнувшими в
настоящее время с рынка, желательно ускорить ликвидацию соответственных запасов

военного ведомства и различных учреждений военного времени.

Необходимо, однако, принять во внимание, что предусмотренный нашим
законодательством обычный способ продажи казенного имущества, т. е. способ
продажи последнего с публичных торгов совершенно не соответствует современным
условиям. При наблюдаемом в настоящее время ненормальном состоянии рынка
и транспорта назначение торгов не обеспечивает, как показывает опыт, интересов
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казны, так как предлагаемые на торгах цены оказываются обычно во много раз ниже
действительной стоимости продаваемого имущества. Вместе с тем торги
способствуют попаданию товара в руки случайного элемента, приобретающего его с
целями спекуляции, и, следовательно, не ограждают интересов столь нуждающегося

в товарах населения.

При таких условиях главноуполномоченный пришел к заключению о
необходимости на время вовсе отказаться от продажи ликвидируемого имущества с торгов

и установить новый порядок, согласно коему главноуполномоченному

представлялось бы [право] продавать это имущество нуждающимся в нем кругам населения по
заранее установленным ценам. При этом для устранения спекулянтов и чтобы
обеспечить попадание продаваемого имущества в руки, действительно наиболее в нем
нуждающихся, следовательно бы привлечь к делу общественные или хозяйственные
организации, чем будет одновременно избегнута необходимость создания
специального дорогостоющего казенного аппарата по торговле ликвидируемым имуществом.

Для покрытия же посреднических расходов этих организаций им необходимо
разрешить производить продажу полученного имущества по ценам, повышенным против

себестоимости, но с непременным условием утверждения этих цен главноуполномо-
ченным и опубликования их во всеобщеее сведение.

В связи с поясненным изменением порядка продажи казенного имущества
придется, вероятно, несколько дополнить и закон о борьбе со спекуляцией.

Для ближайшего времени найболынее значение имеет вопрос о продаже запасов
«тряпья», в составе коем нередко обнаруживается до 40% старого белья, могущего
быть, после дезинфекции и починки, обращенным в продажу по прямому
назначению. Кроме того, у военного ведомства имеются громадные запасы повозок, в
которых крайне нуждаются сельские хозяева, почему ведомству следовало бы согласиться
на их продажу, не задаваясь стремлением сохранить часть повозок для своих

надобностей, могущих встретиться лишь в более или менее отдаленном будущем.
Повозки эти подверглись оценке, при чем главноуполномоченный в согласии с мнением
большинства состоящего при нем совета признает наиболее соответствующими
нижеследующие ставки продажной платы: для повозок кролевецкого типа - 600 карб.,
сумского - 550 карб., дарницких гар - 350 карб., херсонского типа - 250-300 карб, (в
зависимости от степени сохранности).

Вместе с тем Ю. А. Кистяковский указал на крайнюю неотложность скорейшего
доставления ему полных сведений о всех запасах, имеющихся на складах военного
ведомства, чтобы иметь возможность с цифровыми данными в руках доказывать
представителям австро-германского командования необходимость оставления этих
запасов для нужд населения Украины.

Кроме того, главноуполномоченный просил предоставить ему средства на
усиление состава находящихся при нем чинов державного контроля и разъяснить, может
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ли он собственной властью разрешить вопрос о передаче или продаже
правительственным учреждениям имущества из состава ликвидируемых запасов.

ПОСТАНОВИЛИ: Соглашаясь с соображениями, изложенными главноуполно-
моченным и находя, со своей стороны, необходимым распространить мероприятия,
предложенные Ю. А. Кистяковским в отношении запасов «тряпья» и повозок на все
имущество, ликвидируемое при содействии и под контролем главноуполномоченно-
го, Совет Министров полагал:

1) В изъятие из порядка отчуждения казенного имущества, установленного в
Положении о казен. подр. и поставках (Св. зак. т. X, ч. 1) предоставить главноуполномо-
ченному по ликвидации учреждений военного времени разрешать продажу казенного
имущества по ценам, им устанавливаемым, учреждениям и организациям,

принимающим на себя обязательство дальнейшей распродажи имущества непосредственно
нуждающимся в нем лицам по ценам, также устанавливаемым главноуполномочен-

ным и публикуемым во всеобщее сведение.
П) Установление цен в указанных в п. 1 случаях производится главноуполномоченным

по соображению с действительной, не поднятой искусственно спекуляцией, стоимостью
предназначенного к продаже имущества и с ближайшей целью его использования.

III) Предоставить главноуполномоченному разрешить в указанном в п. 1 порядке
вопрос об использовании старого белья, по надлежащей его дезинфекции и починке,
при посредстве общественных или хозяйственных организаций.

IV) Просить военного министра предоставить в распоряжение главноуполно-
моченного для продажи при посредстве союзов хлеборобов сельским хозяевам
возможно большее количество повозок, сбруи, подков и иных используемых в сельском
хозяйстве предметов, ограничив в этом отношении потребности военного ведомства
пределами самой строгой необходимости, сообразованной исключительно с
нуждами настоящего времени, а не с предложениями о будущей численности войсковых
частей и учреждений.

V) Просить министра путей сообщения предоставить необходимый подвижной
состав для доставки на место упомянутых в п. IV предметов.

VI) Просить державного секретаря войти в рассмотрение вопроса о дополнении
закона о борьбе со спекуляцией, в связи с принятыми Советом Министров и
изложенными выше постановлениями.

VII. Предоставить главноуполномоченному собственной властью разрешать
вопросы о передаче или продаже ликвидируемого имущества другим

правительственным учреждениям и устанавливать условия таковой передачи или продажи.

VIII. Поручить главноуполномоченному по соглашению с министром финансов
выяснить и представить на уважение Совета Министров вопрос об отпуске в его
распоряжение необходимых средств для усиления личного состава состоящих в его
распоряжении чинов полевого контроля.
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IX. Цены, по которым главноуполномоченный полагал бы продавать повозки,
признать, в согласии с заключением товарища державного контролера, отвечающими как

их стоимости, так и предполагаемой цели использования.

II

СЛУШАЛИ: Доклад министра финансов об общем характере деятельности
министерства, о проведенных за истекшие 2 Уг мес. мерах и о предположениях ведомства
в области улучшения финансового хозяйства страны.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению, а обсуждение затронутых в нем
вопросов приурочить к рассмотрению отдельных вносимых министром финансов
законопроектов.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 131-132 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№51

26.07.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский,

В. Г. Колокольцев, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко,
Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер, управляющий министерством Д. И. Дорошенко,
товарищ министра А. Ф. Романов, товарищ державного контролера Д. В. Валлийский,
державный секретарь С. В. Завадский, товарищ державного секретаря Н. М. Могилянский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 22 час. 10 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Внесенное от имени группы министров Д. И. Дорошенко
предложение об изменении времени заседаний Совета Министров.

ПОСТАНОВИЛИ: На будущее время назначить 3 дневных и 2 вечерних
заседания в неделю.

Распределение дней для тех и других, а равно назначение часов дневных заседаний
отложить до субботы 27 июля, когда будет составляться повестка заседаний не
будущую неделю.
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П.

СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур президента Державного Сената и
первоприсутствующих в Генеральных судах.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить министра юстиции раздать в следующем заседании
списки сенаторов, утвержденные паном Гетманом всем министрам, а кандидатуры
обсудить в заседании 29 июля, в понедельник.

III.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром финансов законопроект о возобновлении
казенной продажи нитей.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

IV.

СЛУШАЛИ: Поставленный министром финансов вне очереди вопрос о
возможности приглашения для работ по составлению бюджета г. Дементьева с уплатой ему
вознаграждения по 2.000 карб, в месяц.

ПОСТАНОВИЛИ: Признавая желательным участие в работах по составлению
бюджета Украинской Державы столь опытного в этом деле работника, каким
является г. Дементьев и одобряя те условия, на которых министр финансов считает
возможным привлечь г. Дементьева к указанной работе - доклад утвердить, предоставив
министру финансов соответственный расход провести в сметном порядке.

V.

СЛУШАЛИ: Возбужденный министром торговли и промышленности вопрос
о желательности создать при Министерстве финансов Междуведомственной
бюджетной комиссии для работ по составлению бюджета.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить министра финансов огласить в ближайшем
заседании список личного состава Бюджетной комиссии, существующей в Министерстве
финансов.

VI.

СЛУШАЛИ: Доклад министра труда об ассигнованиях на общественные работы.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. а) Признавая организацию общественных работ для

поддержания безработных с точки зрения социальной и экономической политики
государства в принципе желательным Совета Министров вместе с тем находит, что
затрата государственных средств на эти работы, хотя бы и взаимообразно в виде ссуд
органам местного самоуправления в настоящее трудное в финансовом отношении
время может быть допускаема только на работы, увеличивающие государственное
богатство.
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б) Необходимые для организации общественных работ ссуды органам местного
самоуправления должны быть выдаваемы на общих основаниях, которые установлены
уже для ссуд тем же местным учреждениям из ассигнованного на эту цель 80.000.000
[карб.] фонда т. е. по соглашению Министерства внутренних дел и финансов.

в) Беспроцентные ссуды признать недопустимыми, что же касается размера
процентов, то таковой должен быть установлен на общем основании по соглашению
с Министерством внутренних дел и финансов.

г) Расходование средств, отпущенных на общественные работы, органами
местного самоуправления должно происходить под контролем Министерства
внутренних дел, которое наблюдает за тем, что эти средства были употреблены местными
учреждениями только на те работы, для которых они отпущены.

д) организация работ должна происходить под контролем Министерства труда,
наблюдающего за тем, чтобы органы местного самоуправления привлекали бы к тем
работам безработных при участии в привлечении их местных бирж труда.

2) Находя возможным на вышеизложенных основаниях отпустить из
государственного казначейства необходимые средства на общественные работы Совет
Министров постановил:

а) ассигновать Киевскому городскому самоуправлению 150.000 карб, на
укрепление Андреевской горки;

б) ассигновать Нежинскому городскому самоуправлению 56.000 карб, на работы
по постройке мостов через р. Остер;

в) ассигновать Министерству путей сообщения 2.000.000 карб, на разработку
каменных карьеров в с. Лозовики и Селище;

г) ассигновать Министерству земледелия по лесному департаменту 51.536 карб,
на укрепление местности у могилы Т. Г. Шевченко.

д) ассигновать Волынскому губернскому земству на разработку бревен и
пиленого леса для восстановления разрушенных зданий 300.000 карб.

3) Поручить министру труда внести на рассмотрение Малой Рады доклады об
ассигновании Одесскому городскому самоуправлению 1.000.000 карб, и Каменец-По-
дольскому городскому самоуправлению 300.000 карб, на заготовку дров для
городского населения.

4) Вопрос об организации общественных работ по устройству в г. Харькове
второй сети канализации и об ассигновании для этой цели необходимой ссуды из
государственных средств отложить до рассмотрения и утверждения проекта

такой канализации техническо-хозяйственным департаментом Министерства
внутренних дел.

5) Дело укрепления песков и оврагов в Киевской губ. передать в ведение
Министерства земледелия.
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m

СЛУШАЛИ: Внесенный министром народного просвещения законопроект об
ассигновании в его распоряжение 200.000 карб, на первоначальные расходы по
учреждению Украинской Академии наук в Киеве.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

VIII.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром народного просвещения законопроект об
отпуске министерству 500.000 карб, на окончание постройки здания Ольгинской
гимназии в Киеве.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

IX.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром народного просвещения законопроект об
отпуске 500.000 карб, на окончание постройки здания библиотеки Университета Св.
Владимира в Киеве.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одообрить.

X.

СЛУШАЛИ: Представление министра торговли и промышленности о
назначении на основании ст. 6 закона об установлении правительственного контроля
и регулирования торговлей металлами и металлическими изделиями и ст. 4
закона о подчинении министру торговли и промышленности всех учреждений и
должностных лиц, ведающих добычей заготовкой и распределением всякого топлива, за
исключением древесного топлива - товарища министра торговли и

промышленности Владимира Александровича Ауэрбаха главноуполномоченным по металлу
и топливу, а директора департамента топлива и металла Александра Владимировича
Мономахова его заместителем.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначение одобрить.

Заседание закрыто в 2 часа утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 133-134 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.



186 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

№52

27.07.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, А. К. Ржепецкий, В. Г.

Колокольцев, С. М. Гутник, Н. П. Василенко, В. В. Зиньковский, Ю. Н. Вагнер, управляющий
министерством Д. И. Дорошенко, товарищи министра Н. Л. Максимов, А. В.
Лукашевич, вр. исп. об. державного контролера Д. В. Валлийский, державный секретарь
С. В. Завадский, приглашены: В. А. Кулябко-Корецкий, Н. М. Могилянский.

Секретарствовали: В. Ф. Дитятин и А. А. Татищев.

I.

СЛУШАЛИ: Распределение заседаний Совета Министров.
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание постановление Совета от 26 июля

сего года о назначении 3 дневных и 2 вечерних заседаний в неделю, назначить
заседания в понедельник в 9 часов вечера, во вторник от 3 до 7 часов, в среду от 3 до 7 часов,
в пятницу от 9 часов вечера и субботу от 4 до 7 часов.

II.

СЛУШАЛИ: Доложенное председателем Совета Министров Положение о
генеральных бунчуковых товарищах Ясновельможного Гетмана Украины.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) В наименовании должности слово «генеральных»
выпустить, как не отвечающее истории термина, усваиваемого этой должности.

2) П. б. 2-й статьи исключить, так как п. «а» той же статьи охватывает его
содержание в полном объеме.

3) Изменить редакцию 3-й статьи в том смысле, что по своему служебному
положению бунчуковные товарищи приравниваются к товарищам министра.

4) Делопроизводство бунчуковых товарищей возложить на канцелярию штаба Гетмана.
5) О представлении им особого автомобиля из гетманского гаража в положении

не упоминать, так как по служебному их рангу это разумеется само собою.

III.III.

СЛУШАЛИ: Внесенный товарищем морского министра доклад об ассигновании
в распоряжение Морского министерства 1) в счет расходной сметы министерства на
1918 г. 3.823.500 карб, на нужды Морского министерства, Одесского, Николаевского
и Мариупольского портов.

2) В счет чрезвычайных расходов Морского министерства 10.000.000 карб, на
ремонт кораблей и демобилизацию флота и портов.
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ПОСТАНОВИЛИ: а) Доклад одобрить.
б) При рассмотрении доклада Совет Министров, принимая во внимание

заявление вр. и. об. державного контролера, признать необходимым при расчетах с
судовладельцами по демобилизации флота, по мере возможности приходить с ними к
добровольному соглашению, и только в случаях, когда такового не последует, платить
им ту сумму, которая будет определена комитетом по демобилизации на основании
соответствующих законоположений.

в) Просить министра финансов обратить самое строгое внимание на то, чтобы
никакие продовольственные грузы из украинских портов не вывозились бы в порты
крымские, для чего предоставить ему самые широкие полномочия по таможенному

досмотру судов.

Настоящее постановление принято большинством голосов против министра
исповеданий.

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад товарища морского министра о дополнении закона об
отпуске в распоряжение морского министра 4.514.366 карб, на необходимые расходы
Транспортной флотилии - включением в заголовок его слова «речной».

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

V.

СЛУШАЛИ: Внеочередной доклад державного секретаря о комиссиях,
образованных для пересмотра законоположений, ограничивающих имущественные права
подданых Центральных держав на Украине.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что комиссия под председательством
сенатора Бутовского образована при Министерстве юстиции на основании
постановления Совета Министров для рассмотрения вопроса об отмене ограничений
подданых Центральных держав на Украине в отношении права их на всякого рода
имущества, и что комиссия К. К. Дыновского и О. О. Эйхельмана имеет своею задачею
только разъяснение всех вопросов, связанных с исполнением статьи 13 Брестского
договора - признать, что обе комиссии должны разработать предложенные на их
рассмотрение вопросы в полном объеме.

VI.

СЛУШАЛИ: Доклад С. В. Завадского по делам, рассмотренным в Малом Совете
и значащимся в прилагаемом перечне под №№ 1-30.

ПОСТАНОВИЛИ: а) постановления Малого Совета по вопросам, значащимся
в перечне под №№ 1-14,16-25 и 29 одобрить и представить соответственные
законопроекты на утверждение пана Гетмана.
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б) Вопросы, значащиеся в перечне под №№ 15,26-28, слушанием отложить.
в) По вопросу № 20 - об увольнении служащих центральных учреждений в

отпуска - одобрить заключение Малого Совета о допустимости разрешения отпусков лишь
в исключительных случаях, заслуживающих особого уважения и сообщить это
постановление всем ведомствам к руководству. Вместе с тем, просить ведомства установить
во всех центральных учреждениях присутственные часы от 10 до 4 дня, допустив
исключение лишь для летних месяцев (до 1 сентября), в отношении коих главам ведомств
предоставляется, в случае, если они признают это необходимым, устанавливать
присутственное время от 9 до 3 часов дня, а по субботам оканчивать занятия на час ранее.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 135-136 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№53

29.07.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, А. К. Ржепецкий, В. Г.

Колокольцев, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Н. П. Василенко, Ю. Ю.
Соколовский, Ю. Н. Вагнер, в. и. об. держави, контролера Д. В. Валлийский; товарищи
министра генеральный хорунж. [А. Г.] Лигнау, А. Ф. Романов, державный секретарь
С. В. Завадский. Приглашены: А. А. Палтов, Н. М. Могилянский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 21 час 40 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров о покушении на жизнь
министра путей сообщения Б. А. Бутенко, произведенном неизвестным
злоумышленником 29 июля.

ПОСТАНОВИЛИ: Выслушав сообщение председателя Совета Министров и
всецело присоединяясь к его заявлению, что все старания преступников, направленные

против членов правительства напрасны, потому что у пана Гетмана найдется
достаточно верных сынов Украины, готовых служить родине несмотря ни на какие
опасности, Совета Министров постановил приветствовать Б. А. Бутенко по случаю
счастливого избавления от опасности.
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II.

СЛУШАЛИ: Внеочередное заявление министра финансов о повторяющихся
требованиях со стороны некоторых представителей австрийского и германского
командования принудительного приема марок и крон по твердому курсу, произвольно же

ими установленному.

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав заявление министра финансов и принимая во
внимание, что по силе состоявшегося между австрийско-германским командованием
и украинским правительством соглашения обязательный прием марок и крон
установлен только для платежей на железных дорогах и на почте по курсу 75 коп. за
марку и 50 коп. за крону, что поэтому требования принудительного приема гражданами
Украины марок и крон при всех остальных платежах, да еще по произвольному курсу
противоречит вышеупомянутому соглашению - просить министра иностранных дел

обратиться с нотами к представителям обеих Центральных держав, в которых
выразить решительный протест против такого произвольного нарушения состоявшегося
с украинским правительством соглашения.

III.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении сенаторов Чебако-
ва - в Уголовный кассационный суд, Попова - в Административный и Русаковского -
в Гражданский.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры одобрить.

IV.

СЛУШАЛИ: Предложение председателя Совета Министров наметить согласно
постановлению Совета от 27 июля кандидатов на должности президента Державного
Сената и первоприсутствующих Генеральных судов.

ПОСТАНОВИЛИ: Подачею закрытых записок министрами намечены
следующие кандидаты: в президенты Державного Сената - сенаторы Чубинский 9 голосами,
Василенко и [Д. А.] Носенко162 2 голосами, при одном воздержавшемся.

В первоприсутствующие:
а) Административного суда - сенаторы Носенко 9 голосами, Неверов 1 голосом

и Маркевич 2 голосами.
б) Уголовного суда - сенаторы Чубинский 2 голосами, Маньковский 10 голосами

и Юршевский 1 голосом.
в) Гражданского суда - сенаторы Гусаковский 12 голосами и Товстолис 1 голосом.
Все кандидатуры намечены путем подачи закрытых записок голосами всех

присутствующих министров при одном воздержавшемся.

Совет Министров на основании результатов голосования постановил считать
подлежащими баллотировке 30 июля в президенты Державного Сената М. П. Чубинского
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и в первоприсутствующие соответственных судов сенаторов Носенко, Маньковского
и Гусаковского, как получивших наибольшее число предложений.

V.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром исповеданий статут и штаты министерства.
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление по данному вопросу занести в особый журнал.

Заседание закрыто в 2 часа 15 мин. утра.

ЦДАВО України. Ф1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 137-138. Машинопис. Незасвідчена копія.

№54

30.07.1918р.
№

Головували: Ф. А. Лизогуб і М. П. Василенко.
Присутні: О. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецький, І. О. Кістяківський, В. Г. Колокольцев,

С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зіньковський, Ю. Ю. Соколовський, Ю. М. Вагнер.
Управляючий міністерством Д. I. Дорошенко, тимч. в. об. державного контролера
Д. В. Валлійський, товариші міністрів: О. Ф. Романов, О. О. Палтов, державний
секретар С. В. Завадський. Запрошені: М. М. Могилянський.

Секретарював: В. Ф. Дітятін.

Засідання почалося в 15 год. 40 хв.

Слухали: Постановили:

І. Повідомлення голови Ради Міністрів

про злочинний замір на життя
Головнокомандуючого германськими силами

фельдмаршала Ейхгорна163.

І. Довідавшись з слів голови Ради Міністрів
про цей випадок, Рада Міністрів
одноголосно постановила - прохати голову Ради
Міністрів і міністра закордонних справ
зараз же передати від імені Ради Міністрів
германському послові бар. Мумму її
глибоке обурення від злодійства, котре
вчинилося і з почуттям глибокого жалю висловити
бажання всього українського народу і уряду,
щоб високошановний Україною генерал-
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IL Вибори президента Державного
Сенату і первоприсутніх генеральних судів

Державного Сенату III.III. Доклад міністра внутрішніх справ про те,
що було б дуже доцільно приводити служачих
в Державній варті до військової присяги.

IV. Внесення міністра судових справ про
призначення Валентина Петровича Іванова
товаришем обер-прокурора Адміністрацій-
ного суду.

V. Повідомлення голови Ради Міністрів

про те, що на його пропозиції пан Гетьман
призначив М. П. Василенка заступником
голови Ради Міністрів.

VI. Доклад міністра ісповідань про

видання міністерства, які воно гадає видавати.

фельдмаршал скоро вичуняв від страждань,
котрі випали на його долю.
Після цього голова Ради міністрів

і міністр закордонних справ поїхали до
барона Мумма для виконання доручення
Ради Міністрів.

II. На підставі наслідків таємного

голосування визнати, що кандидатом Ради Міністрів
на посади президента і первоприсутніх

Генеральних судів Державного Сенату вибрані:
а) М. П. Чубинський - на посаду

президента Сенату, 11 голосів проти 2, при

одному котрий стримався.
б) Сенатор Носенко - на посаду перво-

присутнього Адміністраційного суду (її
проти 3 голосів).
в) Сенатор Маньківський - Карного суду

(11 проти 2 голосів, при одному, котрий

стримався).
г) Сенатор Гусаковський - Цивільного

суду - одноголосно.

Доручити державному секретареві
представити визначені кандидатури на
затвердження пана Гетьмана.

III. Доклад ухвалили.

IV. Кандидатуру ухвалити.

V. Повідомлення прийняти до відомості
і вітати М. П. Василенка на новім постові.

VI. Постанову по цьому питанню занести

в осібний журнал.
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VII. Внесений міністром продовольчих
справ законопроект про ассигнування 285
млн. карб, в обрахунок кошторису цукрової
монополії.

VIII. Доклад міністра продовольчих справ
про встановлення твердих цін на хліб.

VII. Законопроект ухвалити.

VIII. Продовжити обмін думками і
винести остаточно обміркування по цієї справі
в слідуючому засіданні.

Засідання зачинилося в 23 год. 10 хв.

[Підписи] Лизогуб, Василенко

ЦААВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. -139-140. Машинопис. Засвідчена копія.

№55

Окремий журнал засідання Ради Міністрів

29-30.07.1918 г.
№

О статуте и штатах Министерства исповеданий.

Обсудив основные положения статута Министерства исповеданий,

определяющие положение министерства среди прочих государственных учреждений
Украинской Державы, Совет Министров постановил 1 раздел статута одобрить, исключив из
него статьи 5-ую, 6-ую и 9-ую от включения коих в статут министр исповеданий после
обмена мнениями кабинета сам отказался.

В статье 7, в виду исключения ст. 5, слова «повестки всех заседаний [... ] подлежат
рассмотрению, а также» - должны быть выключены.

В статье 8 установить, что все уполномоченные в ней постановления и решения
получают силу не иначе как по утверждению их Советом Министров и паном
Гетманом через министра исповеданий.

В статье 14 слова «Высшей государственной властью» заменить словами
«постановлением Совета Министров, утвержденным паном Гетманом».

Что касается, в частности, ст. 17 статута, то Совет Министров 7 голосами
против 5, признавая, что все дело первоначального обучения должно сосредотачи-
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ваться в ведении Министерства народного просвещения, отклонив учреждение
и содержание на государственные средства низших конфессиональных школ,
признал необходимым учреждение и содержание на средства казны средних и
высших школ со специально духовным характером с подчинением их Министерству
исповеданий.

Б таком смысле Совет Министров и постановил изложить названную 17 статью
статута.

Постановленный разделом II статута вопрос об учреждении особых должностей
уполномоченных Министерством исповеданий на местах Совет Министров 5 против 3
голосов разрешил в смысле признания преждевременности введения этих должностей.

Вместе с тем, Совет Министров постановил просить министра исповеданий более
подробно разработать раздел II статута в соответствии с теми изменениями, котрые
были внесены Советом в раздел 1 и в таком переработанном виде внести вновь на
рассмотрение Совета Министров.

Принимая затем во внимание, что по принятому уже порядку все штаты должны
рассматриваться предварительно в Малой Раде на предмет согласования их со
штатами других ведомств, и имея в виду разъяснение министра исповеданий о тех
принципиальных разногласиях, которые возникли между министром исповеданий и
другими министрами при обсуждении вопроса в Совете Министров и на разрешении коих
Советом Министров настаивал министр исповеданий, чтобы Малая Рада таким
образом получила руководящие начала для разрешения всего дела о штатах министерства,

Совет Министров, обсудив доклад министра исповеданий постановил рассмотрение
штатов министерства передать Малой Раде.

Вместе с тем Совет признал желательным, чтобы Малая Рада при рассмотрении
штатов приняла во внимание высказанные отдельными министрами по данному

вопросу суждения, котрые сводятся к тому, что в целях сокращения государственных

расходов желательно сокращение числа департаментов с 4 до 2, насколько это
допустимо по самому существу работы министерства, некотрыми из министров было
указано, что в отдельных департаментах имеются отделения одинакового

назначения, которые могут быть сведены в одно отделение и приданы какому либо одному
департаменту. Так, например, статистичские и хозяйственные отделения,
регистратуры и другие.

Останавливаясь на проекте издательской деятельности министерств и
связанных штатах предполагаемых к изданию газет и сметных ассигнованиях на этот

предмет - Совет Министров, находя, что издание народной газеты, развивающей
в населении деревни национальное церковное сознание и доступной для
широких масс населения представляется с точки зрения государственной чрезвычайно
важным, единогласно признал издание журнала «Вера и Держава» безусловно
необходимым.
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Что же касается газеты «Слово»164, то Совет Министров признавая издание ее
желательным и своевременным, вместе с тем полагает, что характер и размер издания

в настоящее время долдны быть поставлены в зависимости от финансовых средств
государства, почему Совет Министров и постановил положенные в основание
проекта издания, его штатов и смет расчеты передать на рассмотрение Малой Рады.

ДДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. - 141-141 зв. Машинопис. Незасвіднена копія.

№56-71

Журнали засідань Ради Міністрів

№56

31.07.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры Н. П. Василенко, А. Ф. Рогоза, И. А. Кистяковский,

А. К. Ржепецкий, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А.
Бутенко, В. В. Зиньковский, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер. Управляющий
министерством Д. И. Дорошенко, товарищи министра А. Ф. Романов, Ю. А. Корниенко,
А. А. Палтов. Вр. исп. долж. державного контролера Д. В. Валлийский, державный
секретарь С. В. Завадский, товарищ державного секретаря Н. М. Могилянский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 15 час. 40 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Внесенный вне очереди министром внутренних дел законопроект об
учете населения в городах и городских поселениях Украинской Державы.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить и ввести в действие по телеграфу, не
ожидая опубликования его.

II.

СЛУШАЛИ: Доклад министра продовольствия о твердых ценах на хлеб и другие
хлебные продукты.
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ПОСТАНОВИЛИ: По всестороннем обсуждении вопроса, в котором
приняло участие большинство кабинета, Совет Министров признал: 1) что по
условиям настоящего времени хлебная монополия является необходимой. При особом
мнении остались министр внутренних дел И. А. Кистяковский и министр путей
сообщения Б. А. Бутенко; 2) что предложение о введении хлебной повинности
должно быть отвергнуто. При особом мнении остались И. А. Кистяковский
и Б. А. Бутенко; 3) что цены на хлебные продукты, предположенные министром
продовольствия, должны быть утверждены. Настоящее постановление принято
Советом Министров единогласно. 4) Предложение об установлении твердых
цен сплошь на весь год большинством всех голосов против одного отклонить. 5)
Сроки для цен назначить следующие: одобренные в настоящем заседании цены
ввести с 1 августа до 1 декабря нового стиля. С 1 декабря цены должны быть
понижены на 25% и засим от 15 мая будущего года и до 1 августа того же года цены
должны быть понижены еще на 25% против цен, установленных с 1 августа. При
особом мнении и по всему пункту остался И. А. Кистяковский. 6) Признать, что
за хлеб, предъявленный владельцем органам Министерства продовольствия к
сдаче, но не вывезенный на станцию, пристань или складочный пункт не по вине
владельца, уплачивается цена, существовавшая во время заявки хлеба. 7) Признать,
что в приказе министра продовольствия должно помнить, что у него есть право

реквизиции хлеба. 8) Проект приказа министра продовольствия о твердых ценах

на хлеб минувшего урожая 1918 г. одобрить. III.III.
СЛУШАЛИ: Внесенный согласно желанию пана Гетмана министром юстиции

и державным секретарем законопроект о временном управлении Державой в случае
кончины, тяжкой болезни, или отсутствия за границей пана Гетмана.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить и поручить державному секретарю
представить его на утверждение пана Гетмана.

Заседание закрыто в 20 часов.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 142-143. Машинопис. Незасеідчена копія.
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№57

02.08.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры Н. П. Василенко, А. Ф. Рогоза, И. А. Кистяковский,

В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, В. В. Зиньковский, Б. А. Бутенко,
Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер. Управляющий министерством Д. И. Дорошенко,
вр. исп. об. державного контролера Д. В. Валлийский; товарищи министров: А. Ф.
Романов, Г. М. Курило; державный секретарь С. В. Завадский. Приглашены: А. А. Пал-
тов, С. П. Шелухин, Н. М. Могилянский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 24 часа 30 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Законопроект министра юстиции о временном приостановлении
действия ст. 184. Учреждения судебных установлений.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить и ввести в действие по телеграфу, не
ожидая его распубликования.

II.

СЛУШАЛИ: Доклад министра иностранных дел о предоставлении министерству
помещения Клинического института Киевского союза врачей.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание крайнюю нужду Министерства
иностранных дел в помещении и полную невозможность для министерства продолжать работу в
занимаемом им ныне помещении, предоставить названному министерству здание

Клинического института Киевского союза врачей по Бибиковскому бульвару, и просить министра
иностранных дел при занятии указанных помещений по возможности не очень стеснять
клинику. Настоящее постановление принято голосами всех министров против двухголосое
министров народного просвещения и исповеданий, которые остались при особом мнении.

III.III.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Мирной делегации С. П. Шелухина о ходе
Мирной конференции с Великороссией.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению, кандидатуру Стебницкого на
должность товарища председателя Украинской Мирной делегации обсудить на
общем основании.



Рада Міністрів Української Держави 197

IV.

СЛУШАЛИ: Сообщения председателя Совета Министров о предложении
германского посла барона Мумма назначить членов комиссии по предварительным
переговорам о договоре на поставку Германии хлеба.

ПОСТАНОВИЛИ: Предложенные в комиссию от ведомства кандидатуры
одобрить и утвердить следующий состав названной комиссии:

Председатель - министр торговли и промышленности С. М. Гутник. Члены - от
Министерства торговли и промышленности В. П. Тимошенко, С. А. Остапенко165,
А. А. Свицын, от Министерства продовольствия Н. А. Гаврилов и Б. Е. Гуревич, от
Министерства финансов Б. В. Матусевич166.

V.

СЛУШАЛИ: Доклад державного секретаря об изменении в законе об украинском
гражданстве срока на подачу заявления лицами, не желающими быть украинскими
гражданами, в смысле продления его до 3 месяцев, считая началом этого срока день
опубликования его.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить и поручить державному секретарю
соответственный законопроект представить на утверждение пана Гетмана.

VI.

СЛУШАЛИ: Доклад министра иностранных дел о реорганизации министерства
и о внешней политике.

ПОСТАНОВИЛИ: Часть доклада, заслушанную в настоящем заседании, принять
к сведению и предоставить заседание в среду 7 августа министру иностранных дел
для окончания его доклада.

VII.

СЛУШАЛИ: Внеочередное заявление министра внутренних дел о предложенных
германскими властями мерах для борьбы со спекуляцией.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать, что в виду изданного уже закона о спекуляции, на
основании которого подлежащая власть приступила к борьбе с нею, и в виду того, что реформа
продовольственных управ уже производится, в образовании какого-либо нового порядка
заведывания продовольственным делом в настоящее время не представляется надобности.

Принимая во внимание, что представители некоторых ведомств уже участвуют
в комиссии, созванной для названной цели германскими властями, просить
начальников ведомств дать своим представителям соответственные с вышеприведенным

постановлением Совета Министров указания, поручив им уведомить в комиссии
представителей германских властей, что о всех мерах, принятых правительством в данном
вопросе, германские власти будут своевременно извещены.
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VIII.

СЛУШАЛИ: Поставленный вне очереди министром внутренних дел вопрос о тех
мерах, которые Совет Министров найдет возможным предоставить ему принять
против органов печати, отказывающихся распубликовывать утвержденный 31 июля
закон о регистрации населения.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить министру внутренних дел предъявить редакциям
газет требование напечатать закон, согласно имеющемуся в последних
постановлению и в случае неисполнения этого требования привлечь редакторов газет к
ответственности, как за неисполнение законных требований правительственной власти.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 144 14S. Машинопис. Незасвідчена копія.

№58

03.08.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры Н. П. Василенко, А. Ф. Рогоза, И. А. Кистяковский,

В. Г. Колокольцев, Б. А. Бутенко, С. М. Гутник, Ю. Ю. Соколовский, Ю. Н. Вагнер.
Управляющий министерством Д. И. Дорошенко, товарищи министров: А. Ф.
Романов, Г. М. Курило, Н. Л. Максимов, К. К. Мирович; державный секретарь С. В.
Завадский. Приглашены: А. А. Палгов, Н. М. Могилянский, Г. И. Черныш, П. А. Аккерман.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 9 часов 40 мин. веч.

I.

СЛУШАЛИ: Внесенное министром внутренних дел положение об организации
департамента Державной варты и штаты департамента.

ПОСТАНОВИЛИ: а) положение одобрить с тем, что ст. 4 раздела II излагается
в таком виде: «охрана и наблюдение за пограничной полосой», а в ст. 7 того же
раздела, разделы III и IV исключаются.

б) Штаты департамента одобрить с тем, чтобы оклады для всех чинов
департамента, не входящих в состав инспекторского или осведомительного отдела, были
согласованы с нормальными штатами при окончательной редакции штатов.

Исключить примечания 1,2,4,5 и 6.
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II.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел в дополнение к положению
департамента Державной варты доклад об учреждении пограничных
наблюдательных пунктов.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Доклад министра внутренних дел одобрить, с тем однако,
чтобы при окончательной редакции закона о наблюдательных пограничных пунктах
штаты этих пунктов были согласованы с нормальным расписанием окладов для
служащих в правительственных учреждениях.

б) Поручить министру внутренних дел разработать и внести на рассмотрение
Совета положение о пунктах, на которые бы могла быть возложена забота о
прибывающих из-за границы украинских гражданах в смысле их питания, врачебной и
материальной помощи и которые должны быть расположены в некотором отдалении от
границы, верстах в 25-30-40.

III.

СЛУШАЛИ: Законопроект морского министра о преобразовании бывшего
отдела Балтийского кораблестроительного и механического завода в Николаеве в
самостоятельный казенный завод Украинской Державы.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад державного секретаря об ассигновании 35.000 карб, на
расходы по снаряжению украинских поездов, отправляемых в Великороссию.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

V.

СЛУШАЛИ: Доклад державного секретаря о необходимости истолкования
закона об упразднении национальных министерств от 9 июля 1918 г. в отношении уплаты
содержания служащим этих министерств.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать, что служащие национальных министерств,
продолжающие работу в период ликвидации названных министерств, должны
удовлетворяться содержанием на прежних основаниях, т. е. на тех, на которых получали его до

издания закона о ликвидации названных мнистерств.

Заседание закрыто в 7 часов вечера.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 146-147. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№59

05.08.1918р.
№

Головував: Ф. А. Лизогуб.
Присутні: міністри М. П. Василенко, І. О. Кістяковський, В. Г. Колокольцев,

В. Ю. Любинський, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зіньковський, Ю. Ю. Соколо-
вський, Ю. М. Вагнер. Управляючий міністерством Д. І. Дорошенко, товарищи
міністра О. Ф. Романов, Г. М. Курило, М. А. Максимов. Тим. вик. об. державного
контролера Д. В. Валлійський, державний секретар С. В. Завадський.

Секретарював: В. Ф. Дітятін.

Засідання відкрито в 9 год. ЗО хвил. вечора.

Слухали: Постановили:

І. Внесенний міністром народної освіти
і мистецтв законопроект про перетворення
Київського народного українського

університету в Київський державний
університет167.

І. Ухвалюючи докладений законопроект,
Рада Міністрів визнала необхідним внести
в його нижчеслідуючі поправки і зміни.
а) Визнаючи справедливим, щоби студенти

Київського народного університету були
залічені до студентів Київського державного
українського університету, Рада Міністрів разом
з тим лічить безумовно необхідним, як в

інтересах підвищення наукового рівня слухачів, так

і для порівняння становища слухачів всіх
університетів, встановити в законі, що всі

студенти, котрі не мають атестату зрілості*, до часу
одержання диплому мусять цей атестат

представити, без чого диплому одержать не можуть.
За для цього ст. III закону змінити в

відповідності з вищезазначеним положенням.

б) Не визнаючи можливим за для пошани

науки допустити до навчання в

університеті осіб, котрі не мають наукових ступенів -
статтю V виключити.

У документі «спілісті».
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II. Внесений тим же міністром

законопроект про заснуванняКамянець-Подільського
українського університету168.

Разом з тим; маючи на увазі, що між

особами, котрі навчають в університеті і не
мають науковоі ступені є особи, праця
котрих для української науки уявляється дуже
бажаною, прохати міністра народної освіти

дати всім цим особам, шляхом призначення
збільшених пенсій, або яким-небудь
другим способом, котрий визнає найбільш

доцільним міністр, можливість продовжувати
свою наукову працю і тим самим полегшити

для них скорійше одержання ученої ступені,
необхідної для навчання в університеті,
в) Визнаючи, що навчання в Київському

державному університеті мусить
провадитись на українській мові, що і зазначити

окремо в законі. Для чого внести статтю,
аналогичну з ст. II закону про заснування
Кам янець-Подільського університету.
г) Статті 6, 7 і 8 виключити, з огляду на те,

що вони будуть внесені окремим

законопроектом.

д) В статті 9 виключити слова «в
продовження 5 років».
е) Приймаючи на увагу, що відкриття

агрономічних факультетів при університетах
належить до окремого обміркування - XI
статтю виключити.

II. Ухвалюючи докладений законопроект
про заснування Камянець-Подільського

українського університету, Рада Міністрів
визнала необхідним внести в нього слідуючі
поправки і зміни.

а) Визнаючи дуже важливим відкриття
в університеті кафедр польської та

єврейської літератури і історії, Рада Міністрів всі-
ми голосами проти трьох визнала, що в

інтересах слухачів українців навчання обох
наук мусить провадитись на українській
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ПІ. Повідомлення голови Ради Міністрів про
вихід Ю. Ю. Соколовського зі складу кабінету
з огляду залишення ним поста міністра
продовольчих справ. З'ясування Ю. Ю.
Соколовського тих причин, через котрі він залишає цей пост
і про кандидатуру на цей пост G М. Гербеля.

мові. В. В. Зіньковський по цьому питанню
залишився при осібній думці, до котрої
приєднався і М. П. Василенко.

б) арт. с ІІІ-Ї статті виключити. Сучасна
постанова прийнята більшістю всіх
голосів проти трьох, при чому М. П. Василенко,
визнаючи утворення кафедри румунської
історії, літератури і мови, залишився при
осібній думці.
в) Статті IV, Vi VI виключити з огляду

внесення їх окремим законопроектом.
г) В ст. VII виключити слова «в

продовження 5 років».
Ст. VIII і IX виключити, замість введення

в законі приведених в цих статтях положень

доручити міністрові народної освіти війти

з Кам янець-Подільським самоврядуванням

в договорні відношення, шляхом котрих

забезпечити міністерству виконання

названим самоврядуванням прийнятих на себе

постановою Міської думи від 6 червня ц. р.
обовязань, як відносно необхідного для

будування будинку університету участку

міської землі, так і асигнування 1.000.000 карб,

на будування для потреб університету

садиби і будинку технічної школи.

Такий же договор доручити міністрові
народної освіти заключит з Кам янець-Подільським

губерніальним земством для забезпечення

міністерству виконання прийнятих

губерніальним земським зібранням обов язання

асигнувати на нужди університету 1.000.000 карб.

III. Повідомлення прийняти до відома і

висловити Ю. Ю. Соколовському вдячність

кабінету за ту тяжку працю, котру він

виконував в бутність міністром продовольчих справ.

Кандидатуру С. М. Гербеля обміркувати
на загальній підставі.
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IV. Внесення голови Ради Міністрів про

призначення на посаду представника його
при австрійськім командуванні в м. Одессі
Георгія Антоновича Рауха169.

V. Внесення міністра внутрішніх справ про

призначення отамана [Е. А.] Де-Бонді
Миколаївським міським начальником.

VI. Внесення міністра закордонних справ

про призначення радником посольства

в Константинополі Артемія Галіпа170.

VII. Внесення державного контролера про
призначення Петра Миколайовича Калабу-
хова урядовцем особливих доручень IV класу.

VIII. Внесення міністра юстиції про
призначення Олексія Вячеславовича Оссовського171

товаришем міністра юстиції і Квітницького -

прокурором Київської Судової палати.

IX. Внесення міністра продовольчих справ

про призначення на посади директорів

департаментів В. К. Зайковського, О. Д.

Петрова, С. П. Фрідоліна172, В. К. Коля, В. І. Ба-
ланіна і О. К. Могеровського.

X. Доклад товариша міністра морських
справ про утворення посади військово-
морського агента в Константинополі.

XI. Позачергова заява тимч.
виконуючого обов'язки державного контролера про
необхідні зміни в порядкові надсилання на
заключения контролю законопроектів,
котрі вносяться на розгляд Ради Міністрів.

IV. Кандидатуру Г. А. Рауха обміркувати на
загальній підставі.

Кандидатуру Де-Бонді обміркувати на
загальній підставі.

VI. Обміркувати на загальній підставі.

VII. Обміркувати на загальній підставі.

VIII. Обміркувати на загальній підставі.

IX. Обміркувати на загальній підставі.

X. Утворити посаду
військово-морського агента в Константинополі на тих же

підвалинах, на котрих утворені вже

існуючі посади відповідних агентів в Берліні
і Відні.

XI. В доповнення до затверджених вже
правил про Бюджетну комісію визнати, що
всі законопроекти, котрі надсилаються до
Бюджетної комісії повинні одночасно в

копії надсилатися до контролю, котрий і
повідомляє свої заключения по

законопроектові своєму представникові в Бюджетній
комісії. Як не має ріжноголосиць в комісії
між контролером і другими відомствами,
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XII. Доклад міністра шляхів про хід
страйку на залізницях.

XIII. Доклад міністра торгу і
промисловості про асигнування в його распоряджен-
ня 25.000 карб, на видатки по комісії;
котра утворена для попередніх переговорів
з Центральними державами про постачання
їм хліба.

XIV. Внесений міністром торгу і
промисловості законопроект про зміну закону про

восьмигодинний робочий день від 25 січня
1918 р.

XV. Повідомлення державного секретаря
про поправу в законі 1 серпня 1918 р. про
Верховне управління державою.

то надалі заключения контролю по
законопроектові не потребується. В випадці ріж-
ноголосиць в комісії представник контролю
дає своє заключения по законопроектові,
котрій викликає такі ріжноголосиці в Раді
Міністрів.

XII. Доклад прийняти до відома.

XIII. Доклад ухвалити.

XIV. Законопроект ухвалити.

XV. Поправі в оригіналі зазначеного

закону, зробленій власноручно паном
Гетьманом, а власне: замість слів, надрукованих на

машинці «або Рада Міністрів» надписано
«в купі з Радою Міністрів» - вірити.

Засідання зачинено в 2 год. 15 хвил.

[підписи] Аизогуб, Василенко

ЦДАВО України: Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6.-Арк. 148-151 зв. Машинопис. Засвідчена копія.
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№60

06.08.1918 г.

№

Председательствовали: Ф. А. Лизогуб (по п. п. 1-6), Н. П. Василенко (по п. п. 7-10).
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, И. А. Кистяковский, В. Г.

Колокольцев, В. Ю. Любинский, С М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Ю. Н. Вагнер,
Ю. Ю. Соколовский, Д. И. Дорошенко, А. Ф. Романов. За министров: Г. М.
Курило, Д. В. Валлийский. Державный секретарь С. В. Завадский, главноуполномоченный
Ю. А. Кистяковский. Приглашены на заседание товарищи министров: Ю. А.
Корниенко, И. Г. Черныш.

Секретарь: А. А. Татищев.

Заседание открыто в 15 час. 25 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Законопроект министра торговли и промышленности о
предоставлении ему особых прав по регулированию внешнего товарообмена.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Дополнить ст. 1 примечанием, согласно коему «список
товаров, воспрещенных к ввозу, издается министром торговли и промышленности по

соглашению с министром финансов»;
б) ввести в ст. 3 указание, что окончательное решение вопроса об удовлетворении

требований на общую сумму иностранной валюты - принадлежит министру финансов;
в) в остальном законопроект одобрить.

П.

СЛУШАЛИ: Законопроект министра торговли и промышленности об отпуске
средств на содержание временного управления по делам морских перевозок.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Членам совещания от Комитета съезда судовладельцев и от
Биржевого комитета присвоить суточные в размере 25 руб. за каждое заседание;

г) в остальном смету одобрить согласно предположениям Бюджетной комиссии.

III.III.

СЛУШАЛИ: Доклад главноуполномоченного по ликвидации учреждений
военного времени о встречаемых им затруднениях в деле ликвидации имущества

хозяйственных учреждений военного ведомства.

ПОСТАНОВИЛИ: а) В подтверждение постановления своего от 24 июля
просить военного министра распорядиться доставлением главноуполномоченному
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в кратчайший срок полных сведений об имеющихся у военного ведомства запасах
различных предметов и продуктов, равно как сведений о количестве таковых предметов
и продуктов, необходимых самому ведомству для его уже выяснившихся потребностей.

б) Просить военного министра безотлагательно передать министру земледелия
имеющиеся в его распоряжении трактор и тракторную роту.

в) В виду крайней серьезности возбужденных в докладе вопросов просить
Ю. А. Кистяковского сообщить копию доклада всем членам Совета Министров, а
военного министра сообщить членам Совета Министров свои соображения по поводу
упомянутого доклада.

г) Окончательное обсуждение возбужденных Ю. А. Кистяковским вопросов
отложить до ознакомления членов Совета с указанными в докладе материалами.

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад Председателя Совета Министров о назначении С. Н. Гербе-
ля министром продовольствия, а генерала Рауха - представителем председателя
Совета Министров при Высшем австро-венгерском командовании.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры С. Н. Гербеля и генерала [Г. А.] Рауха одобрить.

V.

СЛУШАЛИ: Доклад министра юстиции о назначении старшего прокурора
Киевского Апелляционного суда Квятницкого прокурором Киевской Судовой палаты.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Квятницкого одобрить.

VI.

СЛУШАЛИ: Доклад и. О. державного контролера о назначении П. Н. Калабухова
чиновником особых поручений IV класса при державном контролере.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру П. Н. Калабухова одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения о положении железнодорожного
движения, о ходе перевозок продовольственных грузов и о предположенном им

образовании особых комиссий для рассмотрения ходатайств железнодорожных
служащих, прекращавших работу, о приеме их вновь на службу.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению и предположения министра о
порядке принятия вновь на службу лиц, прекращавших работу, одобрить.

VIII.

СЛУШАЛИ: С. В. Завадского о рассмотренном в Малом Совете
законопроекте Министерства земледелия (реестр 8 ст. 35) относительно отпуска средств на
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удовлетворение недополученным содержанием и заштатным пособием служащим
земельных комитетов и землеустроительных комиссий.

ПОСТАНОВИЛИ: а) В виду того резко отрицательного характера, которым
отличалась деятельность земельных комитетов вообще, а волостных в особенности,
служащим волостных земельных комитетов ни содержания, ни заштатного пособия
не выдавать.

б) Служащих губернских и уездных комитетов удовлетворить недополученным во
время фактической работы содержанием, но заштатного пособия не выдавать.

в) Выдачу недополученного содержания служащим уездных и губернских
комитетов производить лишь по постановлениям подлежащих земельно-ликвидационных
комиссий.

г) На покрытие расходов по выдаче недополученного содержания отпустить
авансом 2.000.000 карб.

д) Предоставить министру земледелия относить на указанный в п. «г» кредит
расходы по выдаче недополученного содержания и заштатного пособия служащим
бывших землеустроительных комиссий.

ІХиХ.

СЛУШАЛИ: Доклад С. В. Завадского о рассмотренных в Малом Совете
законопроектах (реестр 8 ст. 33 и 34) Министерства земледелия: а) об отпуске 15.000.000
карб, на текущие расходы ведомства в счет сметы 1918 г. и б) об отпуске средств на
содержание губернских и уездных земельных комиссий и арбитражных комиссий,
образованных по закону о праве на урожай 1918 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить состоявшиеся по сему предмету постановления
Малого Совета.

XL

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел о назначении Эдуарда
Леопольдовича Де-Бонди Николаевским градоначальником.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Э. Л. Де-Бонди одобрить.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 152-153 зв. Машинопис. Незасеідчена копія.
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№61

07.08.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры Н. П. Василенко, А. Ф. Рогоза, В. Ю. Любинский,

С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Ю. Н. Вагнер. Управляющий
министерством Д. И. Дорошенко. Вр. исп. об. державного контролера Д. В. Валлийский, за
министров товарищи министра: А. Ф. Романов, Г. М. Курило, И. Г. Черныш,
державный секретарь С. В. Завадский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 3 часа 45 мин. дня.

I.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров о ноте представителя
австро-венгерского командования графа Спаноки173, в которой подтверждается
требование, чтобы военнообязанные галичане к 31 августа нового стиля явились в
распоряжение австро-венгерских военных властей.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что в доложенной Совету
Министров ноте предъявлено требование, стоящее в противоречии с условием Брестского
договора - передать ноту министру иностранных дел и просить его категорически

протестовать против требования австро-венгерского командования на основании
Брестского договора. Просить министра иностранных дел немедленно посетить
с этой целью послов обеих Центральных держав.

П.

СЛУШАЛИ: Сообщения председателя Совета Министров о том, что пану Гетману
угодно было обратить внимание на непомерное стеснение из-за недостатка квартир в г.
Киеве всего населения (и в частности, многие чиновники вынуждены помещаться в отдельных
комнатах) и вместе с тем на большое количество недостроенных в городе зданий.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Признавая квартирный вопрос в Киеве заслуживающим особого
внимания и признавая, что достройка недостроенных по тем или иным причинам их
собственниками домов за счет государства является мерой вполне целесообразной - поручить
министру путей сообщения разработать в деталях проект такой достройки, который и
внести на рассмотрение Совета Министров в возможно непродолжительном времени

б) Просить министра иностранных дел выяснить точку зрения представителей
Германии и Австро-Венгрии на дальнейшее занятие ими других зданий в г. Киеве,
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и довести до их сведения, что украинское правительство только в том случае

приступит к достройке неоконченных зданий, если будет уверено, что достроенные здания
останутся в непосредственном его распоряжении.

III.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров о поступившей в
Совет Министров докладной записке С. П. Шелухина о ходе мирных переговоров с
делегатами Советского правительства.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Мирной делегации составить на основании
докладной записки дипломатическую ноту для вручения германскому послу на Украине.

IV.

СЛУШАЛИ: Поставленный председателем Совета Министров [вопрос] о
кворуме в Совете Министров.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать, что заседания Совета Министров могут быть
открываемы лишь при наличии 2/3 всего состава министров или их законных
заместителей.

Дела ведомств, не представленных в Совете, Советом не рассматриваются и
отсутствующее ведомство теряет свой очередной номер по повестке.

V.

СЛУШАЛИ: Заявление министра народного просвещения и искусств об аресте
германскими и украинскими властями ректора университета Св. Владимира,
профессора Е. В. Спекторского174.

ПОСТАНОВИЛИ: Выслушав заявление министра народного просвещения
и искусств об аресте ректора университета Св. Владимира проф. Е. В.
Спекторского немецкими властями, Совет Министров постановил: довести до сведения
высшего германского командования в Киеве о решительном протесте Совета против
того, чтобы лицо, стоящее во главе высшего учебного заведения столицы и
занимающее должность, на которую назначение производится властью Гетмана, могло
быть подвергаемо задержанию без предварительного соглашения с подлежащим
министром, и просить высшее командование о немедленном освобождении
профессора Спекторского во имя успокоения чрезвычайного возбуждения киевских
общественных кругов, вызванного его арестом, а также во имя возможности для
украинского правительства продолжать свою работу, необходимую не только для
Украины, но и для Срединных империй, каковая работа немыслима без
авторитетности высших правительственных органов в глазах населения, которая

существенно подрывается такими действиями.
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VL

СЛУШАЛИ: Доклад министра иностранных дел.
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление по докладу внести в секретный журнал.

ЦДАВО України: Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 154-15$. Машинопис. Незасвідчена копія.

№62

09.08.1918 г.

№

Председательствовали: Ф. А. Лизогуб и Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, И. А. Кистяковский, В. Ю. Любинский,

В. Г. Колокольцев, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Ю. Н. Вагнер. За
министров товарищи министров: А. Ф. Романов, Г. М. Курило. Вр. исп. об.
державного контролера Д. В. Валлийский, державный секретарь С. В. Завадский. Приглашены:
Ю. А. Кистяковский, П. Я. Дорошенко.

Секретарствовали: В. Ф. Дитятин и А. А. Татищев.

Заседание открыто в 9 час. 20 мин. вечера под председательством Н. П. Василенко.

I.

СЛУШАЛИ: Доклад С. В. Завадского о законопроектах и вопросах,
рассмотренных в Малом Совете и значащихся в прилагаемом перечне (№ 8) под №№ 1-16,18-
21,24-32 и 36-49.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Постановления Малого Совета по вопросам, значащимся
в перечне под №№ 1-16,18-21,24,25,28,29,32 и 37-49 одобрить, представить
соответственные законопроекты на утверждения пана Гетмана, а постановления, не требующие
законодательного утверждения, преподать подлежащим ведомствам к руководству.

б) По вопросу № 30 - проект штатов высших учебных заведений - одобрить, за
исключением окладов архивариуса, журналиста и канцелярских чиновников Киевского
университета, годовые оклады каковых должностей установить в сумме 3.000 карб.

Министр труда остался при особом мнении по вопросу о паспортном сборе (по
перечню № 5), находя необходимым понизить размер сбора за заграничные паспорта,
выбираемые лицами, отправляющимися на заработки в Великороссию, взамен чего
можно было бы еще повысить ставки сбора с заграничных паспортов, выдаваемых
всем прочим лицам.
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в) По вопросам №№ 26 и 27 об отпуске сумм на расходы воєнного ведомства
в июле месяце утвердить ассигнования в цифрах, намеченных Малым Советом,
предоставив военному министру войти в Совет Министров с представлением об отпуске
дополнительного кредита на покрытие расходов, не предусмотренных

постановлением Малого Совета, в частности, кредита на производство расчетов с Министерством
продовольствия.

г) По вопросу № 31 - штаты центральных установлений Министерства
исповеданий утвердить согласно заключению Малого Совета, но дополнить примечанием, что
должности по архиву ведомства замещаются только по воспоследовании на то

специального разрешения Совета Министров.
д) По вопросу № 36 - об отпуске средств на изыскания по соединению Сев.

Донца с Днепром - ассигновать 300.000 карб., предоставив министру путей сообщения
внести остальные 300.000 карб, в смету 1919 г.

И.

СЛУШАЛИ: Доклад С. В. Завадского о рассмотренном в Малом Совете
законопроекте военного министра относительно учреждения главного комитета и

междуведомственных комиссий по разбору претензий, предъявляемых к военному ведомству
по договорам, заключенным во время войны, и отзыв по этому делу главноуполномо-
ченного по ликвидации учреждений военного времени.

ПОСТАНОВИЛИ: Признавая доводы, приведенные Ю. А. Кистяковским
в пользу расширения компетенций комитета и комиссий и соответственного
изменения состава названных органов весьма существенными, вернуть

законопроект в Малый Совет для нового его рассмотрения в связи с докладом,
представленным Совету Министров главноуполномоченным по ликвидации учреждений
военного времени.

III.

СЛУШАЛИ: Доложенное председателем Совета Министров письмо министра
земледелия о хлебной монополии.

ПОСТАНОВИЛИ: Письмо министра земледелия передать министру
продовольствия С. Н. Гербелю.

IV.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении председателя Ста-
родубского окружного суда Ананьева и члена Киевской судебной палаты Каненцова -
председателями департаментов Киевской судебной палаты.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры Ананьева и Каненцова одобрить.
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V.

СЛУШАЛИ: Предложение министра народного просвещения о принятии на счет
державы похорон убитого в Полтаве бывшего генерального секретаря [И. М.] Сте-
шенко175.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять похороны покойного Стешенко на счет державы.

VI.

СЛУШАЛИ: Представление главы Мирной делегации о назначении на должность
товарища председателя Мирной делегации Петра Януарьевича Стебницкого.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру П. Я. Стебницкого одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Внеочередное заявление министра путей сообщения.
ПОСТАНОВИЛИ: Просить особую комиссию под председательством

Ф. А. Лизогуба и при участии И. А. Кистяковского, А. Ф. Рогозы, Б. А. Бутенко
и А. Ф. Романова срочно обсудить затронутые заявлением министра путей
сообщения вопросы.

VHI.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров о назначении Н. П.
Василенко приказом пана Гетмана президентом Державного Сената и о связанных
с этим назначением вопросах по Министерству народного просвещения.

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав изложенное сообщение, Совет Министров признал
возможным временное, на срок не более 1-1 Уг месяцев, занятие Н. П. Василенко
должности министра народного просвещения.

IX.

СЛУШАЛИ: Доклад военного министра о расквартировании и расходах на
довольствие восьми корпусов.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Ассигновать в распоряжение военного министра авансом
на означенные нужды 20.000.000 карб.,

б) доклад передать на предварительное рассмотрение Малой Рады.

X.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром народного здравия законопроект об
изменении 854 ст. прим. 2 Уст. врач. т. XIII, изд. 1905 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.
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XI.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел законопроект дополнения
закона о временных ревизионных комиссиях по проверке деятельности органов

местного самоуправления, утвержденного паном Гетманом 9 июля 1918 г.
ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

XII.

СЛУШАЛИ: Поставленный вне очереди министром труда вопрос, возможно ли
допустить представителя прессы на заседания Комитета труда.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать, что представители прессы не могут быть
допускаемы в заседания Комитета труда, как правительственного органа.

Заседание закрыто в 7 час. вечера.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. - 1S8-1S9 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№63

10.08.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры Н. П. Василенко, А Ф. Рогоза, В. Г. Колокольцев, В. Ю.

Любинский, Б. А Бутенко, управляющий министерством Д. И. Дорошенко, за министров
товарищи министра: А Ф. Романов, Г. М. Курило, В. А Ауэрбах, К. К. Мирович.

Секретарствовали: В. Ф. Дитятин и А. А. Татищев.

Заседание открыто в 4 часа 20 мин. дня.

I.

СЛУШАЛИ: Доклад С. В. Завадского о рассмотренном в Малом Совете
законопроекте Министерства продовольствия об упразднении органов названного
ведомства, учрежденных по закону 23 марта 1917 г. и о порядке передачи заведываний
делом продовольствия населения органам местного самоуправления.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание,
а) что состояние общественного хозяйства, наблюдаемое в настоящее время

в некоторых земствах и городах, не дают возможности вверять последним столь
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ответственное дело, как организация снабжения населения продовольствием,
фуражом и предметами первой необходимости;

б) что во избежание недорозумений и спекулятивной деятельности отдельных лиц,
и в ограждение интересов всего населения следует возможно точно определить

понятие и перечень предметов первой необходимости;
в) что производство органами общественного управления реквизиций следует

поставить в условия, не допускающие нарушения интересов населения;

г) что волостные земства могут быть привлекаемы к заведыванию
продовольственным делом лишь в самых узких пределах:

1) дополнить ст. 6 примечанием, предоставляющим министрам продовольствия
и внутренних дел, по взаимному между ними соглашению, передать организацию

снабжения населения продовольствием, фуражом и предметами первой
необходимости, в изъятие из правил ст. 6, особым лицам или учреждениям, уполномачиваемым на
то министром продовольствия.

2) Начало ст. 7 изложить так: «К предметам ведения губернских земских
учреждений и городских управлений, в пределах ведомства каждого из них
принадлежит».

3) В п. «ж» ст. 8 (о реквизициях) добавить слова «в каждом отдельном случае».
4) В ст. 9 (об обязательных постановлениях) пред словами «земских собраний

и управ» поставить «губернских».
5) Ст. 12 дополнить примечанием, устанавливающим, что при невозможности

собрать земское, собрание, права, присваевыемые последним, переходят к подлежащим
земским управам.

6) В ст. 15 указать, что в случае начислений органами общественного управления
на заготовительную стоимость продуктов и предметов первой необходимости
надбавок в чрезмерном размере, не оправдываемом действительными размерами
соответственных накладных расходов по операции, министру продовольствия

предоставляется сообщить об этом министру внутренних дел на предмет внесения протеста
в подлежащий административный суд.

7) В ст. 17 исключить указание на волостные земства или органы их заменившие.
8) Вторую часть ст. 20 дополнить указанием на необходимость соглашений

министра продовольствия с министром внутренних дел.

9) В остальном законопроект одобрить.
10) Поручить министру продовольствия выработать, по соглашению с

министрами торговли и промышленности, финансов и земледелия перечень предметов первой
необходимости и внести его в срочном порядке на утверждение Совета Министров
в дополнение к настоящему закону.
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II.

СЛУШАЛИ: Доклад С. В. Завадского о рассмотренном в Малом Совете
законопроекте министра продовольствия о ликвидации местных продовольственных

органов, образованных по закону 25 марта 1917 г.
ПОСТАНОВИЛИ: а) в ст. 4 вместо «остаются в ведении волостных управ впредь

до получения руководящих указаний» поставить «передаются в ведение уездных
земских управ».

б) В ст. ст. 5 и 6 указать, что председатели и члены ликвидационных комиссий
назначаются министром продовольствия по соглашению с министром

внутренних дел.

в) В соответствии с заявленным в Малом Совете особым мнением представителя
Министерства продовольствия о невозможности обязывать земские и городские
учреждения принимать к исполнению убыточные договоры, заключенные в свое время
продовольственными органами - принять ст. 16 закона в редакции, предложенной
товарищем министра продовольствия.

г) В остальном законопроект одобрить с некоторыми лишь редакционными
изменениями.

III.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Совета Министров о необходимости
ассигновать известную сумму на благотворительные цели, которая надлежит расходованию
на усмотрение пана Гетмана.

ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать в распоряжение начальника Штаба пана Гетмана
на означенную цель авансом 50.000 карб.

IV.

СЛУШАЛИ: Представление министра торговли и промышленности о назначении
директора департамента топлива и металлов А. В. Мономахова членом Совета
министра и Р. А. Ранова176 исполняющим обязанности директора департамента топлива
и металлов с оставлением в должностях первого товарища главноуполномоченного

по топливу и металлу, а второго товарища председателя Харьковского порайонного
и горно-заводского комитетов.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры А. В. Мономахова и Р. А. Ранова одобрить.

V.

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел о назначении Виктора
Евгеньевича Рейнбота177 временно исполняющим обязанности товарища министра.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру В. Е. Рейнбота одобрить.
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VL

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения о предоставлении министру прав
по соглашению с министрами финансов и торговли и промышленности утверждать
ставки горнозаводского сбора.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра финансов об отпуске из средств
Государственного казначейства на нужды Экспедиции по заготовлению государственных бумаг
4.000.000 карб.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

Заседание закрыто в 7 часов вечера.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 160-ІбІзв. Машинопис. Незасеідчена копія.

№64

12.08.1918 г.
№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.

Присутствовали: министры Н. П. Василенко, И. А. Кистяковский, А. К. Ржепец-

кий, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, С. Н. Гер-
бель, Ю. Н. Вагнер. За министров товарищи министров: А. Г. Лигнау, А. Ф. Романов,
В. А. Ауэрбах, державный секретарь С. В. Завадский. Приглашены: Г. М. Курило,
Н. Л. Максимов.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 22 часа.

I.

СЛУШАЛИ: Внесенные начальником Штаба Гетмана штаты собственного конвоя

пана Гетмана.

ПОСТАНОВИЛИ: Передать в Малую Раду для рассмотрения в экстренном порядке.
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II.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром земледелия законопроект об
урегулировании отношений между владельцами и арендаторами по договорам на внегородские
недвижимые имущества сельскохозяйственного значения, заключенным до 1
января 1918 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрив законопроект, Совет Министров, признал
необходимым внести в него следующие поправки и изменения:

а) в статье 1-й указать, что договоры признаются потерявшими силу в порядке 2-й
статьи закона.

б) Во 2-й статье оговорить,
1) что передача владельцам вспашек и всего урожая 1918 г. в собственность не

преграждает права арендатора взыскивать происшедшие для него от этого убытки в
судебном порядке и

2) что опись при участии 2 свидетелей из местных жителей, владельца и
арендатора должна составляться не только всему передаваемому по решению комиссии, а

также и арендуемому по постановлению председателя комиссии.

в) Принимая во внимание, что упоминаемые в статье 1-й договоры признаются
потерявшими силу лишь вследствие соответственного заявления со стороны

владельца, подающего не позднее 10 сентября 1918 г, - распространить действие 5-й
статьи закона на те договоры, расторжения коих владельцы в установленный срок
не потребовали.

г) Слова «после какового срока размер арендной платы будет вновь определен
в законодательном порядке» в статье 5-й исключить.

д) Допустить увеличение арендной платы для имений, в которых ведется особо
интенсивное хозяйство, только в 3 раза.

е) В статье 8-й исключить слова: «а равно до тех договоров на субаренду земли
менее 5 десятин, кои начали осуществляться до издания сего закона».

ж) Статью 10-ю изложить таким порядком: «Министру земледелия по
соглашению с министром юстиции предоставляется право все необходимые разъяснения по

сему закону делать в инструкционном порядке». III.III.
СЛУШАЛИ: Внесенный министром земледелия законопроект о прекращении

силы договоров на наем внегородских недвижимых имуществ сельскохозяйственного
значения в случае продажи последних Державному банку.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что в силу опубликованных
законов, касающихся земледелия, широко должна быть открыта возможность
парцелляции земли, и что поэтому в законодательном порядке должны быть приняты меры
к устранению тех препятствий, которые могут встретиться на пути к широкому
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развитию парцелляции. И в частности, при парцелляции должны быть уничтожены
арендные договоры, при продаже конечно земельных участков не свыше 2S
десятин каждый.

Кроме того, в виду участившейся практики налагать в обеспечение исполнения
арендных договоров крепостные запрещения, необходимо в законодательном
порядке установить, что при парцелляции такие запрещения теряют силу.

Признавая, в виду всего изложенного, что законопроекту, внесенному министром
земледелия, должна быть придана общая форма, просить министра земледелия
переработать законопроект в соответствии с теми положениями, которые
принципиально одобрены Советом Министров, пригласив для участия в этой работе
представителя Министерства финансов.

IV.

СЛУШАЛИ: Внесенный морским министром законопроект о дополнении 46 ст.
о военно-судовой повинности.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить и поручить державному секретарю
внести в него те редакционные изменения, желательность которых была признана
Советом Министров.

V.

СЛУШАЛИ: Заявление председателя Совета Министров о служебной его поездке
в Берлин178 и о вступлении в исполнение обязанностей председателя Совета
Министров Н. П. Василенко.

ПОСТАНОВИЛИ: Заявление принять к сведению.

VI.

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел о назначении бывшего
председателя Петроградского суда Рейнбота на пост товарища министра.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Рейнбота одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Представление министра финансов о назначении горного инженера
Антона Эмильевича Страуса членом Совета министра.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру А. Э. Страуса одобрить.

vni.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении а) обер-прокурора
гражданского кассационного департамента Российского Сената Затворницкого се-
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натором общего собрания Державного Сената и товарищем министра, б) А. М.
"Гудова прокурором Генерального Администрацийного суда*.

IX.

СЛУШАЛИ: Представление министра труда о назначении профессора Владимира
Андреевича Косинского179 товарищем министра.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру В. А. Косинского одобрить.

X.

СЛУШАЛИ: Представление министра торговли и промышленности о назначении
профессора Владимира Ивановича Лучицкого180 директором Геологического
комитета с оставлением в должности профессора университета Св. Владимира.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру В. И. Лучицкого одобрить.

Заседание закрыто в 2 часа 15 мин. утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. б.-Арк. -162-163 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№65

13.08.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры А. К. Ржепецкий, В. Г. Колокольцев, И. А. Кистяков-

ский, А. Ф. Романов, В. Ю. Любинский, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Ю. Н.
Вагнер. Управляющий министерством Д. И. Дорошенко, вр. исп. об. державного контрол.
Д. В. Валлийский, за министров товарищи министров: В. А. Ауэрбах, Ю. А.
Корниенко. Державный секретарь С. В. Завадский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 3 часа 30 мин. дня.

I.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром труда «Статут Министерства труда».

* Постановча частина в журналі відсутня.
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ПОСТАНОВИЛИ: а) Статью 1 статута одобрить со следующими изменениями:
1) Ввиду того, что каждое правительственное учреждение обязано следить за

проведением в жизнь законов, и при том не только тех, кои непосредственно касаются

круга действий учреждения, но и всех действующих в державе, особое упоминание
в статуте о том, что министерство следит за проведением законов по охране труда

в жизнь - не представляется необходимым. Почему Совет Министров и признал
необходимым исключить п. «а» из проекта статута. Постановление это было принято
большинством 5 против 4 голосов при одном воздержавшемся, причем за
исключение названного пункта голосовал и председательствующий.

б) Имея в виду, что Министерство труда как государственное учреждение должно
заботиться о поднятии производительности труда, как фактора производства, и по
существу возложенных на него тем самым задач не может оставить труд без
государственной защиты, п. «в» изложить в таком виде: «принимает меры к поднятию
производительности труда и к его защите».

Такая редакция п. «в» дает определенное указание на государственный, а не
классовый характер тех мер охраны труда, которые входят в задание министерства
согласно с мнением по данному вопросу кабинета.

в) Принимая во внимание, что общая часть 1-й статьи статута охватывает и те
функции министерства, которые предусматриваются пунктом «в» - последний
исключить, как излишний.

г) Имея в виду особенности тех задач в области распределения труда, которые
лежат на Министерстве труда в отличие от других учреждений, соприкасающихся
с трудом, и признавая необходимым отметить их в статуте министерства - пункт «д»
изложить так: «объединяет деятельность бирж труда и тем содействует правильному
распределению рабочей силы в связи с развитием промышленности».

2) Усматривая из доклада министра труда, что статьи 2, 3 и 4, определяющие
внутреннюю организацию министерства, тесно связаны с учреждением штатов

министерства, каковые находятся на рассмотрении Малой Рады - Совет Министров
признал необходимым отложить рассмотрение этих статей до рассмотрения их Малой
Радой совместно со штатами министерства и передать их для такого рассмотрения
в Малую Раду.

При этом Совет Министров согласился с замечанием державного секретаря,
полагавшего, что в законе определяющем учреждение министерства, должно быть
указано, что во главе министерства стоит соответственный министр и что министерство
составляют остальные должностные лица, как чины подчиненные министру.

II.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром финансов законопроект об ограничении
ввоза на Украину российских денежных знаков.
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ПОСТАНОВИЛИ: а) Законопроект одобрить и ввести в действие по телеграфу,
б) Поручить министру юстиции разработать и внести на рассмотрение Совета

Министров дополнительный к одобренному закону проект карательного закона за
сокрытие российских денежных знаков.

III.

СЛУШАЛИ: Внеочередное заявление державного секретаря о реквизиции
военными властями квартиры, снятой им и инженером Старицким по частному договору.

ПОСТАНОВИЛИ: Имея в виду принципиальный характер доложенного
державным секретарем вопроса - поручить военному министру назначить следствие по

этому делу и виновных, если таковые окажутся, предать суду.

Вместе с тем Совет Министров постановил поставить вопрос о реквизициях
в ближайшую очередь на обсуждение Совета.

IV.

СЛУШАЛИ: Внесенный державным секретарем законопроект о штатах
Державной канцелярии и заявление министра юстиции о передаче Терминологической
комиссии при Министерстве юстиции в Державную канцелярию.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Имея в виду, что комиссия, внося поправку в проект штатов
Державной канцелярии, выработанный державным секретарем, руководствовалась
соотношением урядовцев к высшим чиновникам департаментов, каждого в

отдельности и соглашаясь с заключением державного секретаря, полагавшего, что

требование известного соотношения между числом высших и низших чиновников,

выраженное в нормальном расписании должностей центральных учреждений, касается не
отдельных департаментов, а всего министерства, Совет Министров, усматривая, что
во внесенном державным секретарем проекте штатов Державной канцелярии такое
соотношение вполне соблюдено, постановил одобрить законопроект о штатах
Державной канцелярии в той редакции, которая выработана державным секретарем.

В частности, касательно штата служащих в здании Педагогического музея, Совет
Министров постановил, что штат этот временный на то время, пока здание музея
будет находиться в заведывании Державной канцелярии.

б) Соглашаясь с заявлением министра юстиции Совет Министров постановил
передать учрежденную при Министерстве юстиции Терминологическую комиссию
в Державную канцелярию, поручив основание этой передачи выработать министру
юстиции и державному секретарю по взаимному соглашению.

V.

СЛУШАЛИ: Внесенный державным секретарем законопроект о порядке
передачи и перемене фамилии.
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ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

VI.

СЛУШАЛИ: Внесенный державным секретарем законопроект об изменении 244
ст. Устава о пошлинах.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект передать на заключение министра финансов.

VII.

СЛУШАЛИ: Заявление державного секретаря об отпуске в его распоряжение суммы,
необходимой для уплаты крепостных пошлин по покупке дома для державной друкарни.

ПОСТАНОВИЛИ: Для оплаты крепостной пошлиной купчей крепости на
приобретенную для державной друкарни усадьбу - выдать из средств Державного
казначейства такую сумму, какую потребует старший нотариус.

VIII.

СЛУШАЛИ: Доклад державного секретаря о Бюро прессы.
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад подвергнуть рассмотрению в другом заседании, для

чего внести в повестку заседания на понедельник 19 августа.

IX.

СЛУШАЛИ: Внесенный державным секретарем законопроект о вычетах в
пенсионный и инвалидный капиталы из содержания служащих в государственных учреждениях.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить в прежней редакции.

X.

СЛУШАЛИ: Внесенный державным секретарем законопроект об установлении
нормального годового оклада курьеров в центральных учреждениях.

ПОСТАНОВИЛИ: Признавая, что старшие курьеры должны в целях
единообразия форменной их одежды получать таковую из казны, и что при таких условиях
денежный их оклад не должен превышать 2.400 карб, в год - поручить державному
секретарю внести на рассмотрение Совета новый законопроект соответственно
приведенным выше положением.

XI.

СЛУШАЛИ: Доклад державного секретаря об установлении временного
нормального расписания окладов содержания и классов должностей служащих в
губернских (окружных) правительственных учреждениях.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад утвердить, не опубликовывая его и поручить в том
числе и военному министру для руководства.
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XII.

СЛУШАЛИ: Доклад воєнного министра об открытии Главному интендантскому
управлению кредита в сумме 1.435.086 карб, на приобретение обуви для вновь
формируемой Украинской армии.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

ХШ.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром юстиции законопроект об ассигновании
суммы по новым окладам содержания чиновникам судовых палат, окружных судов

и мировых учреждений.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

XIV.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром юстиции законопроект об ассигновании
средств на учреждение новых должностей при судовых палатах.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

ХУ

СЛУШАЛИ: Внесенный министром юстиции законопроект об ассигновании
средств на выдачу содержания по новым окладам чиновникам коммерческого суда.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

XVI.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром юстиции законопроект о временном порядке
увольнений от должностей выборных мировых судей и председателей съездов по
несоответствию.

ПОСТАНОВИЛИ: При постатейном чтении законопроекта 1 иЗ статьи приняты
9 голосами против трех, при одном воздержавшемся (министр исповедания), 2
статья принята единогласно, а 4 статья большинством голосов отвергнута.

XVII.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром юстиции законопроект об учреждении
должностей временных судебных следователей для производства дел о спекуляции.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

XVIII.

СЛУШАЛИ: Представление министра земледелия о назначении Соломона
Львовича Франкфурта181 членом Совета министра.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру С. Л. Франкфурта одобрить.
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XIX.

СЛУШАЛИ: Внеочередное заявление вр. и. об. державного контролера о
необходимости установить нормальную плату в местных учреждениях за участие

чиновников в работах другого ведомства, как-то: заседаниях, совещаниях и т. д.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать, что за участие в работах чужого ведомства

чиновники местных учреждений получают до VI класса по 8 рублей и от VI класса и выше
по 12 рублей за заседание с тем, чтобы вознаграждение выдавалось теми ведомствами,
в которых они служат, по указанию тех ведомств, за работу в заседаниях которого
вознаграждение причитается.

Заседание закрыто в 7 час. 30 мин. вечера.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. б.-Арк. 164 166 зе. Машинопис. Незасеідчена копія.

№66

14.08.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: Ф. А. Лизогуб (по п. 2 и 3), А. Ф. Рогоза, И. А. Кистяковский,

В. Г. Колокольцев, А. К. Ржепецкий, А. Ф. Романов, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник,
Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, С. Н. Гербель, С. В. Завадский. Приглашен в
заседание Г. М. Курило.

Секретарь: А. А. Татищев.

Заседание открыто в 3 час. 45 мин. дня.

I.

СЛУШАЛИ: Краткое сообщение министра путей сообщения об общем
положении дел на железных дорогах.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Предположенное в настоящем заседании слушание
подробного доклада министра путей сообщения об общем положении дел в ведомстве
и о намечаемых им мероприятиях перенести на другое заседание.

б) В виду того, что в широких кругах получили распространение ложные сведения,
неправильно освещающие некоторые мероприятия министра путей сообщения,
признать желательным, чтобы последний принял зависящие от него меры к опроверже-
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нию таковых слухов и разъяснению действительного характера тех принятых им мер,
которые получили в печати и в обществе ложное истолкование.

2.

СЛУШАЛИ: Внеочередное заявление министра юстиции о желательности
принятия некоторых мер в связи с переходом законодательства и делопроизводства

правительственных учреждений на украинский язык.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать возбужденный министром юстиции вопрос

срочным и обсудить его в одном из ближайших заседаний.

3.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров о предстоящей поездке
его в Берлин и соображения, высказанные по сему поводу г. г. членами Совета.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.

4.

СЛУШАЛИ: Доклад державного секретаря по поводу выработанного особым
совещанием законопроекта о возобновлении казачества.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Признать, что проектируемое казачество должно являться
организацией, пользующейся поддержкой со стороны государства, но не осуществляющей
непосредственно публично правовых функций, почему в Статуте ее, утверждаемом вне
общего законодательного порядка, не должны иметь место постановления, регулирующие такие

вопросы, как отношения казачьих рад к общим государственным установлениям, военным
и гражданским, или отношение казаков к несению общей военной повинности

б) Просить державного секретаря внести соответственные поправки в
законопроект и окончательное рассмотрение последнего поставить на повестку заседания

Совета в пятницу 16 августа.

5.

СЛУШАЛИ: Сообщение председательствующего о предположенных Штабом
Гетмана изменениях в форме пропусков на право входа в Гетманский дворец.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Признать, что так как чины охраны дворца должны знать
всех членов Совета Министров в лицо, то снабжение последних пропусками с
фотографическими карточками является излишним.

б) Просить председательствующего довести до сведения пана Гетмана
соображения Совета Министров о некоторых неудобствах существующего порядка охраны
дворца и о необходимости установить иные взаимоотношения чинов Штаба Гетмана
с членами Совета Министров, соответственно принадлежащему последним
служебному положению в строе державы.
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6.

СЛУШАЛИ: Сообщение министра внутренних дел о предположении Союза
земств организовать в стране сбор на пленных.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Признать производство означенного сбора Союзом земств
нежелательным.

б) Ассигновать в распоряжение пана Гетмана один миллион карбованцев на
оказание помощи пленным украинцам.

7.

СЛУШАЛИ: Доклад министра внутренних дел об упорядочении управления
частей губерний, отходящих от Советской республики к Украине182.

ПОСТАНОВИЛИ: Присоединить уезды Гомельский, Путивльский и Рыльский
к Черниговской губернии; Суджанский, Грайворонский, Белгородский, Корочан-
ский, Новооскольский и Валуйский - к Харьковской губернии; уезды Речицкий,
Пинский и Мозырский объединить в особый Полесский округ с административным
центром в Мозыре.

8.

СЛУШАЛИ: Законопроект министра земледелия о прекращении силы арендных
договоров на внегородские недвижимые имущества сельскохозяйственного
значения в случае раздробления таковых продажею мелкими участками.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить. Министр торговли и
промышленности остался при особом мнении, находя, что в закон необходимо ввести
дополнительные постановления, обеспечивающие возмещение арендатору вложенных им в
арендуемое имение затрат, поскольку таковые затраты не окупились ко времени продажи

арендуемой площади.

9.

СЛУШАЛИ: Доклад державного секретаря о том, что значительная часть
приобретенного для державной типографии здания занята учреждениями Киевского арсенала.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить военного министра сделать распоряжение о
немедленном очищении учреждениями Киевского арсенала необходимой для нужд
державной типографии части приобретенного для последней дома.

Заседание закрыто в 7 час. 25 мин.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6 - Арк. 167-168 зв. Машинопис. НезасвІдчена копія.
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№67

16.08.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский,

А. Ф. Романов, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А.
Бутенко, В. В. Зиньковский, Ю. Н. Вагнер, С. Н. Гербель. Управляющий министерством
Д. И. Дорошенко, вр. и. об. держави, контролера Д. В. Валлийский, державный
секретарь С. В. Завадский. Приглашен Г. М. Курило.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 9 час. 30 мин. вечера.

Слушали:

I. Сообщение председательствующего о
постигшей пана Гетмана тяжелой утрате в лице
скончавшегося сына его Павла Павловича183.

II. Внесенный министром путей

сообщения законопроект об организации
продовольственного дела на дорогах Украины.

III. Внесенный министром путей
сообщения законопроект о дополнении закона о

торжественном обещании чиновников и судей.

IV. Доклад министра путей сообщения об
утверждении Высшего
техническо-экономического совета при Министерстве путей
сообщения.

Постановили:

I. Поручить Н. П. Василенко выразить
пану Гетману от имени Совета Министров
чувство глубокого соболезнования в
постигшем пана Гетмана горе.

II. Законопроект заслушать во вторник 20
августа первым номером повестки.

III. Признавая законодательное
предположение министра путей сообщения не
вполне отвечающим условиям момента -

законопроект отклонить. Министр путей
сообщения Б. А. Бутенко остался при
особом мнении.

IV. Заслушав Особый журнал Малой
Рады и обсудив высказанные докладчиком
и другими министрами соображения -
Совет Министров большинством 7 против 6
голосов, не разделяя общей идеи,
положенной в основание доложенного министром
путей сообщения доклада - законопроект
отклонить.
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V. Внесенный державным контролером
проект временного положения об
организации державного контроля.

V Проект временного положения об
организации державного контроля одобрить с
нижеследующими поправками и изменениями:

По разделу 1:

1) Заглавие раздела 1 изложить в таких

словах: «Центральные учреждения».
2) Признавая, что державный контролер

входит в состав кабинета и что поэтому
назначение его на должность должно

происходить в общем установленном для
назначения министров порядке - в статье 1 слова
«назначенный Гетманом Украинской
Державы по его выбору» исключить и после
слов «стоит» вставить слова: «входящий

на общих основаниях в состав кабинета

министров».

При голосовании ст. 1 министр труда

Ю. Н. Вагнер остался при особом мнении,
полагая, что необходимо внести к этой

статье примечание о том, что установленный
его порядок имеет силу лишь до созыва

Сейма Украинской Державы184.
3) В соответствии с основным

положением, по которому державный контролер
входит в состав кабинета как министр, 2
статью изложить в следующей редакции:
«Заместителем и ближайшим

помощником державного контролера состоит его

товарищ, пользующийся правами

товарища министра».

Примечание к этой статье исключить.
4) Статью 3 наложить в следующей

редакции: «Учреждается Генеральная
контрольная рада на основаниях, изложенных

в разделе II этого закона, которой
присваиваются все права и обязанности Совета
российского государственного контроля
(ст. ст. 958-985 Учр. Мин.)».
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5) Статьи 4 и 5 изложить соответственно
редакции предыдущей статьи.
По разделу II:
1) В статью 1 внести поправку в том смысле,

что шесть членов Генеральной контрольной
рады не избираются контрольными радами,
а назначаются державным контролером.

2) В примечании ко 2 статье слова
«выработанных ею» исключить и слово

«регламентом» заменить словом «инструкцией».

3) В статье 3 слова «В Украинской
Державе» исключить.

4) Статью 4 редактировать следующим
образом: «При Генеральной контрольной
раде учреждается особый отдел (ст. ст. 1011
и 1012.1 ч. 2 Св. зак.)».
По разделу III:
1) Во всех статьях раздела указать, что

ссылка делается на соответственные

российские должности. .

2) В ст. ст. 3, 4, 5 и 6 слова «своей
компетенции» заменить словами «предметам

своего ведомства».

3) В статьях 3 и 6 в конце кроме того
добавить слова: «а также торговли и
промышленности».

4) В статье 3 после слова «изменяют»
добавить слова «в пределах штатов».
По разделу IV:
1) В статье 1 слова «своей компетенции»

заменить словами «предметами своего

ведомства».

По разделу VI
1) В статье 1 слово «работу» заменить

словом: «деятельность» и в примечании к этой
статье вместо Таврической прместить Екате-
ринославскую контрольную палату.

Раздел VHI исключить полностью.
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VI. Поставленный министром внутренних
дел вопрос о том, кем должны быть
подписаны приказы об увольнении от
должностей товарищей министров в связи с тем,
что приказы об увольнении товарищей
министров внутренних дел М. М.
Вороновича и Н. П. Савицкого подписаны не
министром внутренних дел, а председателем

Совета Министров.

VII. Представление министра финансов
о назначении К. Е. Фон-Замена185

товарищем министра.

VIII. Представление министра земледелия
о назначении на должности специалистов

IV класса при министерстве Михаила Го-
риславского и Владимира Штейна186.

IX. Представление министра труда о
назначении инженера фон-Дорфмана на
должность специалиста IV класса.

X. Представление министра внутренних
дел о назначении С. Т. Варун-Секрета187 на
должность товарища министра.

XI. Поставленный Н . П. Василенко в

связи с отъездом председателя Совета
Министров вопрос о порядке передачи

должности председателя Совета Министров

заступающему его министру.

VI. Принять на будущее время
необходимым придерживаться того порядка, чтобы
на приказах об увольнении товарищей
министров обязательно была подпись
соответствующего министра.

VII. Кандидатуру К. Е. Фон-Замена
одобрить.

VHI. Кандидатуры М. Гориславского
и В. Штейна одобрить.

IX. Кандидатуру инженера фон-Дорфмана
одобрить.

X. Кандидатуру С. Т. Варун-Секрета
одобрить.

XI. Имея в виду, что председатель Совета
Министров сам назначает себе с согласия
пана Гетмана заместителя, возлагая
исполнение своих обязанностей на одного

из членов кабинета - просить державного
секретаря соответственно оформить
состоявшую передачу Ф. А. Лизогубом
обязанностей председателя Совета Министров
Н. П. Василенко.

Заседание закрыто в 2 часа утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064, - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 169-171. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№68

17.08.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский, А. Ф. Романов,

В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, В. В. Зиньковский, С. Н. Гербель,
Ю. Н. Вагнер. Управляющий министерством Д. И. Дорошенко, за министров
товарищи министров: Н. Л. Максимов, А. В. Лукашевич, державный контролер Г. Е.
Афанасьев, державный секретарь С. В. Завадский, приглашены: кн. А. Д. Голицын188.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 4 час. 40 мин.

Слушали: * III)I) Представление державного контролера
об утверждении вр. и. об. товарища
державного контролера Д. В. Валлийского в
назначенной должности.

И) Сообщение исп. об. председателя
Совета Министров о полученном им от
главноуполномоченного по ликвидации

и управлению организациями военного

времени письме с отказом от названной

должности и о скорейшем назначении ему

заместителя.

III) Представление министра труда о
назначении вице-директора департамента

законодательных предположений Около-
вича директором названного департамента.

IV) Доклад министра иностранных дел об
ассигновании министерству в счет сметы

расходов, связанных с пребыванием на
Украине иностранных дипломатических
представителей, 50.000 карб, на расходы по
Мирной конференции с Великороссией.

Постановили:

I) Кандидатуру Д. В. Валлийского
одобрить.

II) Просить Н. П. Василенко выяснить
причины ухода Ю. А. Кистяковского и
вопрос о кандидатурах на покидаемую им

должность обсудить во вторник.

III) Кандидатуру Околовича одобрить

IV) Доклад одобрить.
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V) Представление министра торговли V) Кандидатуры В. Ф. Свирского, В. А. Га¬
и промышленности: евского одобрить.
1) об утверждении В. Ф. Свирского189

в должности директора

фабрично-заводского департамента и

2) о назначении В. А. Гаевского членом
Совета министров сверх штата.

VI) Внесенный министром внутренних
дел законопроект о производстве выборов
губернских и уездных земских гласных.
(Доклад кн. А. Д. Голицына).

VI) Занести в особый журнал.

Заседание закрыто в 7 час. 20 мин.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 172-172 ж Машинопис. Незасвідчена копія.

№69

20.08.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский, В. Г.

Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, В. В. Зиньковский, С. Н. Гербель, Ю. Н. Вагнер.
Управляющ. министерством Д. И. Дорошенко, за министров товарищи министров:
Г. М. Курило, Ю. А. Корниенко, А. В. Лукашевич, державный контролер Г. А.
Афанасьев, тов. держави, секретаря Н. М. Могилянский. Приглашены: кн. А. Д. Голицын.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 8 час. 30 мин. вечера.

Слушали: Постановили:

I. Представление министра продовольствия
о назначении Н. И. Антонова и С. А.

Франкфурта членами Совета министра.

I. Кандидатуры Н. И. Антонова
и С. Л. Франкфурта одобрить.
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И. Представление министра финансов о
назначении: а) Н. И. Антонова председателем
наблюдательного комитета Державного

земельного банка и б) Романа Юрьевича Будберга190
управляющим Державным земельным банком.

IIL Заявление министра иностранных дел
о тяжелом положении военнопленных

украинцев в Германии и Австро-Венгрии, в
связи с этим заявлением предложение его же

возможно скорее заслушать законопроект

военного министра о военнопленных, а

также заслушать в Совете Министров доклад
посланника в Константинополе А. А. Ки-

стяковского о положении военнопленных

в Турции и Болгарии.

IV Внеочередное заявление министра
продовольствия С. Н. Гербеля, который доложил

Совету Министров о тех переговорах с
германскими представителями, которые он имел

по поводу появившегося до назначения его на

министерский пост интервью в одесских

газетах о взгляде его на хлебную моноплию и
опубликованных им затем в связи с этим интервью
разъяснением, а также о выраженном бароном
Муммом желании, чтобы для успокоения
кругов, взволнованных самой мыслью о
возможности отмены хлебной монополии, Совет

Министров внес постановление о ее сохранении.

V. Доклад министра юстиции о положении
Кишиневского окружного суда*.

И. Кандидатуры Н. И. Антонова
и Р. Ю. Будберга одобрить.

III. а) Рассмотреть названный доклад

военного министра в ближайшую очередь.
б) Доклад А. А. Кистяковского о

положении военнопленных в Турции и Болгарии
заслушать в заседании Совета Министров.

IV. Просить министра иностранных дел
войти по этому делу [в] переговоры с
бароном Муммом и. послезавтра (22
августа) выяснить пред ним положение вопроса

о хлебной монополии в Совете Министров.

V. Принимая во внимание, что, как
выяснилось из доклада министра юстиции,

дальнейшая работа Кишиневского
окружного суда является невозможной и что
самое пребывание состава этого суда в
Бессарабии связано с опасностью для личной его
свободы - предоставить министру юстиции

Див. прим. 31.
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VI. Доклад министра юстиции об
образованной им, согласно указанию Совета
Министров, при министерстве особой
комиссии для рассмотрения гражданских

и уголовных законов.

VII. Внесенный министром юстиции

законопроект о порядке производства

некоторых уголовных дел.

VIII. Внесенный министром внутренних

дел законопроект о предоставлении ему

впредь до производства выборов городских
и земских гласных на основании новых

законов, права утверждать взамен устраненных

земских и городских управ новый состав

или отдельных их членов.

IX. Внесенный министром внутренних
дел законопроект о том, чтобы до вве-
денния нового положения о губернских
и земских учреждениях все очередные

и экстренные губернские и земские
собрания открывались только с особого
разрешения министра внутренних дел.

X. Внесенный министром
внутренних дел законопроект о предоставлении

губерниальным старостам и
градоначальникам права реквизиции военного

обмундирования и снаряжения.

XI. Внесенный министром исповеданий
законопроект о соответственном настоящему

положению Православной церкви на
Украине дополнении 270 ст. Уст. дух. консистории.

внести в Совет Министров доклад об
учреждении в Украинской Державе нового
окружного суда в таком месте, которое особенно
нуждается в учреждении суда, куда и

перевести весь состав нынешнего Кишиневского суда.

VI. Доклад принять к сведению.

VII. Законопроект одобрить и ввести
в действие по телеграфу.

VIII. Законопроект одобрить и ввести
в действие по телеграфу.

IX. Законопроект одобрить и ввести в
действие по телеграфу.

X. Законопроект одобрить и ввести в
действие по телеграфу.

XI. Законопроект одобрить.
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XII. Внесенный министром исповеданий

законопроект о порядке открытия

кредитов на содержание духовных семинарий

и духовных школ по смете 1918 г.

XIIL Сообщения исполняющего

обязанности председателя Совета Министров
о полученном министром земледелия

письме генерала Тренера по поводу
одобренного Советом Министров закона об

урегулировании договорных отношений между
земельными собственниками и

арендаторами и доклад министра земледелия о тех

переговорах, которые он имел с

представителями германских властей в связи с этим

письмом.

XIV. Доклад военного министра об
учреждении при Главном штабе особого отдела
для отыскания мест военным, оставшиеся

без службы.

XV. Проект министра путей сообщения об
организации продовольственного дела на

железных дорогах.

XVI. Доклад державного секретаря об
ассигновании 33.150 карб, на заготовку
топлива для Державной канцелярии.

XVII. Сообщение исполняющего

обязанности председателя Совета Министров
об его переговорах с Ю. А. Кистяковским
по поводу ухода его с поста главноуполно-

моченного по ликвидации и управлению

организациями военного времени, и

предложение его, ввиду решительного отказа

последнего остаться на занимаемом им посту,

обсудить вопрос о кандидатурах на
оставленную должность.

XII. Законопроект одобрить.

XIII. Принимая во внимание, что
одобренный Советом Министров законопроект,
внося в арендные отношения новую

расценку арендной платы, тем самым вносит

некоторую вполне определенную

поправку в составление доходов и расходов

земельных собственников с одной стороны
и арендаторов с другой стороны, просить
пана Гетмана отметить генералу Тренеру,
что украинское правительство не может

согласиться со вмешательством в

законодательную его политику и настаивает на

опубликовании закона.

XIV. Доклад передать в Финансовое
совещание.

XV. Соглашаясь с мнением министра
продовольствия - передать проект на заключение

Украинского продовольственного совета.

XVI. Доклад одобрить.

XVII. а) Объяснение Ю. А. Кистяковского,

которое он пожелает дать в связи с

оставлением поста главноуполномоченного,

заслушать в Совете Министров.
б) Выставленные на пост

главноуполномоченного кандидатуры Р. Г. Моллова,
В. Н. Полунина и П. К. Линниченко
подвергнуть баллотировке в следующем заседании.
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XVHI. Внесенный министром внутренних
дел проект временных правил о

производстве выборов губернских и уездных
земских гласных. (Доклад кн. А. Д. Голицына).

XVIII. Постановление по настоящему делу
занести в особый журнал.

Заседание закрыто в 2 часа ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 173-175. Машинопис. Незасвідчена копія.

№70

21.08.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский,

А. Ф. Романов, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, В. В. Зиньковский,
С. Н. Гербель, Ю. Н. Вагнер, державный контролер Г. Е. Афанасьев, управляющий
министерством Д. И. Дорошенко, за министров товарищ министра А. В. Лукашевич,
державный секретарь С. В. Завадский. Приглашены: кн. А. Д. Голицын и И. Н. Дьяков191.

Секретарствовал: Н. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 3 часа 30 мин. дня.

Слушали: Постановили:

I. Представление министра юстиции о на¬ I. Кандидатуры Мартыновского, Абрамо¬
значении: директора 1 департамента
министерства Мартыновского и товарища
обер-прокурора Российского
правительствующего Сената Абрамова
председателями департаментов судовых палат - первого

Одесской и второго Харьковской,
товарищей прокурора Одесской судовой палаты
Богуцкого и Русиянова членами
консультации при Министерстве юстиции с
оставлением их в занимаемых должностях.

ва, Богуцкого и Русиянова одобрить.
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И. Представление министра финансов об
освобождении директора кредитной
канцелярии Лерхе от временного исполнения
обязанностей товарища министра и о
назначении Василия Петровича Мазуренко192
товарищем министра финансов.

III. Доклад державного секретаря о
необходимости исключить из текста

одобренной Советом Министров присяги для

военнослужащих евреев последних слов.

IV. Доклад министра торговли и
промышленности о зачислении в Державное
казначейство 3.200.000 руб., оставшихся

неизрасходованными от сумм,

отпущенных в марте м-це текущего года Высшим
советом народного хозяйства Российской
республики предприятиям
Русско-Бельгийского металлургического общества для
расплаты с рабочими.

V. Поставленный министром внутренних
дел вопрос о судьбе хранящихся на текущих
счетах в различных кредитных учреждениях

суммах Советов рабочих и солдатских
депутатов и других комитетов того же характера.

VI. Доклад министра иностранных дел о
назначении единовременной государственной
испытательной консульской комиссии.

VII. Доклад министра иностранных дел
об ассигновании Министерству
иностранных дел 60.000 карб, на основание фонда
для выдачи пособий и наградных
консульским представителям Украинской Державы
в местностях б. Российской империи.

II. Кандидатуру В. П. Мазуренко одобрить
и освобождение Г. Г. Лерхе от временного
исполнения обязанностей товарища

министра принять к сведению.

III. Доклад одобрить.

IV. Доклад одобрить.

V. Просить министра финансов
расследовать наличность таких сумм в кредитных

учреждениях Украины, так и источник, из

которого эти суммы образовались.
По выяснении чего просить Министров

финансов и внутренних дел внести в Совет

Министров по их взаимному соглашению
свои предположения о дальнейшей судьбе
названных сумм.

VI. Доклад одобрить.

VII. Доклад одобрить.
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VIII. Внесенный министром иностранных
дел законопроект об ассигновании 38.600 карб,
в счет текущей сметы министерства на издание
ежедневной газеты на немецкой языке

IX. Внесенный министром внутренних дел

проект временных правил о производстве

выборов губернских и уездных земских
гласных. (Доклад кн. А. Д. Голицына).

X. Сообщение министра земледелия
о предложении представителей германских
властей образовать особую комиссии из
представителей германских властей,
Министерств финансов, внутренних дел,
земледелия, земельных банков, землевладельцев
и арендаторов для обсуждения закона об
урегулировании договорных отношений
между собственниками и арендаторами.

XI. Сообщение исполняющего
обязанности председателя Совета Министров о
возможном дальнейшем направлении проекта
министра путей сообщения о выяснении
экономическо-технического комитета.

XII. Заявление министра юстиции о
дальнейшей судьбе ревизии сенатора Трегубо-

VIII. Законопроект одобрить.

IX. Постановление по настоящему делу
занести в особый журнал.

X. Признавая образование названной
комиссии после одобрения закона Советом
Министров излишней - просить министра
земледелия по соглашению с министром

внутренних дел и финансов пригласить
представителей от арендаторов и землевладельцев,
а также представителей германских властей
для беседы с целью выяснения

справедливости в данный момент тех мер, которые
вводятся законом об урегулировании
отношений между собственниками и арендаторами.

XI. Просить министров финансов, путей
сообщения, торговли и промышленности
и земледелия, а также державного

контролера обсудить этот проект.

XII. Поручить комиссии сенатора
Трегубова немедленно приступить к передаче дел
по ведомствам и в судебные места по
принадлежности с тем, чтобы до 1 октября вся
сдача дела была закончена, на каковую
работу комиссия предоставит израсходовать
25.580 руб., выданных ей авансом краевым
комиссаром Коморным194.

Заседание закрыто в* *

ЦДАВО України. Ф.1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 176-177зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

* Час не позначений.
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№71

23.08.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский,

А. Ф. Романов, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А.
Бутенко, В. В. Зиньковский, С. Н. Гербель, Ю. Н. Вагнер, управляющий министерством
Д. И. Дорошенко; товарищ державного контролера Д. В. Валлийский, державный
секретарь С. В. Завадский. Приглашены: Ю. А. Кистяковский, кн. А. Д. Голицын,
С. Т. Варун-Секрет, И. Н. Дьяков.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 8 час. 40 мин. вечера.

I.

СЛУШАЛИ: Заявление министра иностранных дел о результатах переговоров
по прямому проводу с пребывающим в Берлине председателем Совета Министров
Ф. А. Лизогубом по поводу напечатанного в немецких газетах интервью с ним.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что из заявления министра
иностранных дел явствует, что в немецких газетах неправильно передано интервью с Ф. А.
Лизогубом, в котором на самом деле он говорил о прошлом Украины, основанном на
Переяславском договоре, касаясь настоящей государственности ее, подчеркивая ее
полную самостоятельность и независимость - опубликовать опровержение в газетах,
текст которого поручить выработать Д. И. Дорошенко в соответствии с
вышеизложенными данными195.

II.

СЛУШАЛИ: Заявление министра исповеданий о тяжелом положении
Клинического института Киевского союза врачей в связи с реквизицией занимаемых
помещений представителями германских войск и сообщение по тому же вопросу министра
иностранных дел.

ПОСТАНОВИЛИ: Признавая создавшееся положение, в котором в настоящее
время находится вопрос о реквизициях помещений в Киеве совершенно
недопустимым, и полагая, что вывести его на правильный и целесообразный путь возможно
только путем законодательной регламентации - просить министра внутренних дел
внести на рассмотрение Совета Министров в ближайшее заседание выработанный
им проект закона о реквизициях помещений.



240 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

III.

СЛУШАЛИ: Представление министра торговли и промышленности о назначении
Леонида Илларионовича Изюмова членом Совета министра.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Л. И. Изюмова одобрить.

IV.

СЛУШАЛИ: Представление министра народного просвещения и искусства о
назначении бывшего попечителя Виленского учебного округа Михаила Федоровича Ба-
заревича членом Совета министра сверх штата.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру М. Ф. Базаревича одобрить.

V.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении Александра
Ивановича Александровича помощником начальника Главного тюремного управления
и Михаила Абрашкевича членом консультации при Министерстве юстиции.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры А. И. Александровича и М. Абрашкевича
одобрить.

VI.

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел об увольнении Киевского
губерниального старосты И. Л. Чарторижского196 от занимаемой им должности
согласно прошению и о назначении членом Совета министра внутренних дел, о
назначении генерала [Павла Марковича] Андрианова197 на должность Киевского
губерниального старосты, Карла Карловича Маршалка198 на должность чиновника особых
поручений IV класса при том же министре и Петра Оскаровича Патона199 на
должность окружного старосты Полесья.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры Л. П. Чарторийского, генерала [П. М.]
Андрианова, К. К. Маршалка и П. О. Патона одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Представление министра труда о назначении Николая
Александровича Редингера директором департамента рынка труда.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Н. А. Редингера одобрить.

VIII.

СЛУШАЛИ: Доложенное исполняющим обязанности председателя Совета Министров
предложение пана Гетмана о выделении Морского министерства в отдельное ведомство.

ПОСТАНОВИЛИ: Решение настоящего вопроса отложить до рассмотрения
штатов Морского министерства.
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IX.

СЛУШАЛИ: Доклад главноуполномоченного по ликвидации и управлению
организациями военного времени о продаже с аукционных торгов старых и негодных

вещей из Белоцерковского базисного магазина.
ПОСТАНОВИЛИ: Просить военного министра отменить распоряжение 2-го

товарища военного министра относительно того, что при ликвидации надлежит

руководствоваться приказом по Военному ведомству за № 211.

X.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел проект временных правил о
производстве выборов губернских и уездных земских гласных. (Доклад кн. А. Д. Голицына).

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление по настоящему делу занести в особый журнал.

XI.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел проект закона о
производстве выборов губернских и уездных земских собраний.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление по настоящему делу занести в особый журнал.
XII.

СЛУШАЛИ: Проект закона о пересмотре губернских и уездных земских смет.
(Доклад кн. А. Д. Голицына).

ПОСТАНОВИЛИ: Проект закона одобрить.

XIII.

СЛУШАЛИ: Предложение исполняющего обязанности председателя Совета
Министров выразить председателю образованной при Министерстве внутренних дел
комиссии по пересмотру положения о губернских и уездных земских учреждениях
кн. А. Д. Голицыну и в виде его всей названной комиссии особую благодарность
Совета Министров за понесенные им чрезвычайные труды по разработке
законопроекта о производстве выборов губернских и уездных земских гласных и временные
правила для производства названных выборов.

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение исполняющего обязанности председателя
Совета Министров принято Советом Министров единогласно.

XIV.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром юстиции законопроект об ассигновании
600.000 карб, на удовлетворение содержанием чинов, прикомандированных к
судебным учреждениям Украинской Державы.

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав заключение по дополненному делу Бюджетной
комиссии, изложенное в журнале ее от 12 августа сего года № 124 и представленные
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министром юстиции пояснения - Совет Министров большинством 8 против 4
голосов постановил ассигновать на удовлетворение содержанием прикомандированных

к судебным местам 600.000 карб., т. е. до 1 января 1919 г.

XV.

СЛУШАЛИ: Баллотировка кандидатов на должности главноуполномоченного по
ликвидации и управлению организациями военного времени, отложенных в

предыдущем заседании.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что по результатам баллотировки,
которая дала В. Н. Полунину 5 голосов, П. К. Линниченко 6 голосов и Р. Г. Молдову
2 голоса, никто из кандидатов не получил абсолютного большинства - произвести
в ближайшем заседании перебаллотировку всех кандидатов.

Заседание закрыто в 2 часа утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6-Арк. 178-179 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№72

Окремий журнал засідання Ради Міністрів

17,20,21,23.08.1918 г.
№

По проекту закона о производстве выборов губернских
и уездных земских гласных с относящимся к нему проектом правил

о производстве упомянутых выборов.

Приступив к обсуждению временных правил о производстве выборов губернских
и уездных гласных, выработанных комиссией по пересмотру земского положения и
внесенных министром внутренних дел на рассмотрение Совета Министров, вместе с проектом
закона о производстве выборов названных гласных, с изменением согласно суждениям
Совета упомянутого министра, Совет Министров остановился прежде всего на разрешении
вопроса о том, в какой мере с точки зрения интересов государства представляется
возможным провести в выборном земском законе начала всеобщности и равенства подачи голосов.

Разделяя в отношении всеобщности избирательного права положения комиссии,
проведенные в проекте правил, с некоторыми изменениями, внесенными в проект

при постатейном чтении, Совет Министров более детально остановился на тех огра¬
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ничениях в равенстве голосования, которые вносятся проектом в новую

избирательную систему путем введения куриального начала.

Обсудив все сделанные против куриальной системы возражения, сходящиеся к тому,
что будучи основана на классовых началах, она углубляет рознь между отдельными
классами, принимающими участие в земской жизни страны, что система эта, дающая отбор
культурно-хозяйственных, но не государственных элементов, опасных* в
политическом отношении, так как условия момента требуют отбора именно последних
элементов и что являясь вообще очень тяжелым нарушением демократического принципа, она
в конечном результате не дает тех преимуществ государственного характера, которые

бы оправдывали такое нарушение, Совет Министров большинством всех голосов
против 2 признал необходимым и государственно-целесообразным ввести в
избирательную систему куриальное начало по типу, проведенному в проекте правил комиссией.
Останавливаясь на таком решении, Совет Министров разделил, как те соображения,
которые были положены в основание решения по данному вопросу комиссии, так и
высказанные некоторыми из министров, сторонников куриальной системы. А именно, что
при настоящем культурно-политическом положении страны единственный путь дать
политически здоровое и хозяйственное представительство в земстве - это разделение
избирателей на курии по налоговому признаку, принятому комиссией, полагая, что
ограничение равенства голосования, вводимое этой системой, явится тем камнем,
который послужит основанием для дальнейшего здравого и стройного развития
истинного демократического принципа в земской жизни Украинской Державы.

Министры В. В. Зиньковский и Д. И. Дорошенко остались по данному вопросу
при особом мнении, полагая, что для введения столь значительного ограничения
равенства голосования, какое вводит куриальная система, нет оснований.

Переходя затем к постатейному обсуждению проекта, Совет Министров одобрил
его с нижеследующими поправками и изменениями.

1) Признавая оседлость неизбежным условием для участия в выборах, Совет
Министров признал необходимым в ст. 2 п. 1 более точно определить это условие путем
введения после слов «в уезде» слов «имея там постоянное домашнее обзаведение».

Таким образом, от права участия в выборах устраняется самый нежелательный
в политическом и самый бесполезный в хозяйственном отношении случайный
элемент, ничем не связанный с той местностью, в которой он по тем или другим
основаниям очутился, хотя бы и в продолжении того годичного срока, которым обусловлено
вообще избирательное право.

Принимая далее во внимание, что годичный срок является условием
избирательного права, как для владеющих в уезде имуществом, так и только проживающих в нем,
Совет Министров признал необходимым для большей наглядности значения этого

Підкреслено в документі.
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срока во всех случаях пользования правом участия в выборах внести в п. 1-м той же
статьи после слов «владеют в нем» слова «в течение одного года», и после слов «для

определения возраста» слова «и времени проживания в уезде».

Затем, обсуждая ту же статью, Совет Министров обратил внимание на то, что
в проекте в одном месте говорится о владении имуществом, обложенным земским
сбором, в другом - земскими повинностями и признал что, так как в обоих случаях
дело касается одного и того же предмета, то во избежание недоразумения при
применении правил следует внести в терминологию известное однообразие.

Подвергнув, в силу этого, обсуждению, на котором из двух терминов следует
в проекте остановиться, Совет Министров признал, что в обоих случаях более
отвечает существу дела термин «земский сбор», который и следует поставить в обоих
случаях, предусмотренных п. 2-м 2-й статьи.

2) В отношении возрастного ценза Совет Министров признал необходимым
принять возраст - 25 лет, как дающий пассивное и активное избирательное право и для
того, чтобы не нарушать равенства того и другого статью 5-ю проекта изложить так:
«В гласные могут быть избираемы все лица, кои имеют право участвовать в выборах
земских гласных (ст. 2,3 и 4)». Всю остальную часть этой статьи исключить.

3) Для избежания сомнений в толковании статьи 3-й в части, касающейся
ограничений в избирательном праве лиц, состоящих на военной службе - п. 2 этой статьи
изложить так: «лица, состоящие на действительной военной службе и военные
чиновники на время состояния их в войсках и военных учреждениях».

По вопросу об ограничении в избирательном праве учащихся Совет Министров 8
голосами против 6 постановил их ограничить и из числа лиц, участвующих в выборах
земских гласных, исключить и включить в число лиц, перечисленных в 3-й статье под
пунктом 3-м, изложив его так: «учащиеся в средних и высших учебных заведениях»
и соответственно изменив дальнейшую нумерацию пунктов этой статьи.

В виду того, что милиция заменена Державной вартой п. 4-й изменить
соответствующим образом, исключив из него слово «милиция».

Пункт 5-й изложить так: «лица, состоящие в должностях губернских и уездных
старост и их помощников, местные единоличные административные судьи, а также

судьи, входящие в состав административного отделения окружного суда того города,

в котором производятся выборы, а также чины прокурорского надзора в
избирательных округах района их служебной деятельности».

Предложение о включении в число лиц, не участвующих в выборах, расточителей
Советом Министров 6 голосами против 5 отвергнуто.

4) В статье 4-й для большей отчетливости после слов «прав состояния» внести
слова «а также».

Признавая далее, что лишение избирательного права лиц, совершивших
повторно перечисленные в той же статье преступления, представляется слишком тяжелым
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и далеко не всегда отвечающим практической справедливости ограничением прав -
заключительную часть статьи от слов «кроме» и дальше исключить.

5) При рассмотрении статьи 6-й Совет Министров большинством 7 против 6
голосов принял поправку Г. Е. Афанасьева; предложившего отнести к избирателям
первой курии лиц, получивших высшее образование и владеющих при этом землею,
независимо от величины владения, но ведущих в ней самостоятельное хозяйство
и удовлетворяющих требованиям ст. ст. 2,3 и 4-й.

Внеся соответственное дополнение в 6-ю статью, Совет Министров вместе с тем
признал, что установленное статьей 15-й правило пополнения курий остается в полной силе

6) Приняв во внимание, что ст. 9 проекта, устанавливающая круг лиц, коих могут
уполномачивать на участие в избирательных собраниях лица, внесенные в
избирательные списки - не исчерпывают по своему содержанию все виды родства и свойства,
признаваемые ею же достаточными для такого полномочия, Совет Министров постановил
изложить названную статью так: «Лица, внесенные в избирательные списки, могут на
участие в избирательных собраниях уполномачивать вместо себя своих супругов, а равно
родственников и свойственников до 3-й степени» и дальше как в проекте.

7) При обсуждении статьи 11-й Совет Министров по предложению С. М. Гутника
постановил вместо правила этой статьи, в силу которого по второй курии уезд
разделяется на избирательные округа, установить правило, что «уезд может быть разделен
на избирательные округа»; этим Совет Министров имел в виду придать такому
разделению не абсолютно обязательный характер, какой ему придается проектом, а
факультативный. Вместе с тем, принимая территориальное деление второй курии,
Совет Министров, согласно предложению того же министра, признал нежелательным
вводить при определении числа гласных, подлежащих избранию в каждом округе,
пропорцию к уплачиваемому налогу, а лишь пропорционально числу избирателей.

После обеих поправок п. А статьи 11-й излагается так: «По второй курии уезд
может быть разделяем на избирательные округа, в зависимости от местных условий,
причем число гласных, подлежащих избранию в каждом округе, определяется
соответственно общему количеству избирателей данной курии, проживающих в данном
избирательном округе».

8) Имея в виду возможность, что число лиц, внесенных в списки избирателей не
только первой, но и второй курии может быть очень незначительно (по
дополнительным сведениям, например, по Екатеринославскому уезду число избирателей 1-й
курии равно 1, а по 2-й курии - 14) Совет Министров для устранения могущих отсюда
произойти затруднений постановил статью 15-ю редактировать так: «Если число лиц,
внесенных в избирательные списки по какой-либо курии, будет менее семикратного
числа всех подлежащих избранию гласных по этим куриям, то недостающее число их
пополняется из следующих (второй и третьей) курии, в порядке убывающей
постепенности, начиная с самого крупного плательщика земского сбора».
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9) В статьях 19,40 и 41 указать, что протесты подаются не в подлежащую
инстанцию Административного суда, а административному судье.

10) Статьи 42 и 43 согласовать с положением об Административном суде в
инстанционном порядке.

11) Принимая во внимание, что при куриальной системе в правилах следует
указать, как распределяется количество гласных по каждому уезду между

избирательными куриями, и разделяя принятый комиссией принцип разделения его между
избирательными куриями уезда поровну, Совет Министров признал необходимым ввести
соответственно примечание к статье 6-й, изложив его так: «Количество гласных по
каждому уезду, устанавливливаемое особым расписанием, распределяется между
избирательными куриями уезда поровну».

После постатейного чтения проекта Совет Министров единогласно одобрил его
в целом, причем В. В. Зиньковский заявил, что по вопросу о курильной системе он
поддерживает особое мнение, заявленное при решении этого общего вопроса,
предшествовавшем постатейному чтению.

Далее Совет Министров одобрил проект расписания числа гласных губернских
и уездных комиссий, выработанный комиссией, исключив лишь примечание, как
перенесенное уже в ст. 6-ю самых правил о производстве выборов.

Рассмотрев в заключении проект закона о производстве выборов губернских и уездных
земских гласных, Совет Министров одобрил со следующими изменениями и поправками:

1) Имея в виду, что вопрос о выделении городов Киева и Одессы в отдельные
губернские земские единицы представляется чрезвычайно важным в интересах этих
городов, и принимая во внимание, что в рассматриваемом проекте города Киев и
Одесса выделяются лишь в уездные земские единицы, что далеко не отвечает финансовому
и экономическому положению этих городов, Совет Министров признал
необходимым теперь же осуществить эту давно необходимую меру.

В согласии с таким решением Совет Министров постановил ввести в проект особый
отдел, который изложить так: «Образовать из городов Киева и Одессы отдельные
губернские земские единицы с возложением заведывания земскими делами, до сих
городов относящимися, на общественное их управление, причем городские Думы
пользуются правами и несут обязанности губернских и уездных земских собраний, а городские
управы - губернских и уездных земских управ. Губернии Киевская и Херсонская имеют
особые от городов Киева и Одессы губернские земские собрания и управы, а уезды
Киевский и Одесский особые от сих городов уездные земские собрания и управы».

В виду введения этого отдела, которому в порядке расположений присвоить номер
III - нумерация следующего отдела соответственно изменяется с III в IV.

2) В отделе IV (III) исключить города Киев и Одессу, как выделенные в отдельные
губернские земские единицы и город Кишенев в виду неопределенности его
положения, как главного города Бессарабии.
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И кроме того, в статье этой добавить особый абзац: «Соотвествующие уезды
имеют особые от назначенных городов земские собрания и управы».

3) За введением отдела III отдел IV (нумерации проекта) исключить.
4) В отделе V ввести ссылку на отдел IV.
5) В отношении уплаты городами, выделенными в отдельные губернские и уездные

земские единицы, причитающихся с них по уездной смете доли земских сборов, Совет
Министров 7 против 4 голосов признал, что для Киева и Одессы должен быть установлен
6-летний срок постепенного прекращения этих платежей, а для остальных - 9-летний.

В виду такого решения в отдел IV ввести положение, что в отношении городов
Киева и Одессы устанавливается соответственный порядок постепенного прекращения
той же уплаты в течение 6-ти лет.

6) Отдел IX изменить в том смысле, что представители судебного ведомства в
избирательной комиссии назначаются по соглашению губернского старосты с
председателем местного окружного суда, а члены суда по избранию общего собрания суда,
а где такового нет, мировые судьи по выбору мирового совета.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. -180-183 зв. Машинопис. Незасеіднена копія.

№ 73-77

Журнали засідань Ради Міністрів

№73

24.08.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, И. А. Кистяковский, А. Ф. Романов,

В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, В. В. Зиньковский, С. Н. Гербель,
Ю. Н. Вагнер, управляющий министерством Д. И. Дорошенко; за министров
товарищи министров: Г. М. Курило, товарищ державного контролера Д. В. Валлийский,
державный секретарь С. В. Завадский. Приглашены: Ю. А. Кистяковский, Ю. А.
Корниенко, П. Я. Дорошенко, генерал [Н. Л.] Юнаков200, профессор [Ф. П.] Сушицкий201.

Секретарствовали: В. Ф. Дитятин и А. А. Татищев.

Заседание открыто в 4 часа 30 мин. дня.
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I.

СЛУШАЛИ: Предложенный к рассмотрению Советом Министров паном
Гетманом вопрос об отводе здания для Державного украинского университета.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Отвод под Украинский державный университет здания
Владимирского кадетского корпуса единогласно отклонить.

б) Предоставить Украинскому державному университету здание Киевского
артиллерийского училища; причем Совет Министров высказался принципиально в пользу
передачи всех зданий названного училища в собственность университета, если он
найдет для себя удобным. Решение последнего вопроса должно последовать в Совете
Министров по получении соответственных сведений от самого университета.

в) Просить министра внутренних дел теперь же озаботиться улучшением путей
сообщения, ведущих к артиллерийскому училищу и их освещения, а также усилить
охрану этой местности для большей безопасности ее.

Управляющий министерством иностранных дел Д. И. Дорошенко остался по
данному вопросу при особом мнении, полагая, что первый Украинский державный
университет должен быть устроен в центре города, а не на окраине.

II.

СЛУШАЛИ: Внесенный товарищем морского министра законопроект об ассигновании
в распоряжение Морского министерства 9.391.787руб. на август месяц в счет сметы 1918 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

III.

СЛУШАЛИ: Доклад С. В. Завадского о законопроектах, рассмотренных в Малом
Совете Министров и значащихся в прилагаемом реестре № 9 под №№ 1-50.

ПОСТАНОВИЛИ: а) По вопросам, значащимся в перечне под № 5 (об отпуске
69.947.000 руб. в счет сметы почтово-телеграфного ведомства), № 7 (об отпуске 40.000
руб. на текущие расходыМинистерстваисповеданий),№ 13 (об отпуске 2.354.450карб, на
расходы по Киевскому и Каменец-Подольскому университетам), №№ 20-24 (об отпуске
503.790 карб, на хозяйственные расходы и на ремонт различных учебных заведений), №№
27-29 (об отпуске 42.276.266 карб, на обычные расходы военного ведомства и 26.850.085
карб, на ликвидационные расходы того же ведомства) - постановление Малого Совета
одобрить и представить соответствующие законопроекты на утверждение пана Гетмана.

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад Ю. А. Кистяковского (продолжение доклада 23 августа).
ПОСТАНОВИЛИ: Признать желательным, чтобы главноуполномоченный по

ликвидации и управлению организациями военного времени продал старые и

негодные вещи из Белоцерковского базисного магазина хозяйственным способом.



Рада Міністрів Української Держави 249

V.

СЛУШАЛИ: Представление министра продовольствия о назначении Юрия
Юрьевича Соколовского членом Совета министра.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Ю. Ю. Соколовского одобрить.

VI.

СЛУШАЛИ: Доклад главноуполномоченного по застройке свободных земель г.
Киева об ассигновании на подготовительные работы на Зверинце и об утверждении
штатов материального управления - 10.940.000 карб.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.
VII.

СЛУШАЛИ: Внесенный главноуполномоченным по застройке свободных земель
г. Киева законопроект о воспрещении застройки предместий города Киева Зверинца
и Телички202.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

VIII.

СЛУШАЛИ: Доклад того же главноуполномоченного о прекращении арендных
отношений на казенных земельных участках военного ведомства в районе Киевской
крепости-Склад.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить военному министру немедленно осуществить
предоставленное ему договорами, заключенными военным ведомством на казенные

земли, находящиеся в районе Киевской крепости-Склад, право досрочного
прекращения их по истечении шести месяцев со дня о том его объявлении, а
применительно в отнесении вознаграждения арендаторов за строения, сооружения и насаждения

условий, определенных в договорах на случай досрочного прекращения таковых при

исправности арендаторов.

Поручить военному министру прекратить совершение новых арендных
договоров на свободные казенные земельные участки военного ведомства в районе
Киевской крепости-Склад, возобновление ранее заключенных договоров на новые сроки,
если назначенные в договорах сроки истекли до момента, указанного в ст. 1
настоящего постановления, а равно переуступку таковых договоров третьим лицам.

При рассмотрении настоящего дела военный министр заявил, что свой доклад
о представлении арендаторам земельных участков квартирно-воинского ведомства

права выкупа в собственность он берет обратно.

Заседание закрыто в 8 часов вечера.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 184-185. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№74.

27.08.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, В. Г. Колокольцев, А. Ф. Романов,

А. К. Ржепецкий, С. М. Гутник, В. Ю. Любинский, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский,
Ю. Н. Вагнер, С. Н. Гербель, Д. И. Дорошенко, державный контролер Г. Е. Афанасьев,
за министров товарищи министров: Ю. А. Корниенко, Г. М. Курило, Н. Л. Максимов,
державный секретарь С. В. Завадский.

Секретарствовал: А. А. Татищев.

Заседание открыто в 3 часа 35 мин. дня.

СЛУШАЛИ: Возбужденный председательствующим общий вопрос о порядке
слушания в Совете Министров дел, бывших на предварительном рассмотрении Малого
Совета.

ПОСТАНОВИЛИ: Сохранить существующий порядок слушания законопроектов,
рассмотренных в Малом Совете, (т. е. с представлением членам Совета только
перечня самых дел и принятых по ним решений Малого Совета), за исключением, однако,
тех законопроектов, по коим голоса членов Малого Совета разделятся и решение будет
принято перевесом голоса председательствующего, или в отношении коих подлежащие

министры заявят о желательности подвергнуть решение Малого Совета пересмотру
в Совете Министров. В этих случаях соответственные дела ставятся на повестку Совета
Министров на общем основании, ведомства представляют в Державную канцелярию
для раздачи членам Совета Министров или дополнительное количество экземпляров
первоначального своего представления или новые по нему доклады.

2.

СЛУШАЛИ: Рассмотренный в Малом Совете законопроект о штатах Морского
ведомства и особый по сему вопросу журнал Малого Совета № 50.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Признавая необходимым подвергнуть рассмотренный
Малым Советом проект штатов Морского ведомства дальнейшим изменениям, в
частности, в отношении устройства военно-морской судебной части, которое должно
быть согласовано с законом [8] июля о Державном Сенате - отложить окончательное
обсуждение этих штатов до разрешения в том или ином направлении поднятого уже
общего вопроса о выделении Морского ведомства во вполне самостоятельное
министерство, и 2) предоставить ведомству организовать необходимый для его работы
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личный состав на общих основаниях, установленных Советом Министров по
журналу от 18 и 19 июня 1918 г. и предоставляющих главам ведомств право, впредь до
утверждения в установленном порядке их штатов, устанавливать, в мере

необходимости, число должностей, предусмотренных в нормальном расписании.

3.

СЛУШАЛИ: Рассмотренные в Малом Совете законопроекты и представления
ведомств, перечисленные в прилагаемом реестре № 9 под №№ 1, 3, 6-8,10-19, 25, 26,
30,31,36-38,43 и 45.

ПОСТАНОВИЛИ: а) По вопросу об открытии Харьковскому комитету по
выдаче ссуд углепромышленникам кредита в 10 млн. карб, (по перечню № 1) предложение
Малого Совета о выдаче означенной суммы из средств Державного казначейства
отклонить, но предоставить министру финансов открыть горнопромышленным
предприятиям кредит в общей сумме 10.000.000 карб, в форме учета Державным банком
девятимесячных векселей. При этом в случае употребления предприятиями
выданных им ссуд по прямому назначению на нужды, предусмотренные постановлением

Малого Совета, означенный кредит им последовательно возобновляется на новые
девятимесячные сроки (в общей сложности, однако, не далее 3 и 5 лет - сообразно
предмету назначения данной ссуды).

б) По вопросу о порядке оказания строительной помощи пострадавшему от
военных действий населению прифронтовой полосы (по перечню № 3) одобрить
заключение Малого Совета о желательности поручить это дело Министерству земледелия,
но с тем, чтобы при осуществлении означенной помощи на местах при посредстве
привлекаемых к делу Министерством земледелия местных земских учреждений,
к участию в разработке плана проводимых мероприятий и к контролю над их
выполнением обязательно привлекались местные представители министров внутренних
дел и финансов.

в) По вопросу об установлении новых штатов губернских, городских и уездных
врачебных учреждений и об отпуске средств на содержание последних, (по перечню
№ 19) - постановление Малого Совета Министров одобрить, за исключением оклада
губернских врачебных инспекторов, каковой повысить до 8.400 карб, в год и
соответственно увеличить общую сумму испрашиваемого ассигнования до 846.326 карб.

г) По вопросу об отпуске 500.000 карб, на окончание зернохранилищ,
выстроенных в Киевской губернии б. уполномоченным Министерства продовольствия
Б. Ф. Григоренко (по перечню № 6) - в виду заявления министра продовольствия
о нецелесообразности, по его мнению, достраивать означенные зернохранилища
и предпочтительности ликвидировать их путем продажи с торгов, одновременно

предложив В. Ф. Григоренко представить подробный отчет по ведению им операции -
вернуть законопроект министру продовольствия.
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д) По вопросу об отпуске 300.000 карб, на издание Министерством исповеданий
в 1918 г. ежедневной газеты (по перечню № 8) - решение Малого Совета одобрить
и представить соответственный законопроект на утверждение пана Гетмана. (По
настоящему вопросу голоса членов Совета разделились и решение принято перевесом
голоса председательствующего).

е) По вопросу об отпуске Военному министерству 300.000 карб, на покупку
бензола (по перечню № 31) - в виду доклада товарища военного министра о сделанных
ведомству предположениях продать бензол и толуол по сравнительно недорогой цене,
и о произведенной частичной покупке бензола на суму 104.000 карб. - одобрить
отпуск кредита в сумме 220.000 карб., с тем, чтобы приобретенный бензол и толуол был
затем распределен между нуждающимися в них министерствами.

В связи с этим Совет принял к сведению сообщения министра внутренних дел об
образовании при его ведомстве комиссии по разработке общего вопроса о порядке
пользования автомобилями членов правительственных учреждений и министра
продовольствия о предстоящем прибытии в его адрес 4 цистерн бензина, часть коего он
будет иметь возможность уделить для нужд прочих ведомств.

ж) По вопросу о передаче в ведение Министерства земледелия заведывания
ветеринарной частью (по перечню № 38) - одобрить заключение Малого Совета в виду
заявления министра земледелия, что означенная передача не вызовет сама по себе
новых расходов казны, и что ведомство не предполагает в ближайшее время учредить на
местах какие-либо особые исполнительные органы.

Министры внутренних дел и продовольствия высказывались за временное
оставление ветеринарной части в ведении Министерства внутренних дел, из опасения, что
при не вполне восстановившихся пока на местах правильных взаимоотношениях

учреждений различных ведомств, передача ветеринарной части в ведение

Министерства земледелия может повести к некоторому ослаблению полицейского надзора за
появлением эпизоотий и борьбы с последними.

з) Постановления Малого Совета по вопросам, значащимся в перечне под №№ 7,
10-18, 25, 26, 30, 36, 37, 43 и 45 - одобрить и представить соответственные
законопроекты на утверждение пана Гетмана.

4.

СЛУШАЛИ: Сообщение министра внутренних дел о полученной телеграмме
командира [2-го] корпуса [П. К.] Ярошевича203, который заявляет протест по
поводу произведенного по распоряжению министра внутренних дел ареста начальника

местной охранной сотни, находя, что таковой арест мог быть произведен лишь с
согласия командира корпуса, как непосредственного начальника арестованного лица.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Признать действия, принятые в данном случае
Министерством внутренних дел, правильными.
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б) Предоставить министру внутренних дел право производить и впредь аресты
лиц, состоящих на государственной и военной службе, без предварительного
соглашения с начальством последних в тех случаях, когда деятельность этих лиц будет им
признана угрожающей государственному спокойствию.

5.

СЛУШАЛИ: Представление министра земледелия о назначении ученого
агронома Валентина Телесферовича Шацкого204 членом Совета министра земледелия.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру В. Т. Шацкого одобрить.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. -189-190 зв. Машинопис. Незасеідчена копія.

№75

28.08.1918.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский,

A. Ф. Романов, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко,
B. В. Зиньковский, С. Н. Гербель, Ю. Н. Вагнер. Державный контролер Г. Е.
Афанасьев, управляющий министерством Д. И. Дорошенко; за министров товарищи
министров: В. Е. Рейнбот, Г. М. Курило. Приглашены: П. П. Чубинский, В. А. Косинский,
И. Н. Дьяков.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 8 час. 30 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Заявление министра иностранных дел о том, что в силу п. п. 7 и 8 ра-
тификованного уже предварительного соглашения с Донским правительством205 от
7 сего августа надлежит совместно с представителями Донского правительства
выработать текст дополнительного соглашения по торгово-финансовым вопросам и
постановленный в связи с этим министром торговли и промышленности вопрос о том,
кем из министров должно быть подписано это соглашение.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать, что окончательный текст дополнительного
соглашения должен быть подписан со стороны украинского правительства председателем
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Совета Министров, министром иностранных дел и соответствующими министрами
по принадлежности.

Ц.

СЛУШАЛИ: Сообщение министра иностранных дел о ходатайстве Феодосийской
земской управы относительно разрешения ей вывоза закупленных ею на Украине
препаратов, необходимых для сохранения от полной гибели местных виноградников.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание исключительные обстоятельства,
вызывающие сообщенное ходатайство и грозящие гибелью виноградников целой
области Крымского полуострова - ходатайство Феодосийской земской управы
удовлетворить и разрешить вывоз в Феодосию препаратов, поименованных в сообщении.

III.

СЛУШАЛИ: Сообщение головы Украинской Мирной делегации С. П. Шелухина
о состоявшемся постановлении названной делегации от 22 сего августа в связи с
появившимся в местных газетах интервью председателя Совета Министров Ф. А.
Лизогуба о характере независимости Украинской Державы*.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.

IV.

СЛУШАЛИ: Заявление министра иностранных дел о необходимости
осведомления через Министерство иностранных дел послов при соответствующих
правительствах в тех случаях, когда украинским правительством отправляются официальные
депутации или командируются официальные лица в иностранные державы.

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение министра иностранных дел одобрить.

V.

СЛУШАЛИ: Предложение державного контролера о назначении Ивана
Ивановича Назимова представителем державного контроля в Совете Державного банка.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру И. И. Назимова обсудить на общем основании.

VI.

СЛУШАЛИ: Представление державного контролера о назначении князя
Владимира Цезаревича Гейдронца206 и Александра Димитриевича Приселкова207 членами
Совета державного контролера.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры кн. В. Ц. Гейдронца и А. Д. Приселкова одобрить.

* Див. прим. 195.
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VII.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром народного просвещения и искусств
законопроект о переименовании бывших государственных российских университетов
и высших технических учебных заведений в державные.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

VDL

СЛУШАЛИ: Внесенный главноуполномоченным по застройке свободных земель
на Зверинце законопроект об ассигновании 880.000 карб, на оказание жилищной
помощи населению Зверинца, пострадавшему при взрыве 6 июня сего года.

ПОСТАНОВИЛИ: Не признавая за державой юридической обязанности
вознаграждения потерпевших от взрыва 6 июля жителей Зверинца, но находя
необходимым придти им на помощь - вернуть доложенный законопроект главноуполномочен-
ному для более детальной разработки его применительно к тем суждениям, которые
были высказаны в Совете Министров при его обсуждении и также для представления
своих соображений и о других формах помощи пострадавшему населению,
предположенными в законопроекте.

IX.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром юстиции законопроект об отмене действия
на территории Украинской Державы законов, коим в связи с состоянием войны были
ограничены права подданных Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции, а
также российских подданных, происходящих из тех государств.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Имея в виду, что все изданные в связи с войной
ограничительные законы в отношении германских, турецких и болгарских подданных
отменены уже Брест-Литовским договором, получившим ратификацию, и что поэтому
особого закона о такой отмене не требуется, а надлежит лишь распубликовать
названный договор - просить министра иностранных дел возможно скорее передать
текст договора в Державную канцелярию для распубликования.

б) Законопроект одобрить со следующими поправками и изменениями:
Статью 1-ю законопроекта исключить.
Статью 2-ю изложить так: «Отменить действие на территории Украины законов

Российской державы, изданных во время войны, начиная от 14 июля 1914 г. старого
стиля, которыми ограничиваются частные права российских граждан, происходящих
из Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции».

X.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром финансов доклад об установлении
высшей цены для сахарного песка 120 руб. за пуд, а для рафинада 140 рублей за пуд,
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а в пределах вышеозначенных размеров назначение цен сахара представить

министру финансов.
ПОСТАНОВИЛИ: В изменение закона от 26 июня 1918 г. об установлении

предельных цен на сахар установить, впредь до изменения, размер для наивысших цен

сахарного песка сто рублей за пуд и для рафинада сто двадцать рублей за пуд.
В пределах означенных размеров назначение продажных цен сахара предоставить

министру финансов.

XI.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел законопроект о временной
принудительной реквизиции квартир, телефонов, типографий и типографических
принадлежностей для государственных и общественных надобностей и для
служащих на государственной службе.

ПОСТАНОВИЛИ: Приняв в соображение все высказанные при рассмотрении
настоящего законопроекта суждения - поручить товарищу министра внутренних дел

В. Е. Рейнботу переработать законопроект, внеся в него следующие дополнения и
изменения:

1) Для заведывания реквизициями в Киеве, Одессе, Харькове и Екатеринославе
учредить вполне самостоятельные вневедомственные комиссии.

2) Реквизиция квартир, телефонов, средств передвижения, типографий и
типографических принадлежностей может производиться только для учреждений, имеющих
государственное или общественное значение и для лиц, занимающих должности по
службе в государственных учреждениях.

3) Квартиры, очищенные беженцами, поступают в распоряжение
реквизиционных комиссий.

4) Предоставить реквизиционным комиссиям издавать обязательные
постановления по вопросам, связанным с реквизицией - через министра внутренних дел.

5) В реквизиционные комиссии должны быть введены постоянные члены от
военного ведомства и члены от общества домовладельцев.

6) В виду предположенного издания особого закона, устанавливающего
выселение из города, как наказание за спекуляцию, в том числе и за спекуляцию

квартирами, внести в закон правило, по которому отнятые у осужденных за спекуляцию

квартиры поступают, как и беженские, в распоряжение реквизиционных комиссий.
При рассмотрении настоящего законопроекта Совет Министров вынес

следующее постановление.

а) Поручить министру юстиции выработать законопроект о борьбе с спекуляцией
квартирами, также внести на рассмотрение Совета Министров дополнительно к
закону о спекуляции карательный закон, устанавливающий выселение из
местожительства, как наказание за спекуляцию.
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По настоящему постановлению министр торговли и промышленности С. М. Гут-
ник остался при особом мнении.

б) Учрежденной вневедомственной реквизиционной комиссии поручить
выяснить, какие из находящихся в столице учреждений могут быть без ущерба для работы
центральных учреждений, выведены из Киева.

в) При организации реквизиционных комиссий - они должны войти в самый
тесный контакт с германским и австро-венгерским командованием, путем приглашения
в свой состав их представителей.

г) Предложенное меньшинством Совета министра внутренних дел установление
норм уплотнения квартир - отвергнутть.

д) Равным образом отвергнуть предложение об утверждении в городах районных
реквизиционных комиссий как излишних инстанций.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Сир. 6. -Арк. 186-188 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№76

29.08.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, А. Ф. Романов, В. Ю. Любинский,

С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, С. Н. Гербель, Ю. Н. Вагнер,
управляющий министерством Д. И. Дорошенко, за министра товарищ министра Г. Г. Бурлаков,
товарищ державного контролера Д. В. Валлийский, державный секретарь С. В.
Завадский. Приглашен И. Н. Дьяков.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 9 час. 30 мин.

Слушали: Постановили:

I. Внесенное министром внутренних дел I. Постановление по настоящему делу за¬

временное положение об образовании нести в особый журнал.
городских дум и о производстве выборов
гласных этих дум.



258 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

II. Внесенное министром внутренних
дел дополнение к закону о временных

ревизионных комиссиях для обревизования
деятельности органов местного

самоуправления, утвержденного паном Гетманом 8
июня 1918 г.

III. Доклад державного секретаря по
поводу выработанного особым совещанием
законопроекта о возобновлении казачества.

IV. Заявление министра продовольствия
о создавшихся между Министерством
продовольствия и представителями германских

властей отношениях, требующих
взаимного соглашения по некоторым

продовольственным вопросам.

V. Доклад министра путей сообщения
о результатах произведенного им, согласно

порученного Советом Министров
обследования недостроенных домов в Киеве в
отношении как возможности их достройки
для использования затем путем размещения

II. Дополнить означенный закон

примечанием к ст. VIII, которое изложить в следующей
редакции: министру внутренних дел

представляется право в особых случаях
увеличивать означенный в этой статье льготный срок
ревизии органов местного самоуправления

и закон этот распубликовать по телеграфу.

III. Обсудив все приведенные в заседании
Совета Министров соображения,
высказанные как за учреждение вольного казачества

в той форме, которую предлагает особое
совещание законодательным путем, так и за

учреждение его на началах общественной

организации путем утверждения особого
для него устава, Совет Министров
большинством 6 голосов против 5 высказался
за учреждение вольного казачества, как

частной организации, и за утверждение

доложенного проекта в виде устава, поручив

вместе с тем державному секретарю

придать ему редакцию, соответствующую тем

положениям, которые были одобрены
Советом Министров в настоящем заседании.

IV. Поручить министрам продовольствия,

финансов и торговли и промышленности

войти в переговоры с германскими

представителями по поводу продовольственных

вопросов и просить названных министров при этих

переговорах коснуться и вопроса о хлебной
монополии в наиболее выгодном и

желательном для Украинской Держави смысле.

V. Усматривая из доклада министра путей

сообщения, что достройка неоконченных

домов в Киеве в связи с тем условием, что

через сравнительно небольшой (10 лет)

промежуток времени они должны будут

возвращены в пользование их собственников,
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правительственных учреждений, так и

стоимости такой достройки и условий
пользования помещениями в этих домах для

названной цели.

VI. Доклад министра путей сообщения
о необходимости для его ведомства в

интересах удешевления получения лесных

материалов (шпал) из Белоруссии, для
перевозки коих им могут быть предоставлены
обратные порожние составы поездов.

VII. Представление министра путей
сообщения о разрешении приобрести в
собственность министерства усадебное место
(900 кв. саж.) с находящимся на нем
домом (5100 кубов.) на Тимофеевской ул. за
3.000.000 карб.

VIII. Постановление министра путей
сообщения о назначении помощника

начальника Киевского округа путей сообщения

[Ф. К.] Пилипчука208 начальником того же
крута.

IX. Предоставление министра народного
просвещения о назначении Н. Ф. Базареви-
ча членом Совета министра штатным.

представляется настолько невыгодной для
казны, что предпочтительно в интересах

казны приступить к постройке домов на

собственных земельных участках, поручить
министру шляхив и министру внутренних

дел приступить к застройке имеющихся

в распоряжении их ведомств земельных

участков по принадлежности.

VI. Принимая во внимание, что для
товарообмена с Белоруссией не представляется

никаких препятствий - доклад министра
путей сообщения одобрить.

VII. Просить министра путей
сообщения, пользуясь указаниями, сделанными

в настоящем заседании товарищем

державного контролера относительно

казенного имущества, сделать распоряжение

о полном осмотре предложенного к

покупке дома и, если имущество окажется

отвечающим потребностям ведомства,
войти с соответствующим
представлением в Совет Министров.

VTII. Кандидатуру Пилипчука одобрить.

IX. Кандидатуру М. Ф. Базаревича
одобрить.

Заседание закрыто в 1 час 30 мин.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 194-195. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№77

30.08.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, А . Ф. Романов, В. Ю.

Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, С. Н. Гербель, Ю. Н. Вагнер,
управляющий министерством Д. И. Дорошенко; за министров товарищи министра:
А. Г. Лигнау, Г. М. Курило, Г. Г. Бурлаков. Приглашены: В. Е. Рейнбот и И. Н. Дьяков.

Секретарствовали: В. Ф. Дитятин и А. А. Татищев.

Заседание открыто в 8 час. 30 мин. вечера.

Слушали: Постановили:

I) Законопроекты и дела,
предварительно рассмотренные в Малом Совете
Министров и значащиеся в прилагаемом перечне

№ 9 под №№ 32-35; 39-42 и 46-60.

I) а) В проекте штатов державного контроля
(по перечню № 44) увеличить число членов
Совета контроля до шести (соответственно
уже принятому Советом статуту державного
контроля), и должность юрисконсульта
оставить в штатах на общем основании,

установленном законом 26 июня 1918 г., т. е. с

приглашением на эту должность присяжного

поверенного по вольному найму с

вознаграждением в 12.000 карб, в год. В остальном

проект штатов одобрить, на должности ревизоров

для особых поручений выделить из отдельных

департаментов, перенося соответственные

должности в общую часть штатов.

б) По вопросу об отпуске 18.500 карб, на
оплату приобретенных Министерством
труда 10 пишущих машин (по перечню № 46)
постановление Малого Совета одобрить
и принять пожелание, чтобы излишние для
нужды ведомства машинки были последним
переданы нуждающимся в них

Министерству народного просвещения, Державной
канцелярии и Державному Сенату.
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в) По вопросу об отпуске средств на
изыскания новых шоссейных дорог (по
перечню № 48) в виду заявления министра путей
сообщения о возможности ограничить
сумму собственного расхода в 1918 г. - 300.000
карб, (при условии дополнительного
отпуска 150.000 карб, по смете 1919 г.)
ассигновать ведомству в счет сметы 1918
г. - 300.000 карб., но с тем, чтобы в задачу
изыскательных партий было также
включено составление проектов переустройства
и достройки начатых в военное время
стратегических грунтовых дорог.

г) По вопросу о положении управления
служащих Подольской жел. дороги, подлежащих
выселению из нанимаемых ими в Святошине

помещений (по перечню № 49) Совет
Министров принял к сведению заявление министра

путей сообщения о том, что вопрос о
переводе управления названной дороги в другой
город ведомством уже предрешен.

Имея, однако, в виду, что на

окончательное выяснение будущего местопребывания
управления Подольской жел. дороги и на
самое перемещение этого управления в

новое место потребуется известный период
времени, Совет Министров признал
необходимым, чтобы срок принудительного
занятия для нужд управления Подольской
жел. дороги и служащих этого управления

занимаемых помещений в Святошине был

продлен до 1 ноября 1918 г.
д) По проекту штатов департамента

общих дел Министерства внутренних дел (по
перечню № 50) одобрить штаты согласно
предположениям Малого Совета,
причем врачебную часть ограничить врачом,
приглашаемым, согласно закону 26 июня
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1918 г., по вольному найму с
вознаграждением в 6.000 карб, в год, отпуск же средств
на приглашение зубного лекаря и
фельдшера и на оборудование при министерстве
специальной амбулатории - отклонить.
е) По вопросу о распространении силы

закона 2 августа 1918 г. на
почтово-телеграфных служащих Бессарабии, вынужденных
покинуть пределы последней в связи с
оккупацией губернии румынами (по перечню №
53) заключение Малого Совета отклонить,
предоставив державному секретарю

разработать и представить на рассмотрение
Совета общий законопроект о порядке
удовлетворения теми или иными видами денежного

довольствия служащих правительственных

учреждений Бессарабии, вынужденных
покинуть пределы последней в связи с ее
оккупацией и действиями румынских властей*.
ж) По вопросам, значащимся в перечне под

№№ 32-35, 39-42, 47, 51, 52 и 54-60,

постановления Малого Совета одобрить,
представить соответственные законопроекты на

утверждение пана Гетмана, а постановления, не
носящие законодательного характера,

преподать подлежащим ведомствам к руководству.

з) По поводу отклоненного Малым
Советом законопроекта об отпуске средств
на Пастырскую школу в Житомире (вне
перечня) согласиться с соображениями
министра исповеданий о необходимости
временного сохранения означенной школы
и ассигновать на расходы последней в
течении 4 месяцев 1918 г. 8.300 карб.

И) Внесенный министром
внутренних дел [законопроект] об изменении

II) Постановление по настоящему делу
занести в особый журнал.

* Див. прим. 31.
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действующего положения об
общественном управлении городов.

(Доклад И. Н. Дьякова)

Заседание закрыто в 1 час 30 мин. ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 196-197 зв. Машинопис. Незасеідчена копія.

№78

Окремий журнал засідання Ради Міністрів

29,30.08; 16.09.1918 г.
№

Об изменении действующего положения об общественном
управлении городов.

Приступая 29 августа к рассмотрению [законопроекта], выработанного
образованной при Министерстве внутренних дел комиссией по пересмотру действующего
Положения об общественном управлении городов по докладу председателя
названной комиссии И. Н. Дьякова, Совет Министров остановился прежде всего на
обсуждении избирательной системы, положенной комиссией в основание проекта закона
об изменении названного положения.

Соответственно с этим Совет Министров подверг прежде всего детальному
обсуждению систему, предлагаемую комиссией.

Система эта заключается в том, что лица, пользующиеся избирательным правом
для выборов гласных городских дум, делятся на две курии, причем в первую курию
включены все плательщики оценочного с недвижимых имуществ сбора и сбора с
промысловых свидетельств, как в отдельности каждого из них, так и обоих вместе или
в совокупности со сборов подоходным и квартирным, а во вторую все остальные
избиратели, т. е. избиратели, уплачивающие квартирный и подоходный налог, каждый
в отдельности или оба вместе, или имеющие в данном городе в течение года
постоянное домашнее обзаведение.

Каждая из этих двух групп избирателей, в свою очередь, делится на два разряда. Из
общего числа избирателей данной группы в первый разряд зачисляются избиратели,
которые, вносят наибольшие суммы сборов в пользу города, все вместе уплачивают
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три пятых всех сборов, приходящихся на данную группу; остальные избиратели
данной группы включаются во второй разряд этой группы.

Если в городах с населением менее 40.000 жителей общее число избирателей
второй группы окажется менее двух третей общего числа избирателей первой группы,
то деление второй группы на два разряда не производится, а все избиратели второй
группы составляют один разряд.

Во время обсуждения Советом Министров изложенной избирательной системы
некоторые из министров (С. М. Гутник и Ю. Н. Вагнер) высказались против введения
куриальной системы выборов в городские думы, ссылаясь при этом на ряд соображений.

Так, они указывали на то, что равенство голосов на выборах является тем основным
требованием государственной жизни, жертвовать которым при настоящем положении
вещей нет достаточного основания, в особенности имея в виду, что дело идет о выборах
в городах, где население стоит на несравненно высшем интелектуальном и культурном

уровне, чем население, принимающее участие в выборах земских. И, если куриальная
система может быть еще допущена по целому ряду достаточно веских оснований при
выборах земских, то все эти основания при оценке пригодности названной
избирательной системы для городских выборов теряют большую долю своего веса.

По мнению тех же министров не следует при оценке равного избирательного
права исходить из фактов минувшей действительности остро-революционного
времени, когда около избирательных урн проходили в подавляющем числе такие случайные
элементы, как проходящие войсковые части, а также и те безответственные круги
населения, которые при предлагаемых комиссией ограничениях всеобщности
избирательного права, ставящих его в зависимость от уплаты налогов, оседлости и других,

в будущем уже будут устранены от участия в выборах.
И раз нет оснований опасаться, что на выборах перевес получат те элементы,

которые в настоящее время в подавляющем большинстве случаев играют руководящую
роль в городских общественных управлениях и доказали свою полную
неспособность к целесообразному ведению городских дел, то не следует вводить куриальную
систему, нарушающую принцип равенства голосов, создающую классовую рознь

среди отдельных групп избирателей и дающую совершенно нежелательный перевес
домовладельческому элементу, за которым по опыту прошлого никак нельзя признать

неоспоримой способности вести городское дело в полном соответствии с
общественными, а следовательно и государственными интересами.

В силу всех этих соображений названные министры настаивали на сохранении
в избирательной системе принципа равенства голосов, которому противоречит
куриальная система, и признавали возможным в интересах обеспечения городских
управлений надлежащим составом ввести целый ряд условий избирательного права,
ограничивающих его всеобщность введением налогового ценза, цензов оседлости,
домашнего обзаведения, грамотности и возрастного.
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Другая часть министров настаивала на введении куриальной системы, как
единственно обеспечивающей перевес на выборах разумной и
государственно-настроенной части населения.

В результате обсуждения данного вопроса Совет Министров 6 голосами против 6,
при перевесе голоса председательствующего отверг предлагаемую комиссией
куриальную систему. И в виду образовавшихся в Совете Министров двух
противоположных течений в отношении к куриальной системе, собравших равное число голосов,
Совет Министров признал необходимым образовать особую комиссию, в состав
которой от Совета Министров вошли четыре министра: И. А. Кистяковский и А. Ф.
Романов как сторонники куриальной системы и С. М. Гутник и Ю. Н. Вагнер как
противники этой системы, и сверх того И. Н. Дьяков и три члена его комиссии.

Образованной на таких началах комиссии Совет Министров поручил выработать
избирательную систему которая примирила бы оба течения, приведшие к
приведенным выше результатам голосования данного вопроса в Совете Министров.

В заседании Совета Министров 20 августа И. Н. Дьяковым были доложены
результаты работы образованной в предыдущем заседании комиссии, которая не
пришла к единогласному решению, так как часть членов в этой комиссии признала
возможным остановиться на трехкуриальной системе, идентичной с такой же системой,
принятой Советом Министров для выборов в земские учреждения, а другая часть
совершенно отвергая куриальную систему, твердо отстаивала равенство голосования

и признавала возможным ограничить всеобщность избирательного права.
При обсуждении доклада о работах комиссии Совет Министров 7 голосами

против 5 признал необходимым ввести в городской избирательный закон
трехкуриальную систему на нижеследующих основаниях. Для производства выборов гласных
избиратели делятся на три разряда, а в городах с населением не более шестнадцати
тысяч жителей - на два разряда.

Деление на разряды производится следующим образом: все вносимые каждым
избирателем сборы в пользу города суммируются и избиратели располагаются в списке
в нисходящем порядке размеров означенных сумм.

Из общего числа избирателей к первому разряду причисляются лица, которые
внесли наибольшие суммы сборов, все вместе уплачивают пять двенадцатых общей
суммы этих сборов, платимых всеми избирателями в пользу города, если в городе
установлено три разряда и семь двенадцатых, если в городе установлено два разряда.

При установлении в городе трех разрядов избирателей, ко второму из них
причисляются избиратели, которые внеся наибольшие после избирателей первого разряда
суммы сборов, уплачивают все вместе четыре двенадцатых общей суммы сборов,
платимых всеми избирателями, а к третьему разряду причисляются затем все остальные
избиратели, как платящие в пользу города сборы (три двенадцатых), так и вовсе
таковых не уплачивающие, но имеющие в нем домашнее обзаведение. При установлении
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двух разрядов избирателей в городе, ко второму разряду относятся все избиратели, не
вошедшие в первый разряд. Количество гласных каждой курии дает[ся] одинаковое.

Затем Совет Министров остановился на предложенной комиссией по выработке
Положения системе твердых списков и пропорционального распределения мест.

При обсуждении этого вопроса некоторыми из министров был сделан целый ряд
возражений против этой системы и в числе других было указано: 1) что при
куриальной системе выборы по твердым спискам не применимы практически и 2) что эта
система дает политическое, а не хозяйственное представительство, при котором
городские думы разделяются на партии, что неминуемо повлечет за собою уклонение
в сторону политики и в ущерб хозяйственной работе.

Защитником этой системы (И. Н. Дьяков) было указано, что она является необходимой,
так как даст единственную возможность разрешить национальный вопрос на выборах.

При баллатировке данного вопроса Совет Министров единогласно отверг
пропорциональную систему и твердые списки и так же единогласно признал
необходимым ввести в положение систему мажоритарную и свободных списков.

Переходя затем к постатейному обсуждению проекта Совет Министров, кроме
изменений, вызванных отклонением общих положений проекта, внес
нижеследующие поправки и изменения:

1) Статью 2-ю Положения изменить в соответствии с принятой Советом
Министров трехкуриальной системой, при которой число гласных городских дум должно
делиться на три, так как каждая из трех избирает равное количество гласных.

2) В статье 3-й вторую и третью части ее исключить, как не отвечающие принятой
Советом Министров избирательной системе.

3) Статью 4-ю изменить в том смысле, что гласные не могут состоять на службе по
городскому управлению в должностях, замещаемых не по договору найма, как
означено в проекте, а в должностях, занимаемых по выборам.

4) Статью 5-ю согласовать с соответственными статьями Положения о выборах
в земские учреждения.

5) В виду отклонения Советом Министров системы твердых списков последнюю
часть статьи 6-й, начиная со слов «по соответствующим спискам» исключить.

6) В виду признания Советом Министров, что должность председателя городской
думы должна быть безвозмездна, и что городскому голове за председательствование
в городской думе особого вознаграждения не может быть назначаемо - статью 7-ю
изменить, исключив из нее соответственное положение.

7) Статью 8-ю согласовать с соответственными положениями Земского
избирательного закона.

8) Признать, что правом участия в выборах могут пользоваться лица, достигшие
25-летнего возраста к 1 июля года выборов и таким образом заменить предложенный
комиссией срок 15 августа сроком 1 июля.
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9) П. 4-й ст. 12 согласовать с соответственным положением земского
избирательного закона.

10) П. 6-й ст. 12 исключить. Настоящее постановление принято 5 голосами против
5 при перевесе голоса председателя.

11) П. «Б» I и II статьи 13-й согласовать с земским избирательным законом.
12) По пункту 7 статьи 13-й, принятому Советом Министров в редакции

комиссии, Ю. Н. Вагнер остался при особом мнении, полагая, что лиц, осужденных за
уклонение от воинской повинности и затем амнистированных, нет основания лишать
избирательного права навсегда.

13) Последнюю часть статьи 53-й исключить.
14) В статьях 62 и 66 внести соответствующие изменения, имея в виду, что высшей

судебной инстанцией для обжалования решений окружного суда по жалобам на
постановления избирательных комиссий является Административный Генеральный суд
Державного Сената.

15) Статью 67 в части, касщощейся должностных лиц, изложить в следующей
редакции: «Должностные лица, избранные думою, выборы состава коей отменены,
сохраняют свои полномочия впредь до вступления в отправление своих обязанностей
должностных лиц, избранных думою нового состава».

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 198-200 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№79-83

Журнали засідань Ради Міністрів

№79

31.08.1918 г.
№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский,

А. Ф. Романов, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, В. В. Зиньковский, С. Н. Гербель,
Ю. Н. Вагнер, управляющий министерством Д. И. Дорошенко, державный контролер

Г. Е. Афанасьев, за министра товарищ министра Г. Г. Бурлаков, державный секретарь
С. В. Завадский. Приглашены: товарищ военного министра А. Г. Лигнау, Ю. А.
Корниенко и начальник Генерального штаба [А. В.] Сливинский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.
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Заседание открыто в 4 часа ЗО мин.

Слушали: Постановили:

1. Доклад державного секретаря о
необходимости изменения и дополнения закона от

9 июля 1918 г. об учреждении
национальных министерств в смысле оставления

служащих этих министерств за штатом со дня

действительного окончания их ликвидации

и выдачи им до означенного времени

содержания согласно закону от 26 июля 1918
г. о нормальном расписании окладов в цен¬

1. Доклад одобрить.

тральных учреждениях.

2. Доклад военного министра. 2. Продолжение доклада заслушать в
заседании 4 сентября 1918 г.

Заседание закрыто в 7 часов 30 мин. вечера.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6.-Арк. 231. Машинопис. Незасвідчена копія.

№80

2.09.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры Н. П. Василенко, А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий,

И. А. Кистяковский, А. Ф. Романов, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко,
С. Н. Гербель, Ю. Н. Вагнер, Д. И. Дорошенко. Державный контролер Г. Е. Афанасьев.
За министров товарищи министра: А. Г. Лигнау, К. К. Мирович, Г. Г. Бурлаков.
Державный секретарь С. В. Завадский. Приглашены: Н. Л. Максимов, П. Я. Дорошенко,
А. А. Вишневский, М. М. Ханенко209.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 9 час. 30 мин. вечера.
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І.

СЛУШАЛИ: Доклад гетманского господаря М. М. Ханенко о тех причинах,
которые вызывают предположение перевода дома пана Гетмана из занимаемого им ныне
помещения в другое, более подходящее.

ПОСТАНОВИЛИ: В результате сделанных докладчиком предположений о
переводе дома пана Гетмана в бывший императорский дворец или приспособленное для
него здание Духовного училища по Екатерининской улице, а также высказанных
некоторыми министрами соображений, Совет Министров признавая, что перевод
Министерства внутренних дел, занимающего здание бьюшего императорского дворца
в другое помещение в данный момент исключительно напряженной и ответственной
его работы представляется с точки зрения правильного и беспрепятственного хода
правительственной работы крайне нежелательным, шестью против шести голосов
при перевесе голоса председателя высказался временно против перехода дома пана

Гетмана в бывший императорский дворец.
Вместе с тем, в виду вышеприведенного решения своего и признавая, что

помещения, ныне занимаемые домом пана Гетмана недостаточны, Совет Министров
постановил ассигновать в распоряжение начальника Штаба Гетмана авансом
150.000 карб, на постройку бараков, в которых смогут разместиться служащие дома
пана Гетмана.

II.

СЛУШАЛИ: Доклад министра финансов о суммах, подлежащих к отпуску по
Штабу пана Гетмана.

ПОСТАНОВИЛИ: Подтвердить сделанный уже министром финансов авансом
в счет сметы 1918 г. отпуск 600.000 карб, на расходы по Штабу пана Гетмана и
ассигновать авансом же 200.000 карб, на тот же предмет по той же смете.

Заслушав при рассмотрении этого вопроса объяснение гетманского господаря
М. М. Ханенко о тех суммах, которые требуются на расходы господарского отдела
по представительству, Совет Министров признал необходимым отпускаемую уже
сумму (40.000 карб, ежемесячно) увеличить до 50.000 карб, ежемесячно, и
отпустить 80.400 карб, на довольствие прислуги и на чайное довольствие конвоя в доме
пана Гетмана.

III.III.

СЛУШАЛИ: Постановление министра иностранных дел о назначении Максима
Антоновича Славинского представителем Украинской Державы при правительстве
Всевеликого Войска Донского.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру М. А. Славинского одобрить.
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IV.

СЛУШАЛИ: Доклад министра продовольствия и министра торговли и
промышленности об основаниях договора о поставке Центральным державам хлеба и
постановленный министром финансов вопрос о заключении с Центральными державами
валютного договора.

ПОСТАНОВИЛИ: Уполномочить министра торговли и промышленности и
министра продовольствия заключить с представителями Центральных держав договор
о поставке им хлеба и замене недостающего количества хлеба сахаром и спиртом на
основаниях, одобренных Советом Министров в настоящем заседании.

При обсуждении настоящего дела министром финансов был доложен вопрос об
основаниях, на которых возможно заключить с Центральными державами валютный
договор.

Одобряя предположение министра финансов как в отношении установленного
договором курса на марки и кроны, так и в отношении условий договора о неввозе
Центральными державами рублей из Великороссии, Совет Министров постановил
постатейное чтение договора отложить до следующего заседания.

Вместе с тем Совет Министров по предложению министра финансов
уполномочил министра торговли и промышленности настаивать перед представителями

Центральных держав на внесении в хлебный договор условия, что оплата сахара и спирта
производится марками и кронами.

Заседание закрыто в 1 час ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 232-233. Машинопис. Незасвідчена копія.

№81

4.09.1918 г.

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий, А. Ф. Романов, В. Г.

Колокольцев, В. Ю. Любинский, Б. А. Бутенко, С. Н. Гербель, Ю. Н. Вагнер, державный
контролер Г. Е. Афанасьев, за министров товарищи министра: В. Е. Рейнбот, К. К. Ми-
рович, державный секретарь С. В. Завадский. Приглашены: А. Г. Лигнау, Ю. А.
Корниенко, А. В. Сливинский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.
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Заседание открыто в 3 часа 55 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Сообщение исполняющего обязанности председателя Совета
Министров о предложенном паном Гетманом на рассмотрение Совета Министров
законопроекте об учреждении Главного комитета помощи увечным воинам.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что по заявлению военного министра
в военном министерстве разработан проект учреждения Александровского комитета
о раненых на Украине, и признавая необходимость ознакомиться с положениями, как
предложенного на рассмотрение кабинета паном Гетманом проекта, так и с
положениями проекта, выработанного военным министром, просить военного министра
передать свой проект в державную канцелярию для рассмотрения общих проектов в
особой комиссии в составе военного министра, министра юстиции и министра народного
здравия и призрения или их представителей и начальника Штаба пана Гетмана.

II.

СЛУШАЛИ: Представление министра исповеданий о разрешении на продажу
причтом и старостой Харьковского кафедрального Успенского собора
принадлежащего собору дома, состоящего в г. Харькове по Николаевской улице.

ПОСТАНОВИЛИ: Признавая условия продажи, сообщенные Совету
Министров министром исповеданий, для настоящего положения цен на недвижимые
имения в городах не отвечающим интересам казны - в разрешении на продажу дома

причту и старосте Харьковского кафедрального собора отказать.

III.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении Александра Монки-
на помощником начальника Главного тюремного управления.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Монкина одобрить.

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад военного министра о сформировании армии.
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление по настоящему докладу занести в особый

журнал.

V.

СЛУШАЛИ: Заявление министра иностранных дел о призыве австро-венгерским
командованием всех галичан и буковинцев на военную службу и о требовании того
же командования явиться всем вообще военнообязанным до 10 октября, а для
высших военных чинов до 31 декабря.
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ПОСТАНОВИЛИ: Просить министра иностранных дел оповестить об этом
распоряжении все ведомства.

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад министра торговли и промышленности о ходе переговоров
с представителями Центральных держав по вопросам договора о поставке им хлеба.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить министру торговли и промышленности включить
в условие договора, что все количество сахара, отпускаемого на основании этого

договора, должно быть оплачено по цене, которая будет установлена для внутреннего
потребления, но не может превышать 120 карб, за пуд, за исключением 2 Уг
миллионов пудов, продаваемых на основании ст. 5 договора по 100 руб. за пуд.

По вопросу об обязательном включении в договор ст. 7, по которой в случае
незаключения или прекращения валютного договора платеж за сахар и спирт

должен производится марками и кронами по курсу 8S и 50 коп., на которой
настаивал министр финансов, Совет Министров, заслушав соображения по этому
вопросу министра торговли и промышленности, окончательного решения не вынес,

отложив его до рассмотрения конечного договора, которое назначил на пятницу

6 сентября.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 234-23S. Машинопис. Незасеідчена копія.

№82

6.09.1918 г.

№

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.
Присутствовали: министры В. Г. Колокольцев, А. Ф. Романов, В. Ю. Любинский,

С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, С. Н. Гербель, Ю. Н. Вагнер, Д. И. Дорошенко. За
министров товарищи министров: В. Е. Рейнбот, А. Г. Лигнау, К. К. Мирович, И. А. Кра-
сусский. Товарищ державного контролера Д. В. Валлийский, державный
секретарь С. В. Завадский. Приглашены: С. Т. Варун-Секрет, В. А. Кулябко-Корецкий,
Ю. А. Корниенко, Е. Я. Яковенко и А. В. Сливинский.

Секретарствовал А. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 9 час. вечера.
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I.

СЛУШАЛИ: Сообщение министра финансов А. К. Ржепецкого о том, что голова
Коллегии верховных правителей письмом уведомил его о возложении на него
названной коллегией председательствования в Совете Министров в виду болезни Н. П.
Василенко.

ПОСТАНОВИЛИ: Сообщение принять к сведению.

II.

СЛУШАЛИ: Сообщение А. К. Ржепецкого о результатах переговоров его с
представителями Центральных держав по поводу условий договора на поставку им хлеба,
сахара и спирта.

ПОСТАНОВИЛИ: Усматривая из доклада, что по всем пунктам договора,
одобренного Советом Министров в предыдущих чтениях, с представителями
Центральных держав достигнуто соглашение, за исключением вопроса о цене на

продаваемый Центральным державам сахар, Совет Министров единогласно признал,
что продажа сахара Центральным державам по цене, которая была бы ниже цены
сахара, продаваемого на Украине, недопустима и постановил просить министра
финансов при окончательном соглашении настоять на установлении в договоре той
цены на продаваемый сахар, которая была принята в заседании Совета Министров
4 сентября с. г.

III.

СЛУШАЛИ: Доложенный министром финансов проект валютного договора
с Центральными державами.

ПОСТАНОВИЛИ: Проект валютного договора одобрить.

IV.

СЛУШАЛИ: Представление министра финансов о назначении Владимира
Ивановича Михайловского управляющим Экспедицией заготовления державных бумаг и о
назначении ему содержания в размере 30.000 карб, в год.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру В. И. Михайловского одобрить и назначить ему
содержание в размере 30.000 карб, в год, присвоив ему лично ту сумму, которая будет
превышать штатный оклад.

V.

СЛУШАЛИ: Доклад министра финансов об отпуске аванса на потребности
Экспедиции заготовления державных бумаг в двухмесячном размере, т. е. в сумме
10.000.000 карб.
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ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать из суммы Державного казначейства по смете
кредитной канцелярии на 1918 г. на расходы по Экспедиции заготовления державных
бумаг авансом 10.000.000 карб.

VI.

СЛУШАЛИ: Доклад военного министра об отпуске средств на расходы Военного
министерства в сентябре месяце.

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить в распоряжение военного министра авансом
30.000.000 карб, в счет сметы военного министерства на сентябрь 1918 г.

VII.

СЛУШАЛИ: Представление министра торговли и промышленности о назначении
Сергея Васильевича Бородаевского210 товарищем министра.

ПОСТАНОВИЛИ: Учреждение 2-й должности товарища министра торговли
и промышленности признать необходимым, а кандидатуру С. В. Бородаевского
обсудить на общем основании.

vni.

СЛУШАЛИ: Представление министра путей сообщения о назначении Степана
Прокофьевича Тимошенко211 членом Инженерного совета министерства.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру С. П. Тимошенко одобрить.

IX.

СЛУШАЛИ: Представление министра продовольствия о назначении В. К. За-
йковского, О. Д. Петрова, С. П. Фридолина, В. Р. Коля и В. И. Баланина на должности
директоров департаментов.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры В. К. Зайковского, О. Д. Петрова, С. П.
Фридолина, В. Р. Коля и В. И. Баланина одобрить.

X.

СЛУШАЛИ: Поставленный державным секретарем вопрос, допустимо ли
совместительство по нескольким должностям на государственной службе.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить державного секретаря представить Совету
Министров справку, в каком положении находиться вопрос о совместительстве в

действующем законе, а также свои соображения по этому вопросу и по вопросу о
совместительстве для лиц, занимающих должности в правительственных учреждениях по

вольному найму.
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XI.

СЛУШАЛИ: Заявление министра торговли и промышленности о необходимости
путем образования особой комиссии установить на месте в Одессе размер убытков,
причиненных взрывом крупнейшим местным заводам212.

ПОСТАНОВИЛИ: Обсуждение настоящего вопроса отложить до обсуждения
министром финансов общего вопроса о предприятиях, пострадавших в связи с
событиями последнего времени.

XII.

СЛУШАЛИ: Доклад военного министра о формировании армии.
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление по настоящему вопросу внести в особый

журнал.

XIII.

СЛУШАЛИ: Поставленный министром земледелия вопрос о том, на какое из
ведомств должен быть возложен ремонт лошадей для армии213.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Признавая, что все дело ремонта лошадей для армии
должно находиться в ведении Военного министерства, как ведомства, необходимостям
которого оно служит, ремонтирование лошадей оставить в военном ведомстве.

б) Смету департамента коннозаводства передать в Малую Раду для исключения из
ее соответственных расходных статей, относящихся к расходам по ремонту лошадей
для армии.

XIV.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром юстиции законопроект о некоторых
дополнениях к закону от 24 июля 1918 г. о борьбе со спекуляцией.

ПОСТАНОВИЛИ: 1-ю статью законопроекта одобрить в редакции, измененной
в настоящем заседании.

2-ю статью законопроекта исключить.

XV.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел законопроект о реквизиции
квартир, телефонов, средств передвижения, типографий и типографских
принадлежностей.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Вопрос о реквизиции телефонов, средств передвижения,
типографий и типографских принадлежностей из настоящего законопроекта исключить.

б) Признать, что квартиры могут быть реквизируемы только для учреждений
государственных и имеющих общественно-государственное значение, а равно для лиц,
состоящих на службе в государственных учреждениях.
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в) Просить товарища министра внутренних дел В. Е. Рейнбота соответственно
изменить положения настоящего законопроекта и дальнейшее рассмотрение его
продолжить в ближайшем заседании.

г) Предоставить министру финансов право реквизиции типографий и
типографских принадлежностей для нужд экспедиции заготовления державных бумаг.

Соответственный законопроект поручить выработать Державной канцелярии.

XVI.

СЛУШАЛИ: Доклад министра финансов об отпуске 5.000.000 карб, на
содержание Корпуса пограничной стражи в сентябре месяце.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

XVII.

СЛУШАЛИ: Доклад державного секретаря об утверждении предположения
Совета Министров об ассигновании соответственной суммы на пособие Комитету для
оказания помощи потерпевшим от взрыва в г. Одессе.

ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать Комитету по оказанию помощи пострадавшим
от взрьюа в г. Одессе 500.000 карб.

XVIII.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении председателя
департамента Варшавской судебной палаты Ченикаева членом консультации
Министерства юстиции и вице-директора 2-го департамента Министерства юстиции Сле-
пушкина директором названного департамента.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Ченикаева и Слепушкина одобрить.

Заседание закрыто в 2 час ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 236-238. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№83

9.09.1918 г.

№

Председательствовал: А. К. Ржепецкий и И. А. Кистяковский.
Присутствовали: голова Коллегии верховных правителей Ф. А. Лизогуб, члены

Коллегии верховных правителей: А. Ф. Рогоза, Д. А. Носенко. Министры: А. Ф.
Романов, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, С. Н. Гербель, Ю. Н.
Вагнер, Д. И. Дорошенко, товарищ державного контролера Д. В. Валлийский, вр. упр.
Воєн. мин. А. Г. Лигнау, за министра товарищ министра И. А. Красусский, К. К. Ми-
рович, товарищ морского министра Н. Л. Максимов, державный секретарь С. В.
Завадский.

Секретарствовал П. К. Ивенсен214.

Заседание открыто в 9 час. 20 мин. вечера.

I.

СЛУШАЛИ: Представление министра иностранных дел о командировании
директора департамента загальных справ Константина Владимировича Лосского215
в Гельсингфорс для временного исполнения обязанностей уполномоченного в делах
при правительстве Финляндии.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру К. В. Лосского обсудить на общем основании.

II.

СЛУШАЛИ: Доклад министра торговли и промышленности о подаче тов.
министра В. А. Ауэрбахом мотивированного прошения об отставке.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению.

III.

СЛУШАЛИ: Доклад головы украинской Мирной делегации С. П. Шелухина о ходе
работ Мирной конференции.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.

IV.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром финансов законопроект о беспошлинном
пропуске на Украину книг и разного рода изданий.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопрект одобрить.
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V.

СЛУШАЛИ: Доклады министров финансов, торговли и промышленности и
продовольствия о выработанных путем переговоров с представителями Центральных
держав проектах торгового и валютного договоров Украинской Державы с
Центральными державами.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление по означенным докладам занести в особый журнал.

VI.

СЛУШАЛИ: Доклад С. В. Завадского о законопроектах, рассмотренных в Малом
Совете Министров и значащихся в прилагаемом реестре № 10 под №№ 1-25.

ПОСТАНОВИЛИ: а) По вопросам, значащимися в перечне под №№ 1, 2,4, 5, 6,
7, 8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23 - постановление Малого Совета
одобрить и представить соответствующие законопроекты на утверждение пана Гетмана.

б) По вопросу об утверждении временных штатов управления окружных старост
(по перечню № 3) - принимая во внимание, что означенный вопрос в принципе уже
разрешен Советом Министров, законопроект возвратить в Малую Раду для
рассмотрения штатов управления окружных старост.

в) По вопросу о посылке делегации от постоянной комиссии по делам о
военнопленных в Турцию и Болгарию (по перечню № 22) - решение Малого Совета
одобрить, добавить в каждую комиссию по одному представителю от Министерства
внутренних дел по назначению министра и увеличив вдвое размер намеченных

законопроектом командировочных пособий.
г) рассмотрение вопросов, значащихся в перечне под №№ 13 и 25 отложить.

Окремий журнал засідання Ради Міністрів

9.09.1918 р.
I.

СЛУХАЛИ: Питання про затвердження внесених до Ради Міністрів міністрами
фінансів, торгу, промисловості і продовольчих справ в попереднім і сучаснім
засіданнях проектів валютного і торгового договорів, котрі складені шляхом
переговорів з представниками Центральних держав і попередньо обмірковувалися
в осібних комісіях при участі представників підлежних відомств і організацій.

ПОСТАНОВИЛИ: Визнаючи всю тяготу сучасного становища України через
крайню недостачу сировини, невлаштований транспорт, недостатність урожаю та
цілої низки інших причин, Рада Міністрів рахує, все ж таки, необхідним прийняти на
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себе моральну відповідальність за підпис договору, умови котрого не можна визнати
цілком погожими, в глибокій певності, що підтримання і зміцнення державного
порядку на Україні дасть їй змогу відбудувати господарські сили краю і вийти з
особливостей, які вона переживає.

На підставі зазначеного Рада уповноважує ггідлежних міністрів підписати осібні
договори, а міністра торгу і промисловості С. М. Гутника підписати загальний торговий договір.

П.

СЛУХАЛИ: Доклад міністра торгу і промисловості про припущення, яке
заявили представники Центральних держав, ввести до договору про вивіз хліба вказівки,
що Центральним державам належить право купівлі всіх перевишків* урожаю хліба
1918 р.

ПОСТАНОВИЛИ: Визнати включення зазначеної вказівки до договору недоречним,
але згодитися на включення до договору пояснення, що вивіз хліба українським урядом за
кордон дозволяється в кожнім окремім випадкові Вищою продовольчою радою.

Заседание закрыто в 5 часов утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - Оп.1. - Спр. 6. - Арк. 239-240; Спр. 9. - Арк. 99-99 зв. Машинопис.
Незасеідчені копії.

№84-100

Журнали засідань Ради Міністрів

№84

10.09.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: И. А. Кистяковский, С. Н. Гербель, С. М. Гутник, А. К. Ржепец-

кий, Д. И. Дорошенко, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, Б. А. Бутенко, вр. управл.
Воєн, министерст. А. Г. Лигнау; за министра товарищи министра: Я. М. Затворниц-
кий, К. К. Мирович; товарищ державного контролера Д. В. Валлийский, товарищ
державного секретаря Н. М. Могилянский.

Йдеться про надлишки.
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Секретарствовал: П. К. Ивенсен.

Заседание открыто в 9 час. 15 мин. вечера.

I.

СЛУШАЛИ: Представление министра иностранных дел о командировании
директора [департамента] загальных справ Константина Владимировича Лосского
в Гельсингфорс для временного исполнения обязанностей уполномоченного в делах
при правительстве Финляндии.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру К. В. Лосского одобрить.

II.

СЛУШАЛИ: Представление министра иностранных дел о назначении д-ра Люция
Кобылянского216 радником министерства.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру д-ра Кобылянского обсудить на общем основании.

III.

СЛУШАЛИ: Вопрос об опубликовании текста ратификации Мирного договора,
заключенного Украиною и Германиею в Брест-Литовске 9 февраля 1918 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Грамоту пана Гетмана о ратификации договора опубликовать
в «Державном вестнике» с указанием на одобрение Совета Министров.

IV.

СЛУШАЛИ: Законопроект об ассигновании 6.739 карб, на удовлетворение
комиссии по пересмотру квартирного закона 5 августа 1917 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

V.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел законопроект о
продолжении существования комиссии для рассмотрения законодательных дел,

установленной при Министерстве внутренних дел, законом от 17 июля 1918 г. и об
ассигновании 399.600 руб. на содержание этой комиссии до 1 января 1919 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

VI.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел законопроект о порядке
расходования остатков от отпусков на содержание Державной варты.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить, ограничив срок его действия 1918
и 1919 гг.
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VII.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел законопроект временного
положения о мерах против лиц, угрожающих безопасности Украинской Державы
и ее правопорядку.

ПОСТАНОВИЛИ: Отложить обсуждение законопроекта на четверг 12 сентября
и просить министра внутренних дел переработать его в соответствии со сделанными
в заседании указаниями.

Заседание закрыто в 1 час ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 242-242 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№85

12.09.1918 г.

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, А. К. Ржепецкий, В. Ю.

Любинский, В. Г. Колокольцев, С. Н. Гербель, Ю. Н. Вагнер, Б. А. Бутенко, С. М. Гутник, вр.
упр. Военным министерст. А. Г. Лигнау. За министров тов. минист.: К. К. Мирович,
Я. М. Затворницкий. Товарищ держ. контрол. Д. В. Валлийский, товарищ держ.
секрет. Н. Г. Могилянский. Приглашен В. Е. Рейнбот.

Секретарствовал: П. К. Ивенсен.

I.

СЛУШАЛИ: Доклад времен, управл. Военным министерством о появлении
организации, вербующей членов Южной Добровольческой армии217.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить вр. управл. Военным министерством войти в
переговоры с германским командованием для выяснения отношения его к формированию
Южной Добровольческой армии.

II.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром финансов законопроект об изъятии из
обращения кредитных билетов достоинством в 100 карб, образца 1917 г., выпущенных
согласно постановлению Центральной Рады от 19 декабря 1917 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.
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III.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел законопроект о наделении
министра внутренних дел, губернских старост, столичных отаманов правом издания
обязательных постановлений и наложения наказания в административном порядке.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить, изложив 1-ю статью в следующей
редакции:

Предоставить министру внутренних дел, губернским старостам, столичному
и мийським отаманам, по утверждении министра внутренних дел право выдавать
обязательные постановления по вопросам охраны общественного порядка, спокойствия
и благоустройства и налагать наказания в административном порядке на виновных
в нарушении этих постановлений: денежные взыскания не превышающие 3.000 руб.,
или арест на срок не более 3-х месяцев.

IV.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел законопроект временного
положения о мерах против лиц, угрожающих безопасности Украинской Державы
и ее правопорядку.

ПОСТАНОВИЛИ: Проект временного положения о мерах против лиц,
угрожающих безопасности Украинской Державы и ее правопорядку одобрить с
нижеследующими изменениями и дополнениями:

1. В заголовке проекта перед словом «безопасности» добавить «государственной».
2. Статью 1-ю изложить в следующей редакции: «В отмену закона от 2 августа 19І7 г.

министру внутренних дел - на всем пространстве Украинской Державы, губерниальным
старостам - в пределах подведомственной им губернии, столичному и городским
отаманам - в пределах вверенных им отаманств, предоставляются делать распоряжения:

а) о производстве обысков и выемок у лиц, подозреваемых в совершении деяний,
угрожающих государственной безопасности и ее правопорядку и

б) о предварительном аресте означенных в пункте «а» лиц.
3. К первому пункту добавить два примечания: а) об аресте лиц, находящихся на

государственной службе, сообщая в течение трех суток подлежащему начальству;
б) действию настоящего законопроекта не подлежат: судьи, лица прокурорского

надзора и следователи без согласия на то министра юстиции.
4. Статью 2-ю изложить в следующей редакции:
Указанным в пункте «а» ст. 1-й лицам предоставляется подвергать

предварительному аресту на срок: министру внутренних дел - до 2-х месяцев, губерниальным
старостам - до 2-х недель, причем последний срок может быть продлен с разрешения
министра внутренних дел до 2-х месяцев.

5. В 6-й перед словом «безопасности» добавить «государственной» и продлить
статью, изложив окончание в следующей редакции: «Лицо прокурорского надзора,



Рада Міністрів Української Держави 283

усмотрев неправильность ареста, представляет о том немедленно и непосредственно

прокурору Судебной палаты на распоряжение.
Прокурор Судебной палаты, буде признает арест правильным, свое о том

заключение препровождает губерниальному старосте или мийському отаману, которые
в случае несогласия с этим заключением, обязаны в течении трех дней направить всю
переписку вместе со своими объяснениями на окончательное разрешение особого
совещания при министре внутренних дел, образованного согласно ст. 9 положения.

6. В ст. 7-й после слов «Принудительной высылки» добавить «на срок до 2-х лет»
и в конце статьи после слов «министра внутренних дел» добавить «или за пределы
Украины».

7. Ст. ст. 9 и 10 исключаются.

8. Ст. 2-ю после слов «в составе» изложить в следующей редакции: «2-х членов
Совета министра внутренних дел по назначению министра внутренних дел и 3-х
членов консультации министра юстиции по назначению министра юстиции.

9. В ст. 13 вычеркнуть слова «со дня распубликования».
10. Последнюю часть ст. 14-ой со слов «органы повременной печати...» и до

конца исключить

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Аріс. 243-244зв.МашинописНезасвідчена копія.

№86

13.09.1918 г.
№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: Ф. А. Лизогуб, А. Ф. Рогоза, Д. А. Носенко.

Присутствовали министры: И. А. Кистяковский, В. Ю. Любинский, В. Г.
Колокольцев, Ю. Н. Вагнер, Б. А. Бутенко, А. Ф. Романов, С. Н. Гербель, вр. управл. Воєн,

минист. А. Г. Лигнау. За министров товарищи министров: Г. М. Курило, К. К. Миро-
вич, В. А. Ауэрбах. Товарищ державного контролера Д. В. Валлийский. Товарищ

державного секретаря Н. М. Могилянский.
Секретарствовал: П. К. Ивенсен.

Заседание открыто в 8 час. 15 мин. вечера.
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I.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром иностранных дел законопроект о временном
занятии помещений, об отчуждении и предоставлении во временное пользование
типографских принадлежностей в принудительном порядке для удовлетворения
потребностей государственных и общественных, имеющих общегосударственное значение,
учреждений, а также лиц, состоящих на службе в этих учреждениях (продолжение).

ПОСТАНОВИЛИ: Проекты 25, 26,27, 28, 29, 30 и 31 законопроектов одобрить
со сделанными Советом Министров изменениями.

II.

СЛУШАЛИ: Доклад министра продовольствия о положении
продовольственного дела.

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушать доклад министра продовольствия о положении
продовольственного дела и разъяснения, данные министром путей сообщения о
провозоспособности железных дорог - принять следующие экстренные меры:

1) Просить товарища морского министра сделать срочные распоряжения о
немедленном изготовлении к отплытию в Батум наливного парохода для отвоза хлеба
и сахара в обмен на смазочные материалы.

2) Просить министра продовольствия сделать срочные распоряжения об
изготовлении в достаточном количестве груза: хлеба и сахара для отправки его с наливным
пароходом в Батум в обмен на смазочные и осветительные материалы.

3) Просить Министерство торговли и промышленности выяснить все вопросы,
связанные с отправкой наливного парохода с означенными выше грузами в Батум для
обмена их на смазочные и осветительные материалы, а равно и ввоза последних на Украину.

4) Просить министра путей сообщения принять экстренные меры для усиления
ремонта подвижного состава.

5) Для всестороннего исследования всех вопросов, связанных с продовольственным
делом в стране, а равно и для выработки экстренных мер, необходимость коих
выяснилась из докладов указанных выше министров - 1) образовать совещание в составе
министров: продовольствия, торговли и промышленности, путей сообщения и военного;
2) возложить созыв сообщения на министра продовольствия; 3) просить председателя
Совета Министров по возможности принимать участие в работах совещания и 4)
рассматривать доклады этого совещания в Совете Министров вне очереди.

Ш.

СЛУШАЛИ: Заявление исполн. обязанности военного министра о том, что
постановление Совета Министров от 7 сентября о передаче постоянных складов военного
ведомства в ведение главноуполномоченного требует, по его мнению,
законодательного утверждения.
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ПОСТАНОВИЛИ: а) Признать, что упомянутое постановление не требует
законодательного утверждения, так как оно последовало в порядке примечания к ст. 1-й
закона 14 июня 1918 г., предоставляющего Совету Министров разрешать сомнения,
встречаемые при применении названного закона.

б) Просить военного министра и главноуполномоченного в исполнение
упомянутого выше постановления Совета Министров от 7 сентября ускорить передачу
постоянных складов военного ведомства в ведение главноуполномоченного, чтобы
открылась через это возможность срочно приступить к выделению в этих складах
имущества, необходимого для нужд Украинской армии и для ликвидации на общих
основаниях остальных запасов.

Испол. обязанности военного министра остался по этому вопросу при особом
мнении.

Заседание закрыто в 2 часа ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 245-246. Машинопис. Незасвідчена копія.

№87

14.09.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, А. Ф. Романов, С. Н. Гербель,

Б. А. Бутенко, А. К. Ржепецкий, В. Ю. Любинский, В. Г. Колокольцев.
За министров товарищи министров: В. А. Ауэрбах, К. К. Мирович.

Государственный контролер Г. Е. Афанасьев. Тов. державного секретаря Н. М. Могилянский.
Секретарствовал: П. К. Ивенсен.

Заседание открыто в 4 час 15 мин. дня.

I.

СЛУШАЛИ: Сообщение вр. исп. об. председателя Совета Министров о болезни
министра иностранных дел Д. И. Дорошенко и о ходатайстве последнего о
поручении вр. исп. об. министра иностранных дел старшему раднику О. О. Эйхельману.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять сообщение к сведению и поручение О. О.
Эйхельману временного исполнения обязанностей министра иностранных дел - одобрить.
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П.

СЛУШАЛИ: Сообщение вр. неп. об. председателя Совета Министров о
просьбе Коллегии верховных правителей подтвердить постановление Совета Министров
о сообщении ведомствами по поводу всех незакономерных действий германских и
австрийских властей.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить все ведомства сделать распоряжения, чтобы
подведомственные им учреждения доставляли бы точные сведения о всех незакономерных
действиях германских и австрийских властей.

III.

СЛУШАЛИ: Доклад вр. исп. об. представителя Совета Министров об увеличении
ассигнований по охране дворца пана Гетмана.

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушать в понедельник.

IV.

СЛУШАЛИ: Доклад министра финансов о реквизиции германскими властями
патоки, необходимой для осуществления винной монополии.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить вр. исп. об. председателя Совета Министров
совместно с министром финансов заявить германским властям протест по поводу
реквизиции патоки, указав, что подобная реквизиция является нарушением
торгового договора.

V.

СЛУШАЛИ: Предложение министра финансов о назначении предельного
срока для представления министерствами на рассмотрение Совета Министров
штатов центральных учреждений по окладам, которые существовали до закона
26 июня 1918 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение одобрить.

VI.

СЛУШАЛИ: Ходатайство министра финансов о заслушании его доклада по
общим вопросам во вторник 17 сентября, и о том, чтобы в заседании этом
присутствовали лишь министры и те из их товарищей, которые заменяют министров.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад министра финансов по общим вопросам назначить на
вторник 17 сентября и предложение о составе заседания одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Представление министра народного просвещения об утверждении
в должности с 1 июня 1918 г. директора департамента высшей школы Феоктиста Пе-
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тровича Сушицкого и в должности директора департамента низшей школы Андрея
Ивановича Лещенко218.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Ф. П. Сушицкого и А. И. Лещенко одобрить.

VIII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра торговли и промышленности об уполномочии
его совместно с министром путей сообщения подписать дополнительный договор
с уполномоченными правительства Всевеликого Войска Донского в отношении
совместного регулирования вопросов, касающихся Донецкого бассейна.

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить министру торговли и промышленности
совместно с министром путей сообщения подписать дополнительный договор с
правительством Всевеликого Войска Донского и привести его в исполнение, не ожидая
подписания общего договора.

IX.

СЛУШАЛИ: Доклад министра юстиции о возбужденном австрийскими властями
ходатайстве издавать обязательные постановления в отношении украинских граждан,
действия которых не подлежат судебному преследованию, но затрагивают или вредят
интересам подданных Австрии.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить министра юстиции сообщить австрийским властям,
что ходатайство их неприемлемо, ибо нарушает суверенные права украинского
государства.

X.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров о получении от
начальника Генерального штаба г[енерал]-л[ейтенанта] Тренера писем по поводу
квартирного кризиса в г. Киеве.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Просить министра внутренних дел составить
соответствующий ответ, каковой и представить на утверждение Совета Министров.

б) 1. Для выяснения вопроса о том, какие правительственные, общественные
и частные учреждения подлежат эвакуации из г. Киева образовать комиссию под
председательством министра внутренних дел и представителей всех ведомств.

2. Представителями ведомств могут быть лица в должности не ниже директора
департамента.

3. Просить все ведомства указать своих представителей не позже вторника 17
сентября с/г.

4. Представить означенной выше комиссии право образовывать подкомиссии по
той же деятельности в других городах Украины.
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XI.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении быв. тов.
председателя Нижегородского суда Литвинова председателем окружного суда.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру г. Литвинова одобрить.

XII.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров о письме гр. Спаноки по
поводу предполагаемой поездки австрийских ученых для ознакомления с Украиной.

ПОСТАНОВИЛИ: Сообщить ведомствам.

XIII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения о разрешении купить за
4.000.000 карб, дом и об ассигновании на это 2.000.000 карб, с тем, чтобы уплата
остальной суммы была отсрочена на срок 5 лет с начислением на неуплаченную
сумму процентов из расчета 4 годовых.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

XIV.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел законопроект о реквизиции
помещений, об отчуждении и предоставлении во временное пользование для
удовлетворения потребностей государственных и общественных, имеющих
общегосударственное значение, учреждений, а также лиц, состоящих на службе в этих учреждениях.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить со внесенными Советом Министров
исправлениями.

XV.

СЛУШАЛИ: Законопроекты, рассмотренные в Малом Совете и значащиеся
в прилагаемом перечне № 11 под № 1 (об отпуске 9.885.136 карб, на окончание работ
по постройке железной дороги Жмеринка-Могилев и на производство расчетов по
уже выполненным работам на участке Жмеринка-Окница-Ларга) и № 2 (о некоторых
изменениях штата I департамента Министерства юстиции.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановления Малого Совета одобрить и представить
соответственные законопроекты на утверждение Коллегии верховных правителей.

XVI.

СЛУШАЛИ: законопроект об ассигновании 2.500 карб, на канцелярские расходы
междуведомственной комиссии по ликвидации дела и имуществ национальных
министерств.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.
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XVII.

СЛУШАЛИ: законопроект об ассигновании 7.132 карб. 33 коп. на выплату
типографии Украинского научного товарищества.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - Оп.1. - Спр. 6. -Арк. 247-249. Машинопис. Незасвідчена копія.

№88

16.09.1918 г.

№

Присутствовали: председатель Коллегии верховних правителей Ф. А. Лизогуб,
члены Коллегии верховних правителей: Д. А. Носенко, А. Ф. Рогоза.

Председатель: Н. П. Василенко.
Присутствовали министры: И. А. Кистяковский, С. Н. Гербель, А. Ф. Романов,

В. Ю. Любинский, Ю. Н. Вагнер. Вр. управляющ. Воєн, министерством А. Г. Лигнау.
За министров товарищи министров: В. А. Ауэрбах, Г. М. Курило, К. К. Мирович.
Товарищ державного секретаря Н. М. Могилянский, товарищ державного контролера
Д. В. Валлийский. Приглашены: И. Н. Дьяков.

Секретарствовал: П. К. Ивенсен.

Заседание началось в 9 час. 5 мин. вечера.

1.

СЛУШАЛИ: Доклад управляющего Военным министерством об ассигновании
аванса в размере 25.000.000 руб. в счет одобренного Советом Министров по
смете Главного интендантского управления аванса в 102.150.000 с перечислением этой
суммы в § II ст.2 сметы Главного интендантского управления.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

2.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел законопроект об изменениях
действующего положения об образовании городских дум и о производстве выборов
гласных этих дум.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект со сделанными Советом Министров
изменениями и дополнениями одобрить.
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3.

СЛУШАЛИ: Предложение вр. исп. обяз. председателя Совета Министров
выразить председателю образованной при Министерстве внутренних дел комиссии по
пересмотру положения о городских думах И. Н. Дьякову и в лице его всей названной
комиссии особую благодарность Совета Министров за понесенные им
чрезвычайные труды по разработке законопроекта временного положения об образовании
городских дум и о производстве выборов гласных этих дум.

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение в. исп. обяз. председателя Совета Министров
принято Советом Министров единогласно.

4.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Комиссии правителей* о первых шагах,
предпринятых австро-венгерским правительством для достижения мира.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить державного секретаря снестись с министром
иностранных дел о вручении австро-венгерскому правительству ноты с пожеланием

успехов в мирных переговорах.

5.

СЛУШАЛИ: Сообщение вр. исп. обяз. председателя Совета Министров о
сделанном в Министерстве путей сообщения распоряжении по поводу перевода часов на
один час назад.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать, что распоряжение о переводе часов может
последовать лишь по постановлению Совета Министров и просить министра шляхив
отменить сделанное распоряжение, если же оно последовало по соглашению с

германскими железнодорожными властями, то войти по этому поводу в переговоры
с последними.

6.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении бывшего товарища
председателя Нижегородского окружного суда Литвинова председателем Стародуб-
ского окружного суда.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру г. Литвинова одобрить.

7.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Коллегии верховных правителей о
полученных им сведения по поведу арестов и расстрелов украинских граждан, проживающих на

территории Советской Республики, по подозрению их в контр-революции.

* Йдеться про Колегію верховних правителів.
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ПОСТАНОВИЛИ: Выслушав сообщения председателя Коллегии верховных
правителей о производимых на территории бывшей Российской империи советскими
властями массовых арестов и расстрелов без всякого суда ни в чем неповинных лиц219,
среди которых немало украинских граждан, Совет Министров, глубоко возмущаясь
бесчеловечным способом политической борьбы со стороны советских властей,
решительно протестуя против попрания всех принципов международного права

означенными действиями в отношении украинских граждан и горячо сочувствуя

страданиям лучшей части братского русского народа, постановил:
1) Обратиться ко всем державам мира с самым убедительным призывом с целью

прекращения чинимых на территории России преступлений.
2) Просить Коллегию верховных правителей путем сношения с германскими

властями о принятии этими властями решительных мер к установлению прочных

гарантий неприкосновенности арестованного главы Православной церкви
патриарха Тихона, а также к тому, чтобы проживающие на территории России украинские
граждане были приняты под особое покровительство германских властей и были
всецело изъяты из юрисдикции органов Совета народных комиссаров ввиду того, что все
протесты дипломатических агентов Украины о незакономерных репрессиях против
украинцев не привели до сего времени ни к каким результатам.

8.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел законопроект о
предоставлении ему права назначать вместо всего состава городских управ или отдельных их

членов, которые вышли в отставку, весь новый состав или отдельных членов.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект со сделанными Советом Министров
исправлениями и дополнениями одобрить.

9.

СЛУШАЛИ: Доклады главноуполномоченного по управлению и ликвидации
учреждений военного времени по поводу а) назначения особой смешанной
комиссии для выяснения вопросов, возникающих при применении соглашения с главным

германским командованием относительно раздела военного имущества и б)
возбужденного представителями центрального германского закупочного учреждения
ходатайства о продаже им медицинского и иного имущества из той части военного
имущества, которая причитается на долю Украины.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление по этому вопросу занести в особый журнал.

Заседание закрыто в 2 часа утра.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - Огі.1. - Спр. 6. -Арк. 250-251 зе. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№89

17.09.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры В. Г. Колокольцев, С. Н. Гербель, И. А. Кистяков-

ский, А. К. Ржепецкий, Б. А. Бутенко, Ю. Н. Вагнер, А. Ф. Романов, вр. управл. воєн,
министерством А. Г. Лигнау, за министров товарищи: В. А. Ауэрбах, К. К. Миро-
вич, О. О. Эйхельман, державный контролер Г. Е. Афанасьев, державный секретарь
С. В. Завадский, приглашены: В. Е. Рейнбот, Е Е Лерхе, К. Е. Замен.

Секретарствовал: П. К. Ивенсен.

Заседание открыто в 9 час. 30 мин. вечера.

I.

СЛУШААИ: Внесенный министром финансов законопроект об обращении на
Украине облигаций займов, выпущенных или гарантированных бывшим Российским
правительством и об оплате процентов по купонам этих займов.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить со сделанными Советом Министров
добавлениями.

II.

СЛУШАЛИ: Доклад министра финансов о договоре, заключенном Германией
с Советским правительством об убытках, понесенных Германией во время войны и о
той части этих убытков, уплата коих возлагается на Украинскую Державу.

27 августа сего года подписано в Берлине соглашение между Германией и Советской
республикой, обязывающее Республику уплатить Германии в общем 6 миллиардов
марок в удовлетворение различного рода претензий, предусмотренных Брестским
договором. При этом соглашением установлено, что часть платежей в размере до 1
миллиарда марок может быть перенесена с согласия Германии на Украину и Финляндию.

Одновременно с заключением упомянутого соглашения германское
правительство предложило Украине приступить в Берлине к переговорам с Великороссией об
установлении доли участия Украины в уплате вышеупомянутых 6 миллиардов марок.
Вместе с тем предусматривалось, что в зависимости от такого участия в
обязательствах мог бы быть решен и вопрос о передаче Украине германскими властями
военного флота, а именно судов, находящихся в портах Черного моря.

ПОСТАНОВИЛИ: Ознакомившись из доклада министра финансов с
подробностями дела, Совет Министров признал, что принятие полученного от Германии
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предложения несовместимо с интересами Украинской Державы по нижеследующим
основаниям: 1) Принятие Украиной на себя какой-либо доли обязательств бывшего
Российского государства невозможно до общего соглашения со всеми частями
бывшей империи о разделении территории, имуществ и обязательств России.

2) Отдельное соглашение с Германией по вопросу об участии в 6-ти миллиардном
платеже может только подорвать положение Украины в отношении будущих
переговоров с Советской республикой.

3) Обосновать в настоящее время платеж Украины невозможно ни юридически,
ни фактически. Нет мерила, чтобы определить коэффициент участия Украины в
уплате названной суммы Германии, так как самая сумма, подлежащая дележу между
отдельными частями бывшего Российского государства, представляется спорною, так
как для украинского правительства нет возможности подвергнуть проверке

отдельные цифры убытков, заявленных со стороны Германии, и кроме того некоторые из
претензий, вошедших в состав 6-ти миллиардов, не обязательны для Украины в силу
Брестского договора, что подтверждается нижеследующими соображениями.

Упомянутая сумма слагается, за вычетом стоимости вывозящихся Германией из
России товаров, из нижеследующих частей:

1) убытки дипломатического и консульского персонала и ущерб, причиненный
зданиям и инвентарю посольств и консульств (Ст. 2 Брестского договора), 2)
капитальные суммы и наросшие проценты по бумагам российских государственных
и гарантированных займов, принадлежащих германским подданным, (ст.8 договора
предусматривает возобновление оплаты, но не единовременный выкуп), 3)
гражданские убытки германских подданных, в том числе от национализаций и социализаций
(ст.13-16) и 4) содержание военнопленных ( ст. 17 § №3).

Из всех этих статей Украина обязывалась по Брестскому договору лишь в
отношении пунктов 1-3 и то с некоторыми изъятиями. Обязательства Украины не
распространяются (по ст. 8) на срочные купоны займов, а имеется в виду только
возобновление на будущее время уплаты процентов и погашения по займам, соответственно
доли участия Украины.

В отношении же гражданских убытков отпадают, конечно, всякие
национализации и социализации.

Наконец, Брестский договор обязывает Украину к платежу по государственным
займам и гражданским убыткам (ст. ст. 8 и 13) не ранее заключения соглашения с
Великороссией об имущественной разверстке.

В настоящее же время Украина обязана лишь исполнить следующие обязательства:
во-первых, возместить убытки от актов насилия над личностью дипломатических

и консульских представителей и над зданиями и инвентарем посольств и консульств -
буде такие убытки причинены были в пределах Украины (ст. 2
Украино-германского договора) и во-вторых, возобновить уплату процентов и погашения по тем из
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российских государственных и гарантированных займов, выручки от которых
назначались на исполнение общественных работ в пределах Украины (ст.8).

Заседание закрыто в 2 часа ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - Оп.1. - Спр. 6. - Арк. 252-253 зе. Машинопис. Незасвідчена копія.

№90

18.09.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, В. Г. Колокольцев, С. Н. Гербель,

А. Ф. Романов, А. К. Ржепецкий, В. Ю. Любинский, Б. А. Бутенко, Ю. Н. Вагнер.
Времен. управ. Воєн, министерством А. Г. Лигнау. За министров товарищи министров:
О. О. Ейхельман, В. А. Ауэрбах, К. К. Мирович. Товарищ держ. контролера Д. В.
Валлийский, товарищ держ. секретаря Н. М. Могилянский.

Секретарствовал: П. К. Ивенсен.

Заседание открыто в 3 час. 20 мин.

I.

СЛУШАЛИ: Представление министра финансов о назначении на должность
директора общей канцелярии Аркадия Николаевича Яхонтова220.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру А. Н. Яхонтова обсудить на общем основании.

II.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении юрисконсульта
Министерства исповеданий Валериана Васильевича Радзиховского - членом
консультации сверх штата.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру В. В. Радзиховского обсудить на общем
основании.

Ш.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром народного просвещения законопроект о
введении восточноевропейского времени.
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ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

IV.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром народного просвещения законопроект об
учреждении кафедры бактериологии при университете Украины*.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить, добавив примечание: «по
постановлению медицинского факультета кафедра бактериологии может быть соединена с
кафедрой инфекционных болезней».

V.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром финансов законопроект о дополнительном
ассигновании 10.000.000 карб, на жалование служащим центральных управлений,
а также на непредвиденные расходы министерств.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

VI.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром финансов законопроект о разрешении
писать векселя на гербовой бумаге низшего против суммы векселя достоинства.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Вопрос о прекращении таможенной войны с Крымом.
ПОСТАНОВИЛИ: Осведомившись о решении представителей Крыма вступить

с украинским правительством в переговоры об условиях слияния Крыма с Украиной
и идя навстречу такому пожеланию населения Крыма, не могущего в условиях
таможенной войны реализовать урожай фруктов и винограда, с позволения пана Гетмана,
постановил:

1) Временно прекратить таможенную войну при условии немедленной присылки
представителями Крыма в Киев уполномоченных ими лиц для открытия
вышеупомянутых переговоров.

2) Просить министра финансов снять таможенный досмотр грузов, следующих
в Крым из Киева.

3) Переговоры с представителями Крыма по прибытии их в Киев об условиях
слияния Крыма с Украиной вести непосредственно министрам заинтересованных
ведомств, не передоверяя своих полномочий другим лицам.

4) О временном прекращении таможенной войны сообщить по телеграфу.

* Йдеться про Український державний університет. У цей час відбувалася його реорганізація, до трьох
уже існуючих факультетів додатково відкривався медичний.
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VIII.

СЛУШАЛИ: Законопроекты, рассмотренные в Малом Совете и значащиеся
в прилагаемом перечне № II под ст. ст. 2-7.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Постановления Малого Совета по вопросам, значащимся
в перечне под ст. ст. 2-6 одобрить и представить соответственные законопроекты на
утверждение пана Гетмана.

б) по вопросу № 7 (об изменении некоторых статей Устава о промышленном
труде) поручить министру труда подвергнуть вопрос предварительному рассмотрению
в совещании с участием представителей Министерства торговли и промышленности
и других заинтересованных ведомств и внести, после сего вторично на рассмотрение

Совета Министров (по Большому Совету).

Заседание окончено в 7 часов вечера.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 254-255. Машинопис. Незасвідчена копія.

№91

20.09.1918 г.

Председательствовал: Н. П. Василенко.

Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, В. Г. Колокольцев, А. Ф.

Романов, С. М. Гутник, А. К. Ржепецкий, В. Ю. Любинский, Ю. Н. Вагнер, Б. А.
Бутенко, вр. управляющий Военным министерством А. Г. Лигнау, за министров
товарищи министров: К. К. Мирович, Р. Г. Моллов, А. А. Палтов. Державный
контролер Г. Е. Афанасьев, тов. державного секретаря Н. М. Могилянский.
Приглашен В. Е. Рейнбот.

Секретарствовал: П. К. Ивенсен.

Заседание открыто в 8 час. 15 мин. вечера.

I.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром финансов законопроект о выпуске
Державным земельным банком 5% свидетельств на 300 миллионов карб.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.
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II.

СЛУШАЛИ: Доклад министра финансов о назначении председателем совета
Державного банка в отступление от п. 27 статута банка тов. министра финансов К. Е.
Замена.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

III.

СЛУШАЛИ: Ходатайство представителя Украинской мирной делегации С. П. Ше-
лухина об ассигновании министру иностранных дел 50.000 карб, для надобностей
мирной делегации.

ПОСТАНОВИЛИ: Ассигнование 50.000 карб, министру иностранных дел для
надобностей мирной делегации одобрить.

IV.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром народного просвещения законопроект
о праве составления и защиты диссертаций на ученую степень во всех высших школах
Украины на украинском языке.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

V.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром народного просвещения законопроект
о признании державного Нежинского историко-филологического института князя
Безбородко221.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

VI.

СЛУШАЛИ: Доклад вр. управляющего Военным министерством о назначении
членом Украинской мирной делегации полковника [Е. В.]Мешковского222 вместо
в[ойскового] старш[ины] Сливинского, который освобожден от исполнения
обязанностей члена делегации.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначение полк. Мешковского одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром юстиции законопроект об изменении и
дополнении примечания XI закона 15 июля 1918 г. о классе должности и окладе
содержания чинов суд. ведомства.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.
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VIII.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении юрисконсульта Ми-
нистерста исповеданий Валерьяна Васильевича Радзиховского членом консультации
при Министерстве юстиции сверх штата.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру В. В. Радзиховского одобрить.

IX.

СЛУШАЛИ: Представление министра финансов о назначении на должность
директора общей канцелярии Аркадия Николаевича Яхонтова.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру А. Н. Яхонтова одобрить.

X.

СЛУШАЛИ: Доклад министра труда об увольнении в отставку согласно
прошения товарища министра труда Б. К. Шлегеля.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить державного секретаря представить
соответствующий указ на подпись пана Гетмана.

XI.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении бывшего старшего
юрисконсульта российского министерства юстиции Александра Оссовского
товарищем министра юстиции.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру г. Оссовского одобрить.

XII.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Украинской делегации мирной
конференции С . П. Шелухина о проекте ответа на заявление Советской делегации по
поводу отказа Украины вести с названной делегацией переговоры о границах Украины
с Донской областью.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить проект ответного заявления в Советскую мирную
делегацию.

XIII.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Украинской делегации на мирной
конференции С. П. Шелухина по вопросу о демаркационной линии.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить председателя Украинской мирной делегации
С. П. Шелухина в переговорах с Советской мирной делегацией твердо стоять на
намеченной линии границы и в случае надобности сделать соответственное заявление
в ультимативной форме.
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XIV.

СЛУШАЛИ: Законопроекты, рассмотренные в Малом Совете Министров и
значащиеся в прилагаемом реестре № II под ст. ст. 8-31.

ПОСТАНОВИЛИ: а) постановления Малого Совета по вопросам, значащимся
в перечне под №№ 8-13,15-17,19,20 и 22-29 одобрить и представить
соответственные законопроекты на утверждение пана Гетмана.

б) По вопросу о порядке приема и передачи телеграмм правительственных
учреждений (по перечню № 18) постановление Малого Совета отклонить и сохранить
прежний порядок подачи телеграмм правительственных учреждений в долг, но с тем,
чтобы уплата следуемых за передачу этих телеграмм денег производилась
подлежащими учреждениями ежемесячно.

Вместе с тем, в виду особых условий переживаемого времени, требующих
усиленной и крайне срочной работы органов Министерства внутренних дел,
признано необходимым установить в виде временной, на срок до 1 января 1919 г.
меры - бесплатную подачу телеграмм всеми чинами и учреждениями названного
ведомства, а равно бесплатную подачу телеграмм, отправляемых председателем
Совета Министров.

Наряду с этим, в целях поднятия дохода от телеграфной части и для упрочнения
этой отрасли, пришедшей в расстройство в связи с событиями истекшего года,
министру внутренних дел поручено в месячный срок разработать и представить на
уважение Совета Министров вопросы об увеличении количества рабочих часов в
телеграфных конторах и отделениях и повышение телеграфного тарифа.

в) Вопрос о выдаче беспроцентной ссуды кооперативу служащих Державной
канцелярии (по перечню № 22) рассмотрением отложить и поручить Малому Совету
в недельный срок разработать общий законопроект о порядке назначения
беспроцентных ссуд кооперативам служащих правительственных учреждений, с
исключением потребных на эту надобность, для всех центральных учреждений, денежных
средств.

г) Проект дополнительных штатов гетманской Главной квартиры, Особого
отдела, канцелярии по принятию прошений и Личной охраны пана Гетмана (по перечню
№31) передать на рассмотрение в комиссию в составе министров: внутренних дел,
военного и финансов и державного контролера под председательством Н. П.
Василенко и с приглашением в означенную комиссию для представления необходимых
пояснений начальника Штаба Гетмана. Просить упомянутую комиссию рассмотреть
также проект штатов отряда особого назначения.

Что касается, в частности, проекта штатов канцелярии по принятию прошений,
то создание такого учреждения признано Советом неправильным, так как
поступающие на имя пана Гетмана прошения подлежат дальнейшему направлению и
разрешению по докладу подлегающих ведомств. Для производства же переписки по
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препровождению означенных прошений подлежащим министрам достаточно
усилить штаты Гетманского штаба должностями делопроизводителя, канцелярского
чиновника и 2 переписчиков.

д) Вопросы о сроках выплаты в 1918 г. подоходного налога (по перечню № 14) и о
передаче заведывания некоторыми делами из Министерства продовольствия в
другие ведомства (по перечню № 30) отложить до следующей очереди доклад дел Малого
Совета.

XV.

СЛУШАЛИ: Законопроект Министерства народного просвещения и искусства
об ассигновании 1.000.000 карб, на приобретение в государственную собственность
для национальных музеев предметов национальной старины и искусства.

ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать на указанную надобность 500.000 карб.,
предоставив главноуправляющему по делам национального искусства и культуры

установить порядок расходования означенной суммы.

XVI.

СЛУШАЛИ: Вопрос о передаче на рассмотрение Малого Совета некоторых
законопроектов из числа первоначально намеченных к рассмотрению непосредственно

в Совете Министров.
ПОСТАНОВИЛИ: Передать на рассмотрение Малого Совета законопроекты,

значащиеся по общему реестру Державной канцелярии под №№ 243, 244, 267, 361,
363,393,441,502,511,523,536,543,544,574,578, а также законопроекты министра
земледелия об уделах, об изменении арендных договоров, заключенных до 1 января
1918 г., и об отпуске средств на заготовку овощей.

XVII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра земледелия о необходимости срочного
освобождения помещения Уманского училища сельского хозяйства и садоводства от военного
госпиталя № 158.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить министра земледелия войти в переговоры по
означенному вопросу с военным министром.

XVIII.

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел о назначении на должность
председателя реквизицонной комиссии Михаила Михайловича Филипченко.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру М. М. Филипченко одобрить.
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XIX.

СЛУШАЛИ: Доклад и. д. главноуполномоченного по управлению и ликвидации
учреждений и организаций военного времени Р. Молдова о ликвидации мастерских
и складов бывшего Варшавского округа путей сообщения в г. Гомель.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

XX.

СЛУШАЛИ: Законопроект об учреждении державного издательства при
Державной канцелярии.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

Заседание закрыто в 1 час 45 мин. ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - Оп.1. - Спр. 6. -Арк. 2S6-2S9. Машинопис, Незасвідчена копія.

№92

23.09.1918 г.

№

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, С. М. Гутник, А. Ф. Романов,

В. Г. Колокольцев, А. К. Ржепецкий, С. Н. Гербель, В. Ю. Любинский, Ю. Н. Вагнер.
Вр. управ. Воєн, министер. А. Г. Лигнау. Вместо министров товарищи: А. В.
Лукашевич, К. К. Мирович, О. О. Эйхельман. Товарищ державного секретаря Н. М. Моги-
лянский. Приглашены: ген. [О. В.] Меньшов223, Г. Г. Лерхе, К. Е. Замен, Г. Г. Бурлаков.

Секретарствовал П. К. Ивенсен.

Заседание открыто в 8 час. 20 мин. вечера.

I.

СЛУШАЛИ: Доклад вр. управ. Военным министерством о расширении
полномочий представителя украинского правительства при австрийском командовании ген.
Рауха с предоставлением ему права ликвидации имущества Украины, а также права
ликвидации имущества, принадлежащего Румынии и находящегося на территории Украины.

ПОСТАНОВИЛИ: Отложить рассмотрение доклада на среду и просить вр. упр.
Военным министерством разослать копии доклада во все министерства для ознакомления.
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II.

СЛУШАЛИ: Поставленный вр. неп. обяз. председателя Совета Министров
вопрос о выделении Морского министерства в отдельное ведомство.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что слияние в одном лице
обязанностей военного и морского министров имело лишь временный характер в связи с
невыясненностью вопроса о судьбе Черноморского флота, признать своевременным
назначение отдельного морского министра.

III.

СЛУШАЛИ: Сообщение вр. исп. обяз. председателя Совета Министров о
предполагаемом призыве на службу военнопленных австро-венгерцев, находящихся на
территории Украины и о просьбе графа Спаноки подписать объявление об этом с
указаним, что оно издается с согласия правительства Украины.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить вр. исп. обяз. председателя Совета Министров
заявить протест против призыва военно-обязанных пленных австро-венгерцев,
находящихся на территории Украины, с указаним на то, что такой призыв является
нарушением международного права, а в частности заключенного в Бресте договора.

IV.

СЛУШАЛИ: Сообщение министра торговли и промышленности о наложении
австро-венгерским командованием контрибуции на г. Одессу.

ПОСТАНОВИЛИ: Обсудить сделанное сообщение в связи с рассмотрением всего
материала о неправильных действиях австрийского командования, представление
какового материала в скорейшем времени Советом Министров возложено навсе ведомства.

V.

СЛУШАЛИ: Сообщение вр. исп. обяз. председателя Совета Министров о
полученной телеграмме от председателя Совета Министров Крымского правительства
о дне выезда делегации.

ПОСТАНОВИЛИ: Послать ген. [М.А.] Сулькевичу224 телеграмму с указанием на
то, что делегация должна иметь полномочия для обсуждения не только
экономических, но и политических вопросов.

VI.

СЛУШАЛИ: Поставленный вр. исп. обяз. председателя Совета Министров
вопрос о посылке в Берлин делегации для переговоров о флоте и об условиях передачи
его Украине.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Послать в Берлин делегацию для продолжения
переговоров о флоте и об условиях передачи его украинскому правительству.
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2) Признать, что при переговорах о флоте делегация должна настаивать на
отсутствии связи между этим вопросом и вопросом об участии Украины в уплате того
долга, который приняла на себя Великороссия.

3) Предоставить означенной делегации при ведении переговоров о флоте и об
условиях передачи его украинскому правительству руководствоваться теми данными,

которые выясняться во время пребывания ее в Берлине.
По п. 3 остался при особом мнении министр внутренних дел И. А. Кистяковский,

к которому присоединились министр юстиции А. Ф. Романов и вр. управ. Военным
министерством А. Г. Лигнау.

4) Вопрос о посылаемой делегации отложить до одного из ближайших заседаний
и просить министров финансов, торговли и промышленности, внутренних дел,
товарища министра иностранных дел А. А. Палтова и товарища морского министра
Н. Л. Максимова наметить и обсудить кандидатуры членов этой делегации, причем
желательно, чтобы в ней принял участие один из министров.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 260-261. Машинопис. Незасвідчена копія.

№93

24.09.1918 г.

Председательствовал: Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, С. М. Гутник, А. Ф. Романов,

С. Н. Гербель, А. К. Ржепецкий, В. Ю. Любинский, Б. А. Бутенко, Ю. Н. Вагнер. За
министров товарищи: Ю. А. Корниенко, Г. Г. Бурлаков, К. К. Мирович. Державный
контролер Г. Е. Афанасьев, тов. держави, секретаря Н. М. Могилянский.

Секретарствовал: П. К. Ивенсен.

Заседание открыто в 4 часа 40 мин. дня.

I.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром просвещения законопроект об открытии
в Харьковском и Новороссийском державных университетах четырех кафедр по
украиноведению.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.
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II.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром просвещение законопроект об открытии
двух кафедр по украиноведению в Нежинском историко-филологическом институте.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

III.

СЛУШАЛИ: Заявление министра финансов о необходимости при выработке
окончательного текста принятых Советом Министров законопроектов сохранить
то построение и, насколько допускают условия перевода, тот текст законопроектов,

в котором они приняты Советом (за исключением тех случаев, когда самим Советом
указано на желательность внесения в законопроект соответственных редакционных

изменений или когда против таковых изменений не будет возражений со стороны
внесшего законопроект ведомства).

ПОСТАНОВИЛИ: Просить и. об. державного секретаря отдать по Державной
канцелярии соответственное распоряжение.

IV.

СЛУШАЛИ: Рассмотренный в Малом Совете Министров законопроект
Министерства финансов о повышении окладов государственного поземельного налога.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Малого Совета одобрить и предоставить
соответственный законопроект на рассмотрение пана Гетмана.

V.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел законопроект об
определении наказания за преступления, предусмотренные ст. ст. 1 и 2 закона 26 июля 1918 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект со сделанными Советом изменениями и
дополнениями одобрить.

VL

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел о назначении на должность
председателя реквизиционной комиссии, согласно закона от 23 сентября 1918 г.
о реквизиции помещений, Михаила Михайловича Филипченко.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру М. М. Филипченко одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра внутренних дел о порядке снабжения необходимым
военным имуществом конных отрядов, формируемых Министерством внутренних дел.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что в совещании под
председательством пана Гетмана между военным министром и министром внутренних дел со-
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стоялось соглашение о передаче соответственного имущества охранных сотен,

формируемых Министерством внутренних дел, конным отрядам Державной варты, что
и Советом Министров в заседании 7 сентября признана необходимость такой
передачи, Совет Министров постановил подтвердить свое постановление от 7 сентября
и просить военного министра сделать распоряжение о безотлагательной передаче
подлежащими военными учреждениями военного имущества бывших охранных
сотен в распоряжение уездных старост.

VIII.

СЛУШАЛИ: Распределение заседаний Совета Министров.
ПОСТАНОВИЛИ: С 30 сего сентября ввести нижеследующее распределение

занятий Совета Министров:
а) Назначить четыре заседания в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам

и пятницам.

б) Заседание начинать в 8 часов вечера и оканчивать не позже 1 час. ночи.
в) Просить г. г. министров точно придерживаться назначенного часа заседаний,

дабы иметь возможность открывать заседания ровно в 8 час. вечера.

Заседание закрыто в 7 час. 15 мин. веч.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6.~Арк. 262-263. Машинопис. Незасвідчена копія.

№94

25.09.1918 г.
№

Председательствовали: Ф. А. Лизогуб, Н. П. Василенко.

Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, И. А. Кистяковский, А. К. Ржепецкий,

С. Н. Гербель, Ю. Н. Вагнер, Б. А. Бутенко, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник. За

министров товарищи: Г. Г. Бурлаков, К. К. Мирович, [Я. М.] Затворницкий, Н. Л.
Максимович. Державный контролер Г. Е. Афанасьев. Товарищ державного секретаря
Н. М. Могилянский.

Секретарствовал: П. К. Ивенсен.

Заседание открыто в 3 часа 15 мин дня.
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І.

СЛУШАЛИ: Внесенный военным министром доклад об эвакуации украинского
имущества из Румынии и румынского имущества из Украины.

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав доклад председателя Военного ведомства,
председателя Комиссии румгрузов генерала Меньшова и находя, что соглашение с румынским
правительством об эвакуации румынского имущества из Украины и украинского
имущества из Румынии должно быть облечено в форму договора, содержание
которого подлежит тщательному рассмотрению, как по существу, так и с юридической
стороны, Совет Министров постановил:

1) для выяснения всех вопросов, связанных с эвакуацией румынского имущества
из Украины и украинского имущества из Румынии, а ровно и составление проекта
соответствующего договора с румынским правительством образовать в г. Одесса
под председательством генерала Рауха комиссию в составе: а) от военного ведомства
председателя существующей комиссии по ликвидации румынского имущества на
Украине и украинского имущества в Румынии и членов ее по усмотрению ген.
Рауха, б) представителей Министерств: путей сообщения, торговли и промышленности,
финансов, продовольствия, иностранных дел и морского министерства и в) трех
юристов по назначению Совета Министров;

2) поручить генералу Рауху пригласить для участия в означенной выше
комиссии в качестве юристов присяжных поверенных Г. Ф. Блюменфельда, И. Г. Титкина,
и Васьковского;

3) предоставить генералу Рауху по всем срочным вопросам входить в Совет с
отдельными представлениями;

4) доклады генерала Рауха рассматривать в Совете Министров в срочном порядке
вне очереди;

5) постановление комиссии подлежат утверждению Советом Министров;
6) просить генерала Рауха открыть действия комиссии безотлагательно, созвав

членов ее на первое заседание, по возможности, в один из ближайших дней
следующей недели.

II.

СЛУШАЛИ: Доклад военного министра о предоставлении генералу Рауху
полномочий по ликвидации румынского имущества на Украине.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Назначить представителя председателя Совета
Министров Украинской Державы при Императорском и королевском
австро-венгерском высшем командовании в городе Одессе генерала Рауха председателем
образованной постановленим Совета Министров от 25 сентября с. г. комиссии
по эвакуации украинского имущества из Румынии и румынского имущества из
Украины.
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2) Предоставить генералу Рауху по всем вопросам, возникающим в связи с
эвакуацией украинского и румынского имущества из Румынии и Украины, входить в
сношения с представителями румынского правительства.

3) Предоставить генералу Рауху по всем срочным вопросам входить в Совет с
отдельными представлениями.

4) Уполномочить генерала Рауха подписать в качестве представителя председателя
Совета Министров Украинской Державы при Императорском и королевском
австровенгерском высшем командовании в гор. Одессе выработанный означенной выше
комиссией договор с румынским правительством по утверждении этого договора
Советом Министров.

III.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром внутренних дел законопроект о найме
помещений.

ПОСТАНОВИЛИ: Пункты 1, 2, 3,4, 5, 8 и 9 с сделанными Советом Министров
изменениями и дополнениями одобрить.

Заседание закрыто в 7 час. 20 мин. вечера.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. - Арк. 264-264 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№95

28.09.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: Н. П. Василенко, А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяков-

ский, А. Ф. Романов, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньков-
ский, С. Н. Гербель, Ю. Н. Вагнер, за министров товарищи министров: В. А. Ауэрбах,
Г. Г. Бурлаков, Н. Л. Максимов, товарищ державного контролера Д. В. Валлийский, вр.
и. об. державного секретаря Н. М. Могилянский.

Секретарствовал: А. А. Татищев.

I.

СЛУШАЛИ: Вопрос о порядке рассмотрения докладов начальника Штаба
Гетмана об ассигновании в его распоряжение сумм на различные предметы назначения.
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ПОСТАНОВИЛИ: а) Просить начальника Штаба Гетмана выделить в особые
представления доклад об отпуске средств на надобности, не подлежащие оглашению,
и рассмотреть эти представления по внесении их начальником Штаба
непосредственно в Совет Министров.

б) Просить начальника Штаба Гетмана все прочие доклады его об отпуске
средств направлять в обычном порядке. (Проекты докладов направляются для
предварительного рассмотрения в Финансовое совещание при Министерстве
финансов, в 4-х экземплярах и одновременно сообщаются, в 2-х экземплярах
державному контролеру. По рассмотрению дела в Финансовом совещании окончательные
доклады представляются в 20 экземплярах в Державную канцелярию для внесения
в Совет Министров.

II.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении старшего
помощника начальника тюремного управления Александровича начальником сего управления.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру одобрить.

III.

СЛУШАЛИ: Представление министра народного просвещения об утверждении
Е. В. Спекторского и Ф. П. Сушицкого ректорами университетов Киевского Св.
Владимира и Киевского державного, согласно избранию, и гр. Н. А. Мусина-Пушкина -
почетным попечителем Нежинского института кн. Безбородко, по праву
первородства, согласно устава сего института.

ПОСТАНОВИЛИ: Представить соответственный приказ к подписи пана Гетмана.

IV.

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел о назначении б. Киевского
городского головы И. Н. Дьякова сенатором общего собрания.

ПОСТАНОВИЛИ: Обсудить кандидатуру И. Н. Дьякова но общем основании.

V.

СЛУШАЛИ: Вопрос о порядке ведения переговоров относительно заключения
торгового и таможенного договоров Украины с Всевеликим Войском Донским.

ПОСТАНОВИЛИ: Уполномочить министра торговли и промышленности
С. М. Гутника и министра финансов А. К. Ржепецкого на ведение с
представителями правительства Всевеликого Войска Донского переговоров заключения торгового
и таможенного договоров и на подписание, по установлении окончательной
редакции, соответственных проектов означенных договоров.
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VL

СЛУШАЛИ: Рассмотренный в Малом Совете законопроект об отпуске в
распоряжение министра путей сообщения 12.000.000 карб, на уплату Харьковскому
паровозостроительному заводу в счет суммы, причитающейся заводу за поставленный им
подвижной состав.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Малого Совета одобрить и представить на
утверждение пана Гетмана.

VII.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения об общем положении
железнодорожного хозяйства и принятых ведомством в этой отрасли мерах.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять доложенное к сведению и просить Б. А. Бутенко
продолжить свой доклад в одном из следующих заседаний.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 265-265 зе. Машинопис. Незасвідчена копія.

№96

30.09.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры Н. П. Василенко, А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий,

И. А. Кистяковский, А. Ф. Романов, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гут-
ник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, С. Н. Гербель, Д. И. Дорошенко, Ю. Н. Вагнер.
Товарищ державного контролера Д. В. Валлийский. Товарищ державного секретаря
Н. М. Могилянский. Приглашены: А. Г. Лигнау, Ю. А. Корниенко, В. А. Сливинский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 9 часов вечера.

I.

СЛУШАЛИ: Представленный председателем Совета Министров вопрос о
порядке введения нового расписания заседаний Совета Министров.

ПОСТАНОВИЛИ: На текущую неделю сохранить прежнеее расписание
заседаний Совета.
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II.

СЛУШАЛИ: Внесенные начальником штаба пана Гетмана:

а) Положение о Главной квартире Гетмана и
б) смета на ремонтные работы во дворце пана Гетмана по Институтской улице.
ПОСТАНОВИЛИ: Оба дела передать в Малую Раду.

III.

СЛУШАЛИ: представленный председателем Совета Министров вопрос о
возможности ускорить работу Бюджетной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Ознакомившись из доклада министра финансов о ходе
работы Бюджетной комиссии и признавая необходимым облегчить ее работу -
Совет Министров постановил увеличить число членов Бюджетной комиссии до 8-ми
и имея в виду заявление министра финансов о том, что еще не все ведомства
представили свои сметы в Совет Министров, по возможности безотлагательно
представить сметы.

VI.

СЛУШАЛИ: Предложение председателя Совета Министров на обсуждение
Совета Министров кандидатуру адмирала [А. В.]Немитца225 на должность морского
министра.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру адмирала Немитца одобрить и поручить
державному секретарю представить наказ к подписи пану Гетману.

V.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром продовольствия проект положения о правах
председателя центральной ревизионной комиссии при Министерстве
продовольствия В. А. Киберова.

ПОСТАНОВИЛИ: Положение одобрить со следующими изменениями:
а) Статью 7 в редакции, предложенной министром юстиции, изложить так: право

производить лично или через уполномоченного или членов комиссии следственные

действия, указанные в статьях 357-361,363-370,433-453 и 396 Устава уголовного
судопроизводства, а также принимать в отношении обвиняемых меры, указанные в
статьях 416-431 того же устава, при чем все составленные в порядке сей статьи акты
имеют силу актов следственного производства.

б) Статью 9 дополнить следующими постановлениями: «Участвующие в делах
лица, а также свидетели, сведующие люди, поручители и понятые на действия,
предпринятые на основании 4 и 7 статей сего положения, могут приносить жалобы
применительно к статьям 493-500 Устава уголовного судопроизводства Киевскому
окружному суду.
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VI.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром продовольствия доклад о ходатайстве
представителя Центрального совета о пленных и беженцах, об отпуске хлебных
продуктов для оказания помощи пленным, находящимся в Германии и Австро-Венгрии.

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство в отношении пленных украинцев удовлетворить.
Что же касается помощи пленным великороссам, то представить министру
продовольствия отпустить для этой цели хлеб под условием согласия на это Высшего
украинского продовольственного совета и в обмен на мануфактуру из Великороссии по
передаче ее Министерству продовольствия на территории Украины.

VII.

СЛУШАЛИ: Внесенный военным министром доклад по разрешению работ по
устройству электрического освещения в казарменных зданиях, предназначенных для
расквартирования формируемых 8-ми корпусов.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Признать возможным устройство специальных
электрических станций для освещения казарм только в городах, где нет городских или частных
электрических станций.

б) Проект устройства электрических станций подвергнуть рассмотрению в
электротехническом совещании при Министерсве торговли и промышленности и
просить военного министра передать таковой в названное совещание.

в) Ассигновать авансом 5.000.000 карб, в распоряжения военного министра на
оборудование электрического освещения казарм в тех городах, где имеются
центральные электрические станции.

г) Поручить военному министру представить на рассмотрение Совета
Министров подробные сметы на устройство предложенных военным ведомством
электрических станций.

VIII.

СЛУШАЛИ: Внесенный военным министром доклад об отпуске чрезвычайного
кредита на продовольственные надобности интендантства [..]4.547.924 карб.

ПОСТАНОВИЛИ: а) доклад одобрить, исключив из просимого кредита отпуск
на табак (в сумме 3.444.000 руб. и на перец 534.000 карб.). Военный министр остался
по этому вопросу при особом мнении.

б) Ассигновать в распоряжение военного министра по чрезвычайной смете кредит
в 70.000.000 карб, на продовольственные заготовительные надобности интендантства.

IX.

СЛУШАЛИ: Доклад министра иностранных дел о приобретении для
надобностей украинского посольства в Германии дома в Берлине по ул. Кронпринценуфер.
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ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

X.

СЛУШАЛИ: Предложение председателя Совета Министров на обсуждение
Совета кандидатуры И. Н. Дьякова в сенаторы Административного суда Державного
Сената.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру И. Н. Дьякова одобрить.

XI.

СЛУШАЛИ: Представление министра народного просвещения о назначении
Николая Васильевича Глобы и Павла Степановича Коробки членами Совета министра,
первого - штатным, второго - сверхштатным.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры Н. В. Глобы и П. С. Коробки обсудить на общем
основании.

XII.

СЛУШАЛИ: Внесенный военным министром Устав о воинской повинности.
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление занести в особый журнал.

Заседание закрыто в 2 часа ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 6. -Арк. 266-267 зв. Машинопис. Незасеідчена копія.

№97

1.10.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры Н. П. Василенко, А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий,

И. А. Кистяковский, А. Ф. Романов, В. Г. Колокольцев, С. М. Гутник, С. Н. Гербель,
B. В. Зиньковский, Д. И. Дорошенко, Ю. Н. Вагнер. За министра товарищи министра:
C. Т. Варун-Секрет, К. Е. Замен, П. П. Чубинский.

Приглашены: Р. Г. Моллов, А. Г. Лигнау, А. В. Сливинский, ген.-хорунжий
[Н. П.] Савельев226.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 3 час. 30 мин.
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Слушали: Постановили:

І. Внесенный министром внутренних дел

проект закона об учреждении временной

правительственной комиссии для заведы-
вания делами местного управления и

хозяйства города Киева.

I. Проект закона одобрить с
нижеследующими поправками:

а) В статье 1 обозначить, что комиссия
состоит под председательством одного из

сенаторов общего собрания Державного
Сената по приглашению Совета Министров.
б) Проект дополнить положением о том,

что действие учрежденной законом
комиссии прекращается после избрания
городской управы думой нового состава.

II. Доклад министра финансов о
разрешении ему утвердить устав акционерного

коммерческого банка под названием
Центральный банк торговли и промышленности.

И. Доклад одобрить.

III. Внесенный министром финансов
законопроект об изменении и дополнении ст. ст.
60 и 62 Кредитного устава.

III. Законопроект одобрить.

IV. Доклад министра финансов о дополнении
ст. 27 устава Украинского державного банка
указанием на то, что директор державных

ссудо-сберегательных касс назначается в совете
Державного банка на правах его члена.

IV. Доклад одобрить.

V. Представление министра народного
просвещения и искусств о назначении:

1) Бывшего директора Строгановской
художественной школы в Москве Николая
Васильевича Глобы членом Совета

министра с 1 октября 1918 г.
2) Павла Степановича Коробки членом

того же совета сверх штата с 1 октября 1918 г.

V. Кандидатуры Н. В. Глобы и П. С.
Коробки одобрить.

VI. Рассмотренный Малой Радой
Министров законопроект министра труда об
ассигновании 39.427 карб, на выплату
содержания и выдачу пособия служащим
комиссариата по охране труда.

VI. Законопроект утвердить.
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VII. Доклад исп. об. главноуполномочен-
ного по ликвидации организаций
воєнного времени Р. Г. Моллова о сделанном ему
предложении продать 25% имущества
земских и городских организаций Германии.

VIII. Возбужденный председателем Совета
Министров вопрос о необходимости
скорейшего доставления ему всеми
ведомствами сведений о незакономерных действиях
германских и австро-венгерских войск на
Украине.

IX. Представление исп. об. главноуполномо-
ченного по ликвидации организаций
военного времени Р. Г. Моллова о назначении Бориса
Константиновича Арсеньева на должность
товарища главноуполномоченного.

X. Доложенный товарищем державного

секретаря текст ноты представителю

австро-венгерского командования на Украине
графу Спаноки, составленную на
основании постановления Совета Министров от
26 сентября с. г.

XI. Внесенный военным министром
проект Устава о воинской повинности

(продолжение).

VIL Признать, что доложенное Р. Г. Мол-
ловым предложение о продаже имущества

должно быть отклонено, так как имущества,
о котором идет дело в докладе, на

Украине осталось очень мало и оно необходимо

украинскому правительству для целей

формирования украинской армии.

VIII. Назначить последний срок для
представления названных сведений до конца

настоящей недели.

Просить председателя Совета Министров
по истечении этого срока выработать ноту
правительствам Германии и
Австро-Венгрии на основании материалов,

поступивших от ведомств в указанный срок.

IX. Кандидатуру Б. К. Арсеньева обсудить
на общем основании.

X. Доложенный текст ноты одобрить.

XI. Постановление по настоящему делу
внести в особый журнал.

Заседание окончено в 7 часов вечера.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. -Арк. 1-2. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№98

2.10.1918 г.

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры Н. П. Василенко, А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий,

И. А. Кистяковский, А. Ф. Романов, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гут-
ник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, С. Н. Гербель, Д. И. Дорошенко. Товарищ
министра В. А. Косинский, товарищ державного контролера Д. В. Валлийский, товарищ
державного секретаря Н. М. Могилянский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 3 часа ЗО мин. дня.

І.

СЛУШАЛИ: Поставленный министром финансов вопрос об ассигновании
отпущенных Советом Министров 6 сентября с г. 500.000 карб, на оказание помощи населению г.
Одессы, пострадавшему от взрыва, в распоряжение председателя Совета Министров.

ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать в распоряжение председателя Совета
Министров 500.000 карб, на оказание помощи населению г. Одессы, пострадавшему от
взрыва 31 августа.

II.

СЛУШАЛИ: Доклад военного министра об оказании Одесскому союзу
взаимопомощи офицеров помощи по содержанию квартир и дешевых столовых для офицеров.

ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать в распоряжение военного министра 75.000 карб,
на пособие офицерам в городе Одессе.

Поручить военному министру непосредственное распределение пособий
передать в ведение ген. Рауха.

III.

СЛУШАЛИ: Внесенное председателем Совета Министров положение и штаты
канцелярии председателя Совета Министров*.

IV.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров о полученной им от
председателя междуведомственной комиссии по ликвидации украинско-румынского

* Постановча частина питання в документі відсутня.



316 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

имущества генерала Рауха телеграммы, из которой видно, что представители от
Министерств путей сообщения, торговли и промышленности, финансов,
продовольствия, иностранных дел и морского ведомства до сего времени не прибыли в г. Одессу
для участия в названной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить г. г. министров назначить представителей ведомств
в означенную комиссию и сделать распоряжение о безотлагательном отбытии их
к месту занятия комиссии.

V.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром финансов законопроект об обязательном
представлении в учреждения Державного банка для штемпелевания 5% обязательств
Российского государственного казначейства.

ПОСТАНОВИЛИ: Законопроект одобрить.

VI.

СЛУШАЛИ: Доклад министра иностранных дел о необходимости образовать для
переговоров с представителями румынского правительства, прибывшими в Киев,
особое совещание.

ПОСТАНОВИЛИ: Для переговоров с представителями румынского
правительства учредить особое совещание, назначив со стороны украинского правительства
в состав этого совещания министров: финансов, иностранных дел и торговли и
промышленности.

VII.

СЛУШАЛИ: Сообщение министров иностранных дел, внутренних дел и путей
сообщения по вопросам внешнего и внутреннего положения державы.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Ассигновать в распоряжение военного министра аванс
в размере 5.000.000 карб, на формирование новых частей специального назначения.

б) Поручить военному министру порядок формирования названных частей
выработать по соглашению с министром внутренних дел.

[На цьому документ обривається]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7.-Арк. 3-3 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№99

5.10.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры Н. П. Василенко, А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий,

И. А. Кистяковский, А. Ф. Романов, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник,
Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, С. Н. Гербель, Ю. Н. Вагнер, державный контролер
Г. Е. Афанасьев, товарищ державного секретаря Н. М. Могилянский. Приглашены:
С. Т. Варун-Секрет, ген.-хор. А. Г. Лигнау, ген.-хор. [Н. П.] Савельев, А. В. Сливинский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

І.

СЛУШАЛИ: Представление министра финансов об ассигновании 100.000 карб,
на меблировку, ремонт, отопление и освещение помещений Министерства финансов.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить.

И.

СЛУШАЛИ: Внесенный военным министром Устав о воинской повинности.
(Продолжение).

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление по настоящему делу занести в особый журнал.

III.

СЛУШАЛИ: Заявление председателя Совета Министров о желательности
установить особый порядок рассмотрения Советом более сложных законопроектов,
заключающих в себе значительное число статей.

ПОСТАНОВИЛИ: На будущее время для рассмотрения законопроектов,
указанных председателем Совета Министров, принять нижеследующий порядок: за
несколько дней до слушания в Совете Министров законопроект рассылается всем министрам
для ознакомления. В заседании Совета после общих прений по законопроекту
оглашаются только те статьи, по которым у г. г. министров имеются замечания.

IV.

СЛУШАЛИ: Представление председателя Совета Министров о назначении
товарища главноуполномоченного по ликвидации организации военного времени

Р. Г. Моллова на должность главноуполномоченного.
ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру Р. Г. Моллова подвергнуть баллотировке в

понедельник.
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Министр внутренних дел И. А. Кистяковский остался по данному вопросу при
особом мнении.

V.

СЛУШАЛИ: Представление министра торговли и промышленности о назначении
Василия Георгиевича Варзара и Владимира Прокофьевича Тимошенко членами
Совета министра торговли и промышленности, первого с 1 сентября с/г, а второго с 1
июня с/г.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру В. Г. Варзара и В. П. Тимошенко одобрить.

VI.

СЛУШАЛИ: Представление министра народного просвещения об утверждении
в должности директора департамента профессионального образования Александра
Валериановича Вилинского227.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру А. В. Вилинского одобрить.

VII.

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел о назначении
1) Ивана Васильевича Хозика председателем главной комиссии* по выборам

в Украинское учредительное собрание и 2) Михаила Кузьмича Мошенского
директором департамента общих дел.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры И. В. Хозика и М. К. Мошенского одобрить.

VIII.

СЛУШАЛИ: Представление министра земледелия о назначении Александра
Александровича Зноско-Боровского228 членом Совета министра земледелия.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру А. А. Зноско-Боровского обсудить на общем
основании.

IX.

СЛУШАЛИ: Представление министра юстиции о назначении:
1) Временно исполн. обязан, директора 2 департамента Министерства юстиции

Крылова директором того же департамента.
2) Члена консультации при Министерстве юстиции Абрашкевича229 старшим

помощником начальника главного тюремного управления.

3) Бывшего начальника законодательного отделения канцелярии российской
Государственной Думы Павловского членом консультации при Министерстве юстиции.

Йдеться про ліквідаційну комісію.
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X.

СЛУШАЛИ: Доклад товарища морского министра Н. Л. Максимова о положении
заказов на судостроительных заводах «Наваль» и «Руссуд» в г. Николаеве.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Признать необходимым временно воспретить продажу
судов боевых и коммерческих всякого типа, как плавающих, так и уже начатых
постройкой до 18 марта с/г на територии Украины, не украинским подданным.

б) Внесение всех вопросов, связанных с продолжением работ по заказам
Морского ведомства бывшего российского правительства на заводах николаевских «Наваль»
и «Руссуд» поручить Морскому министерству по соглашению с министром
торговли и промышленности.

XI.

СЛУШАЛИ: Доклад товарища морского министра Н. Л. Максимова о резерве
чинов флота Морского ведомства Украинской Державы.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Признать необходимым продолжить резерв чинов
Морского ведомства до 1 января 1919 г.

б) Дальнейшее увеличение числа чинов резерва прекратить.

XII.

СЛУШАЛИ: Поставленный председателем Совета Министров вопрос о
распределении занятий Совета Министров.

ПОСТАНОВИЛИ: На будущее время принять распределение занятий Совета
Министров, установленное постановлением 24 сентября сего года. Новое
расписание ввести с понедельника 7 октября.

Заседание окончено в 7 час. 10 мин. веч.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. -Арк. 4-5 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№100

7.10.1918 г.

№

Председательствовали: Ф. А. Лизогуб и Н. П. Василенко.
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский,

В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, В. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, Д. И. Дорошенко,
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Ю. Н. Вагнер. За министров товарищи министров: Я. М. Затворницкий, С. В. Боро-
даевский. Товарищ державного контролера Д. В. Валлийский, товарищ державного
секретаря Н. М. Могилянский. Приглашен: П. Я. Стебницкий.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 9 часов вечера.

I.

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Совета Министров по вопросам внешней
политики.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Признать, что правительство и все чины Министерства
иностранных дел должны предпринять все шаги, употребить все усилия, чтобы
добиться в случае открытия Мирной конференции участия в ней Украинской Державы
как самостоятельного и независимого государства.

б) Просить министра иностранных дел на некоторое время отложить намеченную
им поездку в Берлин, и перед отъездом информировать Совет Министров, как о
целях поездки, так и о той программе, которая будет положена им в основание его
дипломатической работы в Берлине.

в) Поручить министру иностранных дел усилить состав украинской миссии,
пополнив ее опытными дипломатами и о кандидатурах последних осведомить Совет
Министров.

г) Признать настоятельно необходимым развитие Министерством иностранных
дел самой широкой деятельности в нейтральных странах в пользу признания ими
Украинской Державы, как самостоятельного и независимого государства.

д) Поручить министру иностранных дел возможно ускорить представление на
одобрение Совета Министров кандидата на пост посла в Берлине, который мог бы
заменить барона Штейнгеля, настаивающего на своем увольнении по болезни.

д) Поручить Державной канцелярии составить дальнейший обзор деятельности
Совета Министров.

П.

СЛУШАЛИ: Доклад заменяющего председателя Украинской мирной делегации
П. Я. Стебницкого о ходе мирных переговоров с Великороссиею.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад одобрить и признать, что договор о перемирии
остается в силе, что все дела комиссий, работавших при делегации, должны быть переданы
в соответствующее министерство для дальнейшей разработки имеющихся в них
материалов по подготовке условий будущего мирного договора с Великороссиею, и что
министерства могут пригласить в качестве экспертов тех из членов соответственных

комиссий российской делегации, участие которых в намеченной работе будет ими
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признано желательным, для чего и могут снестись с заменяющим председателя

великороссийской делегации [Д. 3.] Мануильским230.

III

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Совета Министров о проекте восстановления
украинского казачества, предложенном на рассмотрение Совета Министров паном
Гетманом.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Законопроект о восстановлении украинского казачества
одобрить в той редакции, которая уже была одобрена Советом Министров, придав
украинского казачеству государственный характер.

Настоящее постановление принято Советом Министров большинством всех
голосов против голоса министра исповеданий В. В. Зиньковского, полагавшего, что за
организацией казачества следует сохранить частный характер.

б) Ассигновать 100.000 карб, в распоряжение пана Гетмана на расходы, связанные
с организацией украинского казачества.

IV.

СЛУШАЛИ: Внесенный министром путей сообщения проект временного закона
о мерах охраны железных дорог.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление по настоящему делу занести в особый журнал.

Заседание закрыто в 1 час 30 мин. ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. -Арк. 6-7. Машинопис. Незасвідчена копія.

№ 101

Окремий журнал засідання Ради Міністрів

4,7.10.1918 г.
№

По внесенному Министерством путей сообщения проекту
временного закона о мерах охраны железных дорог.

Заслушав внесенный министром путей сообщения законопроект о временных
мерах охраны железных дорог, Совет Министров, имея в виду настоящее положение
на железных дорогах Украины угрожающим как государственной безопасности, так
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и безопасности пассажиров, признал единственно возможным и целесообразным
введение предложенных министром путей сообщения правил чрезвычайной охраны
железных дорог для обеспечения непрерывности иправильности сообщения по ним.

При постатейном чтении законопроекта министра путей сообщения Совет
Министров внес в него следующие поправки и изменения:

1) Признавая возможным в случаях неотложной необходимости прав применения
чрезвычайных мер на дороге или ее участке начальниками или управляющими дороги,
Совет Министров вместе с тем находит необходимым ограничить это право случаями,
когда невозможно сношение местной железнодорожной администрации с министром
путей сообщения и при условии, что начальник или управляющий дорогой при первой
возможности обязан уведомлять о принятых мерах министра путей сообщения.

В виду изложенного Совет Министров постановил внести соответственные
поправки в ст. II рассматриваемого закона.

2) Не признавая возможным законодательным порядком вводить в состав Особой
комиссии представителей австро-германского командования - соответственно
изменить статью III и поручить министру путей сообщения войти в соглашение с
названным командованием о командировании его представителей в названную комиссию.

3) Признавая нежелательным образование местных комиссий, статью VI
исключить, соответсвенно изменив и ст. XII.

4) Ст. XIV пополнить указанием на то, что о прекращении министром путей
сообщения мер охраны, им об этом должно быть доведено до сведения Совета Министров.

5) Настоящий закон ввести в действие по телеграфу.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. -Арк. 8-8 ж Машинопис. Незасвідчена копія.

№ 102-134

Журнали засідань Ради Міністрів

№102

8.10.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры Н. П. Василенко, А. К. Ржепецкий, И. А. Кистя-

ковский, А. Ф. Романов, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, В. В. Зиньковский,
Д. И. Дорошенко, Ю. Н. Вагнер, державный контролер Г. Е. Афанасьев. За министров
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товарищи министра: А. Г. Лигнау С. В. Бородаевский, П. П. Чубинский, товарищ
державного секретаря Н. М. Могилянский.

Секретарствовал В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 9 часов вечера.

Слушали: Постановили:

L Внесенные председателем Совета
Министров на рассмотрение Совета
ходатайства Польского исполнительного комитета

и главного правления Центрального
обывательского комитета Царства Польского на

Украине о продлении для поляков, бывших
жителей Царства Польского и бывших
российских подданных, срока на подачу

заявлений об отказе от украинского подданства,
установленных ст. 4 закона от 2 июля с/г. до

1 декабря 1918 г.

I. Ходатайство отклонить.

II. Заявление министра финансов по

вопросу о присвоении пану Гетману личного

содержания в размере 23.000 карб, в месяц.

И. Признать необходимым разработку
законопроекта о присвоении личного

содержания пана Гетмана и поручить таковую
Державной канцелярии. Впредь до
утверждения законопроекта отпускать на личное

содержание пана Гетмана по 23.000 карб,
ежемесячно, начиная с 29 апреля с/г.

III. Заявление председателя Совета
Министров по вопросам, связанным с

постановкой в столице памятника Т. Г. Шевченко.

III. Поручить начальнику Главного
управления искусств и национальной культуры
П. Я. Дорошенко принять все меры к
скорейшему осуществлению постановки
памятника Т. Г. Шевченко.

IV. Внесенный министром исповеданий

законопроект об ассигновании в
распоряжение Министерства исповеданий 257.000

карб, на издательство.

IV. Законопроект одобрить.

V. Сообщение председателя Совета

Министров о необходимости дополнительного
постановления об уполномочии, согласно

V. В дополнение к постановлению

Совета Министров от 18 сентября 1918 г.
Совет Министров постановил: уполномочить
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постановлению от 18 сентября,
подлежащих министров на ведение переговоров

с представителями Крыма.

VI. Внесенный министром иностранных
дел законопроект об учреждении
дипломатического представительства в

Швейцарии231 и об ассигновании 32.277 карб. 56
коп. на его содержание.

VIL Представление министра
иностранных дел о назначении советника

Министерства иностранных дел Кобылянского
советником посольства в Турции.

VIII. Сообщение державного секретаря
о положении державного поезда № 4 на
территории Советской Республики.

IX. Законопроекты, рассмотренные в
Малом Совете Министров и значащиеся
в прилагаемом реестре № 12 под №№ 2,5-9
и 18-29.

председателя Совета Министров Федора
Андреевича Лизогуба, министра
иностранных дел Дмитрия Ивановича Дорошенко,
министра внутренних дел Игоря
Александровича Кистяковского, министра
финансов Антона Карловича Ржепецкого,
министра торговли и промышленности Сергея
Михайловича Гутника и военного
министра, генерального бунчужного Александра
Францевича Рогозу на ведение переговоров
с представителями Крыма о соединении
Крыма с Украиной и на подписание актов
и договоров по всем вопросам

политического, финансового, экономического и

административного характера.

VI. Законопроект одобрить.

VII. Кандидатуру Кобылянского одобрить.

VIII. Поручить министру иностранных дел
обратиться к заместителю германского
посла г. Тилле с просьбой принять
решительные меры к урегулированию этого вопроса.

IX. а) Заключения Малого Совета по
вопросам, значащимся в перечне под №№ 2, 6,
7,8,18,21,24,25 и 26 одобрить, представить
соответственные законопроекты на

утверждение пана Гетмана, а постановления не

законодательного характера преподать

подлежащим ведомствам к руководству.

б)Повопросу№5 (осрокахуплатыв 1918г.
подоходного налога) принять к сведению
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заявление министра финансов, что он
просит этот законопроект, как утративний уже
свое значение, оставить без рассмотрения,

в) по вопросу 9 (штаты центральных
учреждений Министерства труда)

присвоить директору Статистического бюро оклад
содержания в 15.000 карб, и IV класс
должности, восстановить исключенную Малым
Советом должность заведующего отделом

и исключить из штатов департамента рынка

труда одну должность специалиста с

окладом в 10.000 карб.
г) по вопросу 19 (о возложении на лиц,

арендующих вне городские земельные

участки сельско-хозяйственного значения,

уплаты повинностей, причитающихся за

эти земли за 1918 и 1919 г. Г.) законопроект
одобрить, но с добавлением, что
арендаторы вносят означенные подати, сборы и
повинности заступно от имени владельцев

и собственников соответственных имений.

д) По вопросу № 20 (о переводе Ново-
Александрийского института232 в г. Чугуев)
в изменение постановления, принятого по

сему вопросу Малым Советом,
1) высказаться в принципе за перевод

Ново-Александрийского института в г. Чугуев
в здания военного училища,

2) поручить военному министру разрабо-
рать вопрос о переводе Чугуевского
военного училища в иное место и

3) установление ближайшего срока
перевода Ново-Александрийского института
в Чугуев предоставить взаимному
соглашению министров военного и земледелия

в зависимости от результатов подыскания

нового помещения для Чугуевского

военного училища.
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Постановление о переводе института в г.
Чутуев принято перевесом голоса
председателя Совета. Товарищ военного министра
А. Г. Лигнау остался при особом мнении,
находя вывод военного училища из г.

Чугуєва неосуществимым без постройки для него
новых зданий.

д) По вопросу № 22 (об отпуске средств
на уплату Центральным державам за
постановленный ими уголь) ассигнование в
сумме 45.733.000 карб, утвердить, но просить
министра путей сообщения принять все
меры к тому, чтобы в дальнейшем железные
дороги пользовались главным образом
донецким углем, как отечественным и более
дешевым, нежели силезский.

ж) По вопросу № 23 (об отпуске средств
на содержание Терминологичной комиссии
при министерстве путей сообщения и на
издание ее трудов) ассигнование в сумме
27.000 карб, утвердить, но с тем, чтобы от-
печатание трудов комиссии и преподание

их к руководству последовало лишь после

одобрения их Терминологической
комиссией при Научном товариществе (или при
Академии наук в случае образования при
ней таковой же комиссии до одобрения
работ Министерства путей сообщения
комиссией при Научном товариществе). В
соответствии с ним просить м-ра путей
сообщения препровождать вырабатываемые
состоящей при нем комиссией проекты
словаря м-ру народного просвещения для

внесения их на рассмотрение подлежащего

учреждения.

Признавая вместе с тем ненормальным
существование отдельных

терминологических комиссий при разных учреждениях,
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поручить державному секретарю

разработать вопрос о слиянии всех этих комиссий

в одну общую при Державной канцелярии,

труды коей поступали бы затем на

одобрение Украинской Академии наук.

а) По вопросам №№ 27-29 (об

утверждении новых штатов гимназий, реальных

училищ, учительских семинарий, институтов

и торговых школ) - одобрить
законопроекты в редакции, принятой Малым
Советом. Вместе с тем поручить м-ру народного
просвещения разработать вопрос об
установлении единообразных норм
дотирования земских, городских и общественных
учреждений на открываемые ими учебные
заведения.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 1. - Арк. 9-11 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№103

ІОЛОЛШг.
№

Председательствовали: Ф. А. Лизогуб и Н. П. Василенко.

Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский,

А. Ф. Романов, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский,

С. Н. Гербель, Д. И. Дорошенко, Ю. Н. Вагнер. Товарищ министра С. В. Бородаев-

ский, товарищ державного контролера Д. В. Валлийский, товарищ державного

секретаря Н. М. Могилянский. Приглашены: генеральный хорунжий [Н. П.] Савельев
и А. В. Сливинский.

Секретарствовали: В. Ф. Дитятин и А. А. Татищев.

Заседание открыто в 9 часов вечера.
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Слушали:

І. Устав о воинской повинности.

И. Внесенный военным министром
проект закона о введении в действие глав І-ІХ

«Статута воинской повинности»

Украинской Державы.

III. Представление председателя Совета

Министров о назначении вр. исп. об. главноупол-

номоченного по управлению и ликвидации

организаций военного времени Р. Г. Моллова
на должность главноуполномоченного.

IV. Представление исп. об.
главноуполномоченного по управлению и ликвидации

организаций военного времени о

назначении Бориса Константиновича Арсеньева
товарищем главноуполномоченного.

V. Внесенный министром финансов
законопроект о финансировании
винокуренной промышленности.

VI. Внесенный министром финансов
законопроект об использовании сахарной
свекловицы урожая текущего года и об
ответственности за его нарушение.

Постановили:

I. Постановление по настоящему делу
занести в особый журнал.

И. Законопроект одобрить.

III. Кандидатуру Р. Г. Моллова одобрить.
При баллотировке означенной
кандидатуры министр внутренних дел И. А. Кистя-
ковский заявил, что он от голосования

воздерживается.

IV. Кандидатуру Б. К. Арсеньева одобрить.

V. Законопроект одобрить и
распубликовать по телеграфу.

VI. Законопроект одобрить со
следующими правками и дополнениями.

1) Статью 5 изложить в нижеследующей
редакции:

«За употребление сахарной свекловицы
для других, кроме сахароварения,

надобностей - виновные сверх денежного взыскания

в размере от 300 до 10.000 карб,
подвергаются заключению в тюрьме от 2 до 4 месяцев».
2) Статью 6 дополнить после слова

«подвергаются» словами «также».

3) Статью 2 дополнить указанием на то,
что дела по нарушению правил сего закона

подлежат ведению мировых судей

независимо от размеров наложенного на

виновных денежного взыскания.
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VII. Доклад министра внутренних дел
о намеченных им главных основаниях дела

организации добровольных дружин.

4) Ввести в закон статью, устанавливающую,
что уголовное преследование за нарушение

законов возбуждается акцизным надзором.
5) В виду указания некоторых из г. г.

министров на то, что за отсутствием иных кормов

некоторые мелкие хозяйства сделали косьбу
сахарной свеклы для собственного
употребления - на корм своего скота - поручить
министру финансов преподать акцизному
надзору в инструкционном порядке

указание, чтобы в таких случаях против лиц, на-
рушившых постановление настоящего

закона, преследование не возбуждалось.
6) Срок действия настоящего закона

установить до 1 июля 1919 г.

7) Настоящий закон распубликовать по
телеграфу.

VII. а) Признать намеченные основания
организации дела правильными.

б) Просить министра внутренних дел при
выработке окончательного текста
законопроекта принять во внимание суждения,

высказанные по поводу него Советом

Министром, в частности, разработать вопрос
об установлении в добровольных дружинах
должной дисциплины и о ведении их
составом известных постоянных занятий.

VIII. Представление министра
народного просвещения об увольнении директора
департамента высшей школы Ф. П. Сушиц-
кого с 1 октября 1918 г. от должности

директора департамента в виду назначения его

профессором и ректором Киевского
украинского державного университета.

VIII. Представить к подписи пана Гетмана

соответственный приказ

Заседание закрыто в 2 часа 10 мин. ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. -Арк. 12-13 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№104

11.10.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Аизогуб.
Присутствовали: министры Н. П. Василенко, А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяков-

ский, А. Ф. Романов, В. Г. Колокольцев, С. М. Гутник, В. Ю. Любинский, Б. А. Бутенко,
С. Н. Гербель, Д. И. Дорошенко, Ю. Н. Вагнер. Державный контролер Г. Е. Афанасьев,
товарищ министра А. Г. Лигнау, державный секретарь С. В. Завадский.

Секретарствовали: В. Ф. Дитятин и А. А. Татищев.

I.

СЛУШАЛИ: Поставленный председателем Совета Министров вопрос о порядке
заседаний Совета в течении будущей недели.

ПОСТАНОВИЛИ: На будущую неделю установить следующие дни заседаний:
вторник 15-го в 9 часов вечера доклад министра внутренних дел.

В среду 16-го в 9 часов вечера доклад министра финансов, министра
продовольствия (о передаче продовольственных управ органам местных самоуправлений).

В пятницу 17-го в 9 часов вечера доклады военного министра и министра
внутренних дел.

Суббота в 2 часа дня: доклады министра народного просвещения (Академия наук)
и министра путей сообщения.

II.

СЛУШАЛИ: Представление председателя Совета Министров об образовании
особой комиссии для рассмотрения железнодорожных концессий.

ПОСТАНОВИЛИ: Для рассмотрения вопросов, связанных с железнодорожными
концессиями, образовать особую комиссию в составе министров: путей сообщения,
финансов, торговли и промышленности, труда, продовольствия и державного контролера.

Просить председателя Совета Министров созвать названную комиссию в срок по
его усмотрению.

III.III.

СЛУШАЛИ: Представление министра иностранных дел о назначении
чрезвычайными представителями украинского правительства генерала Дашкевича-Горбацкого
в Румынию и генерала [Б. П.] Баженова233 в Швецию.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуры генералов Дашкевича-Горбацкого и Баженова
одобрить.
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IV.

СЛУШАЛИ: Доклад министра путей сообщения о положении железнодорожного
дела на Украине.

ПОСТАНОВИЛИ: Выслушав доклад министра путей сообщения, Совет
Министров по затронутым в докладе вопросам постановил:

а) Признать, что железнодорожные служащие специалисты должны быть
отнесены к той категории служащих в государственных учреждениях, которые могут быть
иностранными подданными.

б) Поручить министрам путей сообщения и торговли и промышленности по
взаимному соглашению выяснить вопрос о нахождении в пределах Одесского района
и входящих в состав Украинской Державы нефтеносных земель.

в) Просить Министерство путей сообщения принять самые решительные меры
к установлению правильной доставки угля на заводы.

г) Принять к сведению, что комиссары на железных дорогах уволены окончательно.
д) Признать необходимым учреждение особого совещания по перевозкам.
е) Просить все ведомства о всех недоразумениях по перевозкам безотлагательно

ставить в известность министра путей сообщения.

V

СЛУШАЛИ: Рассмотренный в Малом Совете Министров законопроект
министра продовольствия о передаче заведывания некоторыми делами из Министерства
продовольствия в другие ведомства.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Одобрить законопроект в редакции, принятой Малым
Советом, исключив только пункт об обязательности закончить передачу к 1 октября
1918 г.

б) Отдел кожевенный и особый отдел снабжения населения мануфактурой и
мылом - временно сохранить в Министерстве продовольствия, предоставить министру
продовольствия войти в свое время, по соглашению с министром торговли и
промышленности, в Совет Министров с представлением об упразднении упомянутых
отделов в составе Министерства продовольствия.

в) Вопросы импорта сельскохозяйственных машин и орудий и содействие
сельскохозяйственному машиностроению передать временно в ведение Министерства
земледелия, предоставив министру земледелия определить по соглашению с министром

торговли и промышленности срок и порядок последующей передачи означенных дел

в Министерство торговли и промышленности.
г) Одобрить доложенный министрами финансов и продовольствия порядок

ликвидации сахарного департамента Министерства продовольствия и передачи дел
этого департамента, а равно других дел касающихся сахарной монополии, в
Министерство финансов.
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VL

СЛУШАЛИ: Законопроекты, рассмотренные в Малом Совете Министров и
значащиеся в прилагаемом перечне № 12 под №№ 13,35-43 и 47.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Постановления Малого Совета по вопросам, значащимся
в перечне под №№ 15,26,28,29,40,41 и 47 одобрить и представить соответственные
законопроекты на утверждение пана Гетмана.

б) штаты местных управ по воинской повинности (по перечню № 13) одобрить
согласно заключения Малого Совета, за исключением окладов советников (радников),
каковые оклады одобрить в цифрах, проектированных министром внутренних дел.

в) Начальнику Киево-Подольского управления земледелия Муравьеву назначить
единовременное пособие в сумме четырех тысяч (4.000) карб, (по перечню № 37).

г) По вопросу о распространении на служащих центральных учреждений
Министерства шляхив и порайонных комитетов силы примечания к закону 26 червня 1918
р. в отношении разъездных денег (по перечню № 42) одобрить постановление
Малого Совета, но ввести в закон оговорку, что служащие порайонных комитетов
получают разъездные в размерах, установленных законом 25 червня 1918 р., но из
специальных средств.

Заседание закрыто в 2 часа ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. -Арк. 14-15 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№105

15.10.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры Н. П. Василенко, А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий,

И. А. Кистяковский, А. Ф. Романов, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинский, С. М. Гут-
ник, Б. А. Бутенко, В. В. Зиньковский, С. Н. Гербель, Д. И. Дорошенко, Ю. Н. Вагнер.
Державный секретарь С. В. Завадский.

Секретарствовал: В. М. Дитятин.

Заседание открыто в 9 час. 30 мин. веч.
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Слушали:

І. Доложенное председателем Совета

Министров письмо пана Гетмана на его имя,
в котором пан Гетман полагает
своевременным приступить к выработке закона о
выборах в Державный Сейм.

II. Доклад министра иностранных дел
о настоятельной необходимости в

настоящее время в интересах будущего державы
разъяснить те неверные сведения, которые

распространены в державах Антанты о
положении Украины и ее отношениях к
Центральным державам и к Великороссии.

Постановили:

I. Заслушав письмо пана Гетмана, придавая
исключительно важное значение выработке
соответственного законодательного акта,

Совет Министров постановил: посвятить
одно из ближайших заседаний Совета

обсуждению оснований, на которых акт этот
должен быть выработан.

II. Разделяя соображение министра
иностранных дел, признать:

а) необходимым посылку в Англию,
Францию и Северо-Американские
Соединенные Штаты особых дипломатических

миссий - в составе

особо-уполномоченного и секретаря.

б) Приравнять по содержанию
особоуполномоченного к посланнику 1 класса,
а состоящего при нем секретаря к старшему

секретарю посольства первого класса и

чтобы всем этим лицам должны быть выданы

необходимые деньги.

в) Одобрить кандидатуры представителей:
Ивана Яковлевича Коростовца234 - в
Америку и Николая Михайловича Могилянско-
го - во Францию.
г) Назначить в четверг 17 октября особое

заседание Совета Министров, в котором
подвергнуть обсуждению доклад министра
иностранных дел о тех директивах, которые

должны быть даны Советом Министров
названным дипломатическим миссиям.

д) Ассигновать в распоряжение министра
иностранных дел 2.000.000 карб, на
расходы, вызываемые современным

политическим положением Украины.
При обсуждении настоящего вопроса

в виду заявления некоторых из министров

о тайном характере внешней политики
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III. Внесенные министром иностранных
дел законопроекты:

1) об ассигновании 24.000 карб, на наем
кавасов для посольства в Турции и на их
обмундирование235.
2) Об учреждении дипломатического

представительства в Польше и об ассигновании

31.222 карб. 20 коп. на его содержание.
3) Об изменении и дополнении закона от

14 июня 1918 г. о штатах посольств 1 и 2

разряда.

4) Об ассигновании 100.000 карб, для
оказания помощи гражданам Украинской
Державы за границей.

министерства иностранных дел,

председатель Совета Министров категорически

протестовал против такого заявления,

подтвердив, что он всегда осведомлял Совет

Министров о всей внешней политике

министерства иностранных дел.

III. Все четыре законопроекта одобрить.

IV. Внесенный министром финансов

законопроект об ассигновании 2.000.000 карб,

на выдачу авансов чиновникам

центральных учреждений для покупки сукна в

Министерстве продовольствия.

IV. Законопроект одобрить.

VI. Доложенная министром внутренних

дел нота от председателя Российской

мирной делегации Мануильского.

VI. Поручить министрам внутренних

и иностранных дел ответить на ноту, что

указанные в ней обстоятельства

украинским правительством будут расследованы.

Действия министра внутренних дел,

доложенные им Совету Министров, одобрить
всецело.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. -Арк. 16-17. Машинопис. Незасвіднена копія.
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№106

16.10.1918 г.

№

Председательствовал: Ф. А. Лизогуб.
Присутствовали: министры Н. П. Василенко, А. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецкий,

И. А. Кистяковский, А. Ф. Романов, В. Ю. Любинский, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко,
В. В. Зиньковский, С. Н. Гербель, Д. И. Дорошенко, Ю. Н. Вагнер, товарищ
министра Г. Г. Бурлаков, державный секретарь С. В. Завадский. Приглашены: А. Г. Лигнау,
В. Е. Рейнбот, Н. М. Могилянский, генерал [В. В.] Бискупский236.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 9 час. 30 минут.

I.

СЛУШАЛИ: Представление главноуполномоченного по ликвидации
организаций военного времени о назначении полковника Арцишевского на должность 2-го
помощника главноуполномоченного.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру обсудить на общем основании.

II.

СЛУШАЛИ: Представление державного секретаря о назначении Валабина на
должность члена кодификатора Особого отдела кодификации законов.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру обсудить на общем основании.

Ш.

СЛУШАЛИ: Представление министра народного просвещения об ассигновании
1.488.300 карб, на содержание личного состава державных институтов: Киевского
политехнического, Харьковского технологического, Екатеринославского горного
и Харьковского ветеринарного.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Ассигновать в распоряжение министра народного
просвещения 1.000.000 карб, в счет сметы 1918 г. на содержание личного состава названных
учебных заведений.

2) Согласно предложения министра финансов ассигновать в распоряжение
министра народного просвещения 500.000 карб, в счет сметы 1918 г. на содержание
личного состава державных университетов: Св. Владимира в Киеве, Харьковского и
Новороссийского в Одессе, а также Нежинского историко-филологического института кн.
Безбородко.
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IV.

СЛУШАЛИ: Представление министра исповеданий об освобождении членов
Собора всеукраинской православной церкви на время сессий собора от служебных
обязанностей с сохранением должности и содержания, согласно ходатайства собора.

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство Собора всеукраинской православной церкви
удовлетворить и поручить министру исповеданий сообщить об этом по всем ведомствам.

V.

СЛУШАЛИ: Внесенное министром внутренних дел Положение об организации
добровольных дружин.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Положение одобрить с теми редакционными изменениями,
которые внесены Советом Министров.

2) Ассигновать в распоряжение министра внутрених дел 5.000.000 карб, авансом
на организацию добровольческих дружин.

3) Поручить министру внутренних дел ввести в Совет Министров на общем
основании сметные предположения о суммах, необходимых на содержание дружин.

VL

СЛУШАЛИ: Представление министра внутренних дел об увольнении от
должности Черниговского губерниального старосты Высоцкого согласно прошению и о
назначении на туже должность генерала Олейникова.

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатуру обсудить в пятницу.

Заседание закрыто в 1 час 30 мин. ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. - Арк. 18-18 зв. Машинопис. Незасеідчена копія.

Ш 107

19.10.1918р.
№

Головували: Ф. А. Лизогуб і М. П. Василенко.
Присутні: міністри О. Ф. Рогоза, А. К. Ржепецький, І. О. Кістяковский, О. Ф.

Романов, В. Г. Колокольцев, В. Ю. Любинський, С. М. Гутник, Б. А. Бутенко, В. В. Зіньков-
ський, С. М. Гербель, Д. I. Дорошенко, Ю. М. Вагнер. Державний контролер Г. О.
Афанасьев, державний секретар С. В. Завадський.
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Секретарствували: Б. Ф. Дітятін і О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

І. Внесений міністром фінансів

законопроект про надання міністрові фінансів права
встановляти строк для заяви комерційними
банками Державному банкові російських

державних та урядових гарантированих

відсоткових паперів.

І. Законопроект ухвалити.

II. Внесений міністром фінансів
законопроект про асигнування 40.000 карб, на
видатки по утриманню Бюджетних комісій.

II. Законопроект ухвалити.

III. Внесений міністром фінансів доклад
про асигнування 200.000 карб, на купівлю
автомобілів та запасних частин для гаражу
міністерства фінансів і штаба Окремого
пограничного корпуса.

III. Доклад затвердити і приймаючи на
увагу потребу Державної канцелярії в
автомобілі - асигнувати в розпорядження
державного секретаря 50.000 карб, на купівлю
автомобіля для Державної канцелярії.

IV. Внесений міністром народного здоров'я
і опікування законопроект про відпуск
авансом 1.000.000 карб, не в обрахунок
кошторису по фінансуванню лікарсько-санітарних
організацій місцевого самоуправління.

IV. Законопроект ухвалити.

V. Внесений міністром народного здоров'я
та опікування законопроект про відпуск
100.000 карб. Київському краевому
комітетові по постачанню скалічених вояків про¬

V. Законопроект ухвалити.

тезами.

VI. Доклад міністра народної освіти про
кошти, необхідні на добудування
книгозбірні університету Св. Володимира.

VI. Відпустити в розпорядження
Міністерства народної освіти авансом 300.000 карб,
на скінчення будування будинку
книгозбірні державного університета Св.
Володимира в Києві.

VII. Доклад державного секретаря про
відпуск 200.000 карб, на купівлю для
державної друкарні ротаційної машини і на
перевоз її з м. Одеси до столиці.

VII. Доклад ухвалити.
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VIII. Доклад міністра народної освіти про
прохання Ради Київського жіночого
медичного інституту про дарування інститутові
слідуючих прав та переваг по учебно-науко-
вій частині:

а) утворення при інституті самостійної
державної іспитуючої комісії;
б) допущення осіб, які мають лікарську

ступень, для одержання при інституті
ступеня доктора медицини і видачи диплому на
цю ступень і
в) права пошановувати на тих же

підставах, як і медичні факультети університетів
станом приват-доцента інституту тих, хто
шукає цього стану.

IX. Доклад міністра праці про дозвіл йому
видати всім служачим, які увільняються
з Міністерства праці через введення нових
штатів, допомогу в розмірі 2-місячного
утримання.

X. Доклад міністра ісповідань про
асигнування в обрахунок кошторису 1918 р.

50.000 карб, на виплати особистому складу
Київської Духовної академії доплати
утримання по новим штатам.

XI. Повідомлення міністра внутрішніх
справ про призначення Київського
градоначальника Ханукова237 членом Військової

Ради і внесення того ж міністра про
призначення на вільну посаду Київського
градоначальника Карла Петровича Маршалка.

XII. Внесення державного секретаря про
призначення - членом кодифікатором
Осібного відділу по кодифікації князя Же-
вахова та Баланіна.

XIII. Внесення міністра народної освіти

про увільнення товариша міністра народної

VIII. Надати Київському жіночому
медичному інститутові права, які прохає Рада
інституту.

IX. Доклад ухвалити.

X. Доклад ухвалити.

XI. Кандидатуру К. П. Маршалка ухвалити.

XII. Кандидатуру князя Жевахова і
Баланіна ухвалити.

XIII. Прийняти до відомості.
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освіти Красусського від зазначеної посади
згідно прохання і з залишенням на посаді
професора і ректора Харьківського
технологичного інституту.

XIV. Доклад міністра земельних справ про
необхідність видання закона, який

забороняв би вивозити за межі України коні і
допускав би такий вивіз тільки з дозволу
міністра земельних справ.

XV. Розглянутий в Малій Раді Міністрів
законопроект міністра ісповідань про
декотрі зміни в законах, які торкаються
духовних семінарій і духовних шкіл та проект
нових штатів зазначених семинарій та шкіл.

XVI. Законопроекти, розглянуті в Малій
Раді Міністрів і перелічені в реєстрові № 13,
що прикладається під №№ 1-27.

XVII. Розглянутий в Малій Раді Міністрів
законопроект міністрів фінансів і
земельних справ про порядок продажу казенних

податкових статей* Державному
земельному банкові і про передачу до відомості
міністра земельних справ де-котрих відділів
земель, які належать зазначеному банкові.

XVIII. Законопроекти, розглянуті в Малій
Раді Міністрів і перелічені в реєстрові № 12,
що прикладається під №№ 17,33,48 і 49.

XIV. Доклад ухвалити.

XV. Ухвалити постанову Малої Ради з
приводу цього і внести відповідний
законопроект на підпис пана Гетмана.

XVI. Постанови Малої Ради ухвалити
і внести відповідні законопроекти на підпис
пана Гетьмана.

XVII. Ухвалити законопроект в редакції,

прийнятій Малою Радою, і внести
відповідний законопроект на підпис пана Гетмана.

XVIII. а) Постанови Малої Ради по

питанням, переліченим під №№ 33, 48 та 49
ухвалити, прийнявши відносно № 48 до

відомості, що сенаторам гадається присвоїти
права товарища міністра тільки відносно
розміра під ємних грошей.
б) По питанню про фінансування

кооперативів, що утворюють служачі державних
установ, по реєстрові № 17 - видачу з

коштів Державної скарбниці позичок
центральному кооперативові служачих визнати

* Див. т. 2, док. 220 та прим. 55.
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XIX. Доклад начальника Штаба
Гетьмана про відпуск коштів на отримання чинів
загону осібного призначення до 1 жовтня
1918 р.

недоцільною і надати право міністрові
фінансів видавати короткострочні позички
тільки кооперативам, які утворюються
служачими осібних відомств, на підставах,
назначених Малою Радою, але з збільшенням
загальної суми відповідного кредиту до
двох млн. карб.

XIX. Асигнувати, згідно заключения
Бюджетної комісії 55.771 карб.

Голова Ради Міністрів [підпис]
Мін. фін. [підпис]
Мін. нар. здрав. [підпис]
Міністр шляхів [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. -Арк. 19-21. Машинопис. Оригінал.

№108

1.11.1918р.
№

Головував: Ф. А. Лизогуб.
Присутні: міністри А. К. Ржепецький, О. Ф. Рогоза, О. І. Лотоцький238, М. А. Сла-

винський, П. Я. Стебницький, Б. А. Бутенко, В. Ю. Любинський, В. Є. Рейнбот,
А. Г. В язлов, В. М. Леонтович, С. Ф. Мерінг239, товариші міністрів О. О. Палтов,
М. О. Гаврилов, Д. В. Валлійський і державний секретар С. В. Завадський.
Запрошені: академік [В. І.] Вернадський240, проф.[М. І.] Туган-Барановський і [А. Ю.]
Кримський241.

Секретарював: В. Ф. Дітятін.

Засідання відкрито в 9 год. вечіра.
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Слухали: Постановили:

І. Внесене головою Ради Міністрів
питання про дні засідань Ради Міністрів на
майбутнім тижні; а також про повістку засідань.

І. Засідання Ради призначити: на вівторок
5-го в 4 год. дня, в середу 6-го, четвер 7-го
і п'ятницю 8-го в 8 год. вечора.
На повістку засідань внести:
В вівторок 5-го:
1) Статут Академії наук.
2) Доклад міністра шляхів.
3) Доклад міністра продовольчих справ.
В середу 6-го:
1) Доклад Міністерства внутрішніх справ.
2) Доклад державного секретаря.
3) Доклад товариша морського міністра.
В четвер 7-го:
1) Доклади міністра фінансів (без

переносу на інші дні).
2) Доклад міністра торгу і промисловості.
В п'ятницю 8-го:

1) Доклад військового міністра.
2) Доклад Малої Ради.

II. Доклад міністра народної освіти про
суму, що видатковано на похорон

вбитого бувшого генерального секретаря освіти
Стешенка, яку прийнято на державні кошти.

III. Внесені міністром народної освіти
Статут і штати Української Академії наук.

II. Асигнувати в розпорядження міністра
народної освіти 5.000 карб, на видатки по
похоронам бувшого генерального
секретаря Стешенка.

III. а) Статут Академії наук заслухати в
засіданні Ради 5 листопада ц/р. і прохати п. п.
міністрів в цей день внести свої
спостереження з приводу статуту і по можливості
в писаній формі.
б) Штати Академії наук ухвалити.

IV. Внесений міністром народної освіти
законопроект про утворення Української
Академії наук.

IV. Законопроект ухвалити, внести до
нього нижчеслідуючі поправки:
1) Строком утворення Академії

встановити 1 листопада 1918 р. в якому зумислі
змінити статтю І.

2) В другій статті в кінці додати слова
«і народного господарства України».
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3) Статтю 3-ю з законопроекту виключити,
маючи на увазі, що питання про утворення
інституту експериментальної медицини
розроблюється в сучасний мент
Міністерством народного здоров'я і з'являється
бажаним внести до цієї справи відому єдність.
4) Початковий склад Академії встановити

в кількості 12 академіків і відповідно

змінити статтю 6(5).
5) В статті 7 (6) зазначити, що президента

Академії академіки вибирають з свого гуртка.
6) В статті 9 (8) слова: «1/3 всього складу

Академії, себ-то», а також слова «1/3
всього складу» виключити.

7) Статті 10,11 і 12 виключити.
При розгляді сучасного законопроекту на

пропозицію міністра шляхів, Рада Міністрів
визнала бажаним утворити при лабораторії
для іспиту матеріалів Інституту прикладної
механіки осібного техничного доглядуючо-
дорадчого органу.

Крім того, Рада Міністрів визнала
необхідним:

і) не чекаючи, поки Академія наук почне
свою діяльність, доручити міністрові
народної освіти і мистецтва негайно увійти
в зносини з підлеглими відомствами, щоб
в найскорішому часі була відведена з
державних земель площа землі, яку потрібно
для правильного і широкого розвитку
діяльності Академії, не далеко від м. Києва під

Ботаничний сад до 120 дес., а під

Акліматизаційний сад до 1000 дес. і 2) поки будуть
збудовані відповідні будинки Академії наук
та її інституціям відвести тимчасове
помешкання; 3) виробити план будування
постійних будинків і скласти для них кошторис,
доручити Академії наук, котра і повинна
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V. Внесений міністром народної освіти

проект кошторису видатків на Українську

Академію наук з 1 жовтня 1918 р. по 1 січня

1919 р.

VI. Розглянуті Осібною нарадою 5-ти

міністрів законопроекти: і) Про асигнування

авансом в розпорядження пана Гетьмана

10.000. 000 карб, на видатки по формуванню

Осібного корпуса242.

2) Про асигнування в розпорядження

військового міністра авансом 600.000 карб,

в обрахунок кошторису 1918 р. на

утримання Ізюмського заводу оптичного скла.

VII. Внесений військовим міністром

законопроект про заклик контингенту армії

з поправками, які зробив військовий міністр

в проекті, згідно постанови Ради Міністрів.

VIII. Внесені міністром фінансів

законопроекти: і) Про надання міністрові

фінансів права випустити кредитові білети

та знаки Державної скарбниці на суму до

2.500.000. 000 карб.

2) Про підстави випуску кредитових

білетів і знаків Державної скарбниці.

IX. Внесений міністром фінансів

законопроект про уповноваження урядів

внести їх, в порядкові який встановлюється

законом, на затвердження, як тільки
обставини дозволять почати будівничу діяльність.

V. а) 3 огляду на те, що позаяк строком

утворення Академії наук встановлено 1

листопада ц/р і внесений міністром

народної освіти кошторис належить переробити,

прохати міністрів фінансів і народної

освіти переглянути кошторис і потім заслухати

його разом з Статутом Академії.

б) До розгляду і затвердження кошторису

асигнувати в розпорядження Академії наук

авансом в обрахунок кошторису видатків на

1918 р. 200.000 карб.

VI. Законопроект ухвалити

VII. Законопроект ухвалити.

VIII. Законопроект ухвалити.

IX. Законопроект ухвалити.
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акціонерних комерційних банків, відділи
та агентства котрих знаходяться в межах

України.

X. Внесений міністром фінансів
законопроект про умови обігу на території України
германських та австрійських грошових знаків.

XI. Позачергову заяву міністра внутрішніх
справ про небезпечні явища, які
доглядаються в різних місцевостях держави.

XII. Повідомлення голови Ради Міністрів
про тяжке становище біженців на Волині
і про необхідність вжити екстрених заходів
для допомоги їм.

XIV. Внесення міністра торгу і
промисловості про асигнування додаткової суми
урядовцям центральних установ з огляду на те,

що сума, яку асигновано Радою Міністрів,
виявилась недостатньою.

X. Законопроект ухвалити.

XI. Доручити Осібній нараді 5-ти
міністрів також попередній розгляд питань
забезпечення внутрішньої безпечності
і громадського покою, з наданням нараді
в необхідних випадках права закликати до
праці і головноуповноваженого по
ліквідації організації військового часу.

XII. і) Для об'єднання діяльності всіх

відомств і організацій в справах допомоги
біженцям на Волині утворити посаду
головноуповноваженого по Волинській губернії.
Інструкцію і штати цієї посади розглянути
окремо.

2) Доручити нараді в складі міністрів:
внутрішніх справ, фінансів, народного здоров'я,
продовольчих справ, земельних справ

і В. Г. Колокольцева з'ясувати ті заходи, яких
повинно вжити в зв'язку з сучасним
становищем на Волині.

3) Утворити на Волині комітети під
головуванням головноуповноваженого з

представників відомств та організацій (по 2 від
кожної), щоб провести на місцях ті заходи,
які мають бути вироблені нарадою
міністрів.

XIV. Асигнувати в розпорядження
міністра фінансів 400.000 карб, для видачі
урядовцям центральних установ міністерств,
які ще не одержали допомоги на купівлю
сукна на підставах, які встановлено законом
17 жовтня ц/р.
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XV. Внесення міністра юстиції про
призначення урядовця особливих доручень
при міністерстві [А. С] Маршинського243
вик. об. директора 2-го департаменту
Міністерства юстиції.

XVI. Внесення державного контролера
про призначення Марченкова урядовцем
особливих доручень IV класу при
державнім контролері.

XVII. Порушене міністром фінансів
питання про небажаність переводу урядовців
з одного відомства до другого без
попередньої згоди між обома відомствами.

XVIII. Внесення міністра внутрішніх

справ:

1) Про при значення Д. А. Носенко
Катеринославським губерніальним старостою;
2) І. І. Чернікова членом Ради міністра

внутрішніх справ.

XV. Кандидатуру Маршинського ухвалити.

XVI. Кандидатуру Марченкова ухвалити.

XVII. Прохати відомства прийняти до
обов'язкового виконання те положення, що
перехід урядовців з одного відомства до
другого дозволяється тільки по згоді його
старшини (ст. 175, т. III, Св. зак.).

XVIII. Кандидатури Д. А. Носенка
і 1.1. Чернікова ухвалити.

Засідання закрито в 3 год. ранку.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. - Арк. 23-26. Машинопис. Незасвіднена копія.

№109

5.11.1918 р.
№

Головував: Ф. А.Лизогуб.
Присутні: міністри А. К. Ржепецький, О. Г. Лотоцький, М. А. Славинський,

П. Я. Стебницький, Б. А. Бутенко, В. Ю. Любинський, В. Є. Рейнбот, А. Г. В язлов,
В. М. Леонтович244, С. Ф. Мерінг. Товариші міністрів: А. І. Прохорович245, Д. В.
Валлійський. Державний секретар С. В. Завадський.
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Секретарював: В. Ф. Дітятін.

Засідання відкрито в 4 год. ЗО хв. дня.

Слухали: Постановили:

І. Внесений міністром закордонних справ
законопроект про посилку надзвичайної

дипломатичної місії в Галіцію і про
асигнування на її утримання 25.777 карб. 98 коп.

І. Законопроект ухвалити.

II. Внесений міністром закордонних справ

законопроект про утворення

дипломатичного представництва на Кубані246 і про
асигнування на його утримання 25.777 карб. 98 коп.

II. Законопроект ухвалити.

III. Внесення міністра закордонних справ
про призначення барона [Ф.] Буржинсько-
го головою дипломатичної місії на Кубань
і [В. К.] Прокоповича247 дипломатичним
представником в Галичині.

III. Кандидатури барона Буржинського
і Прокоповича ухвалити.

IV. Доклад міністра шляхів про становище
на залізницях.

IV. Доклад прийняти до відома.

V. Внесення міністра фінансів про

призначення Ніканора Васильовича Савича

членом Ради міністрів фінансів.

V. Кандидатуру Н. В. Савича ухвалити.

VI. Повідомлення Голови Ради Міністрів

про надіслане на його ім'я прохання комітету
по урядженню урочистої панахиди 6
листопада в шості роковини смерті М. В. Лисенка
про дозвіл урядовцям центральних установ
бути присутніми на цій панахиді.

VI. Дозволити урядовцям центральних
установ, які бажають звеличати память
М. В. Лисенко, бути присутніми на панахиді
6 листопада 1918 р. в 2 год. дня.

VII. Повідомлення міністра закордонних
справ про становище в Холмщині, яке
утворилось з відходом австрійських військ.

VII. Доручити товаришеві міністра
закордонних справ О. 0. Палтову звернутись до
польського уряду з нотою, в котрій
зазначити поводження самочинних організацій
в Холмщині, що суперечить, як
Берестейському договорові і додатковій згоді, так
і підставі самовизначення народностей
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VIII. Внесення міністра шляхів про
призначення заслуженого професора [М. А.]
Белелюбського248 і Б. Н. Кандиби членами

інженерної ради поверх штату.

IX. Внесення голови Ради Міністрів про

асигнування Осібному комітетові імені пана
Гетьмана на вчинення допомоги потерпів-
шим від вибуху в Одесі 300.000 карб.

X. Доклад міністра фінансів по питанню
про складання бюджету на 1919 рік.

XI. Доклад міністра торгу і промисловості
про склад Доно-Української комісії по
справам донецького палива.

і висловити від імені українського уряду

надію, що польський уряд вживатиме з свого

боку всіх заходів до того, щоб межі України

були заховані в тому вигляді, як це було

встановлено згодою з австро-угорським урядом

в серпні місяці.

VIII. Кандидатури Белелюбського і

Кандиби обміркувати на загальній підставі.

IX. Асигнувати в розпорядження голови

Ради Міністрів 300.000 карб, для Осібного

комітету імені пана Гетьмана по вчиненню

допомоги потерпівшим від вибуху в Одесі.

X. Доклад ухвалити і прохати відомства

внести кошториси на 1919 рік до департаменту

Державної скарбниці не пізніше 25 листопада.

XI. Членами Доно-Української комісії

затвердити:
I. Постійними членами комісії:

1) Члена Ради міністра торгу і
промисловості Віктора Аркадьевича Гаєвського - від
Міністерства торгу і промисловості.
2) Інспектора експлуатації залізниць

Миколу Константиновича Дьякова - від
Міністерства шляхів.
3) Товариша міністра фінансів Бориса Ві-

кентієвича Матусевича - від Міністерства
фінансів.
II. Непостійними членами:

4) Члена Ради міністра торгу і
промисловості Олексія Володимировича Мономахо-
ва - від Міністерства торгу і промисловості.
5) Директора департаменту палива та

металу Міністерства торгу і промисловості
Ростислава Олександровича Ранова - від
того ж міністерства.
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6) Товариша міністра шляхів Андрія
Васильовича Лукашевіча - від Міністерства
шляхів.

Засідання закрито в 8 год. 20 хв. веч.

[Підписи] Ф. Аизогуб

Любтський

Петров [не вказаний серед присутніх]
Рейнбот

Меринг

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. -Арк. 27-28 зв. Машинопис. Засвідчена копія.

№110

6.11.1918р.
№

Головував: Ф. А. Лизогуб.
Присутні: міністри А. К. Ржепецький, О. Ф. Рогоза, О. І. Лотоцький, М. А. Славин-

ський, П. Я. Стебшщький, В. Ю. Любинський, С. М. Гербель, В. Є. Рейнбот, А. Г. В язлов,
В. М. Леонтович, С. Ф. Мерінг. Товариші міністрів: О. О. Палтов, А. В. Лукашевич,
державний секретар С. В. Завадський. Запрошені: капітан 1-го рангу М. І. Протасов249.

Секретарював: В. Ф. Дітятін.

Слухали: Постановили:

І. Статут Української Академії наук. І. Статут ухвалити і доручити Академії
наук, Міністерству народного здоров'я
і Міністерству земельних справ розробити
проект утворення державного Інституту
наукової медицини і ветеринарії, з тим щоб
були прийняті на увагу інтереси кожного
з зацікавлених відомств і розроблений
проект внести на розгляд Ради Міністрів.
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II. Внесений міністром народної освіти

законопроект про асигнування в його
розпорядження на утримання Академії наук до 1
січня 1919 р. 869.216 карб. 69 коп.

III. Позачергову заяву товариша міністра

закордонних справ О. О. Палтова про заяву
Мирової делегації в зв'язку з становищем
державних потягів на території Великороси.

IV. Доклад міністра внутрішніх справ про
становище на Волині в зв язку з майбутнім

напливом військовополонених з Австрії.

V. Внесене міністром шляхів положення

про тимчасову Вищу раду по транспорту
в Українській Державі.

II. Законопроект ухвалити.

III. Визнати, що делегація може бути

випущена з меж України тільки під умовою
вільного і безпечного пропуску
державних потягів на Україну і визволення тих

з українських громадян, кого буде вимагати
український уряд і доручити О. О. Палтову
повідомити голову Мирової делегації Ма-

нуїльського, що делегацію буде довезено до

кордону і там вона буде чекати, поки
прибудуть державні потяги на територію України,
після чого її буде пропущено через кордон.

IV. а) Для правильного розкладу
військовополонених утворити на Волині посаду

осібноуповноваженого, котрому доручити
всю справу евакуації військовополонених.

Доручити міністрам: військовому,
внутрішніх справ, шляхів та народного здоров'я

виробити інструкцію для
осібноуповноваженого і внести її на розгляд Ради Міністрів.
б) Асигнувати в розпорядження міністра

внутрішніх справ 2.000.000 карб, для біже-
нецького департаменту і 500.000 карб, для

Волинського губерніального старости на
видатки, зв'язані з евакуацією

військовополонених, що прибувають з Австрії.

V. Проект положення ухвалити з нижчеслі-
дуючими поправками:

1) В зазначеному положенню слово
«Вищий» виключити, відповідно змінивши як

назву положення, так і всі статті його.

2) В статті 2-й слово «голова»
виключити, з огляду на те, що Рада Міністрів визнала
необхідним, щоб тимчасова рада підлягала
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VI. Позачергову заяву М. А. Славинського
про необхідність вжити відповідних заходів

безпосередньо Раді Міністрів. Другу
частину тієї ж статті починаючи зі слів «через те
ніяке» виключити.

3) В статті 4-й н. б. додати представників
від Миколаївського біржевого комітету.
4) В [статті] 6-й зазначити, що право

запрошувати на засідання ради осіб, які не
входять до складу ради, надається голові.

5) В статті 8-й зазначити, що справи в раду
можуть вноситись головою і членами.

6) В статті 8-й після слів «проект
інструкції цьому управлінню» внести слова

«попередньо внесений до Ради Міністрів».

7) Статтю 10-у змінити в тому смислі, що
голова ради щомісячно вносить до Ради
Міністрів справоздання ради про її діяльність.
8) Статті 11, 13 і 16 цілком виключити

з положення і відповідно змінити

нумерацію його статей.

9) В статті 11 (12) пункти «б» та «г»
виключити, відповідно змінивши визначення

останніх пунктів. В пункті «б» слово

«затверджувати» замінити словом

«зазначати» і слово «будування» замінити словами

«додаткові улаштування». В пункті «в»

виключити слово «і судами».

10) В ст. 13(12) слова «грошові кошти»
замінити словами «кредити
відпускаються», слова «затверджуються постановою»

-словом «внесенням». А також зазначити,

що в екстрених випадках необхідні грошові
кошти відпускаються міністром фінансів по
згоді з головою ради.
11) В статті 15/13 зазначити, що

журнальні постанови в копіях не пізніше 3 днів

повідомляються голові Ради Міністрів.

VI. Доручити товаришеві міністра
закордонних справ звернутись з протестом до
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проти розпорядження польського уряду

австрійським військовим частинам з

польським складом на території держави.

VII. Порушене міністром торгу і

промисловості питання про відпуск йому авансу на

купівлю нафти.

польського уряду з приводу розпорядження

по радіо з Варшави галіційським військам на

Україні.

VII. Асигнувати в розпорядження міністра

торгу і промисловості авансом 5.000.000

карб, на купівлю нафти.

Засідання закрито в 1 год. 30 хв.

[Підписи] Аизогуб Аюбинський Петров [не вказаний серед присутніх]
Меринг

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. -Арк. 29-30 зв. Машинопис. Засвідчена копія.

№111

7.11.1918 г.

№130

Председательствовал: Ф. А. Аизогуб.
Присутствовали: министры А. К. Ржепецкий, А. И. Лотоцкий, М. А. Славянский,

П. Я. Стебницкий, Б. А. Бутенко, В. Ю. Любинский, С. Н. Гербель, Б. Е. Рейнбот,
А. Г. Вязлов, В. М. Леонтович, С. Ф. Меринг, С. Н. Петров250. Товарищи министров:
А. А. Палтов, Ю. А. Корниенко. Державный секретарь С. В. Завадский. Приглашены:
К. Е. Замен, ген- хор. [Н. П.] Савельев и С. Т. Варун-Секрет.

Секретарствовали: В. Ф. Дитятин и И. В. Толли.

Слушали:

I. Внесенный министром здравия и
призрения доклад об ассигновании 2.000.000
руб. на борьбу с холерной эпидемией.

II. Внесенный министром финансов
законопроект о штатах Особого корпуса
пограничной стражи.

Постановили:

I. Ассигновать в распоряжение министра

народного здравия авансом в счет

испрашиваемой суммы 1.000.000 руб.

II. а) Штаты утвердить, присвоив чинам
корпуса оклады в размере, испрашиваемом

Министерством финансов, т. е. на 18.600
руб. в год более ассигнования Бюджетной
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III. Внесенный министром финансов
доклад об отпуске 2.600.000 руб. на
производство в 1918 г. Экспедицией заготовления

державных бумаг строительных работ.

IV. Внесенный министром финансов
доклад об ассигновании 12.000.000 руб.
авансом на расходы по Экспедиции
заготовления державных бумаг.

V. Внесенный министром финансов доклад
об ассигновании 7.000.000 руб. на расходы
по изготовлению кредитных билетов и
билетов Государственного казначейства.

VI. Внесенный министром финансов
доклад об ассигновании 300.000 руб. на
расходы по борьбе с подделкой денежных знаков
и по розыску похищенных казенных

денежных сумм.

VII. Внесенный министром финансов
законопроект о представлении министру

финансов права принимать необходимые
по его усмотрению меры к изъятию из

обращения ценностей, имеющих хождение

в качестве денежных знаков.

VIII. Внесенный министром финансов

законопроект об обязательном предъявлении

комиссии и штаты ввести в действие с 1
июля 1918 г.

б) Просить министра финансов в
спешном порядке представить на рассмотрение

Совета Министров законопроект о новой
системе назначения премий за поимку
контрабанды чинам Особого корпуса
пограничной стражи, приняв во внимание
пожелание Совета Министров об ускорении
выдачи премий отличившимся чинам и их
начальникам.

III. Доклад одобрить.

IV. Доклад одобрить.

V. Доклад одобрить.

VI. Доклад одобрить.

VII. Законопроект одобрить.

VIII. Законопроект одобрить, исключив из
него статью 6-ю.
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к обмену российских кредитных билетов
достоинством в 250 руб.

IX. Внесенный министром финансов доклад
о разрешении свободного вывоза за границу
российских денежных знаков и ценных бумаг.

X. Внесенный министром продовольствия
законопроект об упразднении на Украине
органов Министерства продовольствия,
учрежденных в порядке закона 26 марта
1917 г. и о передаче заведывания делом
продовольствия населения органам местного

управления.

XI. Внесенный министром внутренних
дел законопроект об изменении и
дополнении действующих узаконений о волостных,
уездных и губернских установлениях по
управлению сельскими местностями.

XII. Внесенный министром внутренних

дел законопроект об изменении сроков,
установленных на текущий год законом от 2

октября с. г. о городских выборах.

XIII. Внесенный министром внутренних
дел законопроект о дополнении

постановления Совета Министров "Положение об
учреждении Временной правительственной
комиссии для заведывания делами местного

управления и хозяйства города Киева".

XIV. Внесенный министром внутренних дел
законопроект об учреждении должностей
инспекторов по земским и городским делам.

IX. Законопроект одобрить с добавлением
в текст закона слов "із України" после слов
"вільний вивіз".

X. Законопроект и приложенное к нему
Положение о ликвидации местных

продовольственных органов утвердить.

XI. Законопроект одобрить и просить
министра внутренних дел совместно

с державным секретарем в спешном

порядке изменить редакцию соответствующих

статей законопроекта, руководствуясь

принятыми Советом Министров
Положениями об участии в выборах уполномоченных
на сельских сходах от 10 дворов всех
жителей села вне зависимости от их сословия.

XII. Просить министра внутренних дел

и державного секретаря выработать
законопроект об изменениях названных сроков,

согласно тем положениям, которые были
предложены державным секретарем при

рассмотрении законопроекта.

XIII. Законопроект одобрить, исключив из
него статью 8-ю.

XTV. Учреждение предусматриваемой
законопроектом особой должности
инспектора признать нежелательным и просить
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министра внутренних дел разработать
и внести в Совет Министров законопроект
об увеличении штатов губернских старост
должностью второго помощника

губернского старосты, на которого и возложить

обязанности по надзору за законностью
действий городских и земских
самоуправлений.

Заседание окончено в 1 час 30 мин. ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1.-Спр. 7. - Арк. 31-32 ж Машинопис. Незасеідчена копія.

№112

8.11.1918 г.

№131

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.

Присутствовали: министры А Ф. Рогоза, М. А Славянский, В. Ю. Любинский, С. Н. Гер-

бель, А Г. Вязлов, В. Н. Леонтович, С. Ф. Меринг, С. Н. Петров. Товарищи министров:
Г. М. Курило, В. А Кулябко-Корецкий, П. П. Чубинский, К К Мирович, [П. И.] Холодный251.
Державный секретарь С. В. Завадский. Приглашены: С. В. Бородаевский.

Секретарствовали: А. А. Татищев, И. В. Толли.

Заседание открыто в 9 час. вечера.

Слушали: По становили:

I. Поставленный заменяющим место

председателя Совета Министров вопрос о днях
заседаний Совета Министров на
следующей неделе, а также о повестке заседаний.

I. Заседание Совета назначить на
понедельник 11 ноября в 8 Vi часов вечера, во вторник
12 в 8 Уг часов вечера, в среду 13 в 4 часа дня
(до 6 часов вечера), в четверг 14 в 8 Уг часов
вечера и в пятницу 15 в 8 Vi часов вечера.
На повестку заседаний поставить:
В понедельник 11 ноября:
а) Доклад державного секретаря.
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б) Доклад министра продовольствия
(один законопроект).
в) Доклад воєнного министра.
г) Доклад министра земледелия.
д) Доклад главноуполномоченного по

застройке Зверинца.
Во вторник 12-го:
а) Обсуждение вопроса о Сейме.
б) Доклад министра народного просвещения.
В среду 13-го:
а) Доклад державного контролера.
б) Доклад министра иностранных дел.
В четверг 14-го:
а) Доклад министра здравия и призрения.
б) Доклад министра финансов.
в) Доклад министра путей сообщения.
В пятницу 15-го:
а) Доклад министра торговли и

промышленности.

б) Доклад министра труда.
в) Доклад Малой Рады.

II. Внесенный военным министром доклад
об учреждении должности
главноуполномоченного по эвакуации военнопленных из

Австро-Венгрии.

II. Доклад одобрить в нижеследующей
редакции:

п.1. Для руководства эвакуацией
прибывающих из Австро-Венгрии
военнопленных учреждается должность
главноуполномоченного.

п. 2. Главноуполномоченный по делам,
подлежащим его ведению, пользуется

правами товарища министра.

п. 3. Все государственные, общественные
и частные учреждения обязаны оказывать
главноуполномоченному содействие по
делам эвакуации военнопленных.

п. 4. Выполнение делопроизводства
возлагается на комиссию о военнопленных,

состоящую при Главном штабе.
п. 5. Главноуполномоченному

предоставляется право командировать в подлежащие

пункты лиц, коих он уполномочит

руководить на местах вверенным ему отделом.
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III. Представление воєнного министра о
назначении помощника начальника военных

сообщений генерального хорунжего [М. Н.]
Соловьева252 главноуполномоченным по
эвакуации военнопленных из Австро-Венгрии.

IV. Законопректы, рассмотренные в
Малом Совете Министров и значащиеся в
прилагаемом реестре № 14.

п. 6. Ассигновать в распоряжение глав-
ноуполномоченного из средств

государственного казначейства авансом кредит в

5.000.000 руб. по Военному министерству.
п. 7. Главноуполномоченному

предоставляется право распределять упомянутый
кредит между всеми заинтересованными

ведомствами, кои обязаны производить
расходование и отчетность по кредиту за

своей ответственностью и под

наблюдением органов державного контроля.

п. 8. На экстренные нужды по делам

эвакуации военнопленных

главноуполномоченному предоставляется расходовать

отпущенный ему кредит непосредственно.

III. Кандидатуру генерального хорунжего
Соловьева одобрить.

IV. а) Постановления Малого Совета по
вопросам, значащимся в реестре под №№ 14,
17,24,25,27,28, 30,31,33,34,35,36,37,38,
39,41,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,
57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66 и 67 - одобрить,
представить соответственные

законопроекты к подписи пана Гетмана, а постановления,

не носящие законодательного характера,

предложить ведомствам к руководству;

б) по вопросу об учреждении Киевской
и Одесской комиссий и главного комитета

по рассмотрению претензий военного

времени - по реестру № 16 - одобрить

законопроект согласно редакции большинства

членов Малой Рады, но увеличить состав
главного комитета и каждой из комиссии

еще на двух членов, из коих один

назначался бы по представлении министра шляхив,

а второй по представлению министра

торговли и промышленности;
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в) по вопросу об изменении действующего
почтово-телеграфного тарифа - по реестру
№ 26 - одобрить законопроект согласно
постановлениям Малой Рады, за исключением

платы за передачу телеграмм, каковую

установить в размере, первоначально

проектированном министром внутренних дел.

Кроме того, обратить внимание ведомств

на необходимость выражать в законах

цифры не в копейках, а в шагах;

г) по вопросу о порядке выдачи разрешений
на устройство лотерей - по реестру № 29 -
признать необходимым исключить из закона
указание на возможность устройства лотерей
на сумму свыше 25.000 карб, и самому закону
присвоить наименование временного ;
д) по проекту статута и штатов

«Державного Вестника» - по реестру № 32 -
восстановить статью о праве державного

секретаря возвращать ведомствам присылаемый для

опубликования материал, увеличить оклад
содержания редактора до 15.000 карб, и
отклонить предположенное Малой Радой
издание при «Державном Вестнике», в виде
неофициальной его части, текста всех
законов на русском языке, так как издание

Державной канцелярией неофициального
текста законов являлось бы, по мнению Совета

Министров, неправильным;
е) по вопросу об отпуске средств на

вознаграждение лиц, принимающих участие

в совещаниях и съездах, созываемых

Министерством торговли и промышленности,

и на выдачу этим лицам денег на проезд - по

реестру № 50 - увеличить размер
ассигнования на 25.000 карб. т. е. до 50.000 карб, в виду
заявления министра торговли об обилии
совещаний, созываемых им в связи с
заключением торгових договоров с соседними

державами. Вместе с тем постановить, что размер
вознаграждения за участие в созываемых



358 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

ведомствами совещаниях и съездах лиц, не

состоящих на государственной службе, не
должен превышать 25 карб, за каждое заседание;
ж) по вопросу об учреждении краевых

бирж труда - по реестру № 51 одобрить
законопроект в редакции Малой Рады за
исключением ст. 1-ой, которую дополнить
указанием, что краевые биржи учреждаются
губернскими земскими собраниями либо по
собственному почину, либо по
предложению министра труда и что министру труда

предоставляется, в случае неоткрытая

земским учреждением биржи труда в указанный
министром срок, учредить соответственную

биржу собственным распоряжением, с
отнесением половины вызываемых этим

расходов на подлежащую земскую смету в виде

расхода обязательного;
з) по вопросу об учреждении Корпуса

морской береговой обороны - по
реестру № 58 - вопрос слушанием отложить,
поручить товарищу морского министра

представить в ближайшее время в
установленном законом количестве экземпляров

подробный доклад по сему вопросу, в
котором указать ближайшие задачи
проектируемого корпуса, соотношение его

деятельности с деятельностью чинов пограничной

стражи, а равно общий размер называемых
учреждением корпуса расходов казны.

Кроме того, указать в докладе, какие из

существующих военных портов ведомство

предполагает сохранить и на будущее время;
и) по вопросу об условиях разрешения

подачи в клубах и собраниях игральных карт -
по реестру № 61 - одобрить принятый
Малым Советом законопроект и, согласно
высказанному Малым Советом пожеланию,
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V Законопроекты, рассмотренные в
Малом Совете Министров и значащиеся в

прилагаемом реестре № 15.

VI. Рассмотренный в Малом Совете

Министров законопроект об издании при
Министерстве торговли и промышленности

ежедневной газеты (реестр № 15 ст. 1).

удвоить установленные действующим
законом ставки таможенной пошлины

ввозимых из-за границы карт.

V. а) Постановления Малого Совета по
вопросам, значащимся в реестре под №№ 2,3,4,
5,6 и 7 одобрить и представить
соответственные законопроекты к подписи пана Гетмана;
б) по вопросу о порядке вознаграждения

владельцев недвижимых имуществ,

принудительно отчужденных во время войны - по

реестру № 8 законопроект одобрить, приняв
во внимание, что в отношении этих

имуществ актом отчуждения являлся приказ

главнокомадующего фронтом, облеченного
в силу ст. 12 Пол. о полевом управлении
войск, исключительными полномочиями;

в) по вопросу о передаче
церковно-приходских школ - по реестру № 9 - одобрить
законопроект в редакции Малого Совета,
дополнить отдельным указанием, что в

собственности церкви остаются и подлежат

передаче лишь во временное пользование

также здания школ, выстроенные полностью

на епархиальные средства или находящиеся

на церковной или монастырской земле.

VI. а) Ограничиться на первое время
изданием еженедельника, предоставить министру

торговли войти впоследствии, в случае

благоприятных финансовых результатов
проектируемого издания, с новым представлением

о переходе к изданию ежедневной газеты;

б) исключить из числа обязательно
помещаемых в журнале публикаций отчеты
и балансы кредитных установлений и
страховых обществ;
в) на оборудование типографий и на

издание журнала отпустить в специальные
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средства ведомства 400.000 карб. С
условием возврата этой сумы в течение четырех
лет, равными долями в конце каждого года,

начиная с 1919 г.;

г) согласиться с замечанием министра
труда, что статьи, исходящие

непосредственно от редакции, должны печататься по

возможности на украинском языке.

Заседание закрылось в 1 час 30 мин. ночи.

ЦДАВО України. Ф.1064. - ОпЛ. - Спр.7. -Арк. 33-36 зв. Машинопис. Незасвіднена копія.

№113

11.11.1918 г.

№[133]

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, А. И. Лотоцкий, М. А. Славинский,

П. Я. Стебницкий, Б. А. Бутенко, В. Ю. Любинский, С. Н. Гербель, В. Е. Рейбот,
А. Г. Вязлов, В. Н. Леонтович, С. Г. Меринг, С. Н. Петров. Товарищи министров:
А. А. Палтов, К. Е. Замен. Державный секретарь С. В. Завадский. Приглашен:
А. В. Сливинский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 9 час. 20 мин. вечера.

Слушали: Постановили:

I. Доклады товарища министра
иностранных дел А. А. Палтова

а) по вопросам внешней политики;
б) проект соглашения с представителями

Советской власти в Великороссии о
взаимном учреждении миссий;

I. а) Принять к сведению;
б) уполномочить товарища министра

иностранных дел А. А. Палтова на подписание
соглашения с представителями Советской
власти об учреждении великороссийской
миссии в Киеве и украинской в Москве на
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в) о ноте, полученной Министерством
иностранных дел от Варшавского
регентского правительства по вопросу о

совместных действиях по восстановлению порядка

в Галиции.

II. Поставленные министрами труда и
путей сообщения вопросы в связи с занятием
румынскими войсками некоторых частей
территории Украинской Державы.

III. Доклад державного секретаря о гербе
Украинской Державы.

тех условиях, которые были доложены им
в заседании Совета Министров с тем, чтобы
состав миссии был не более трех человек и 1
дипломатического курьера с правом

взаимного отвода обеими сторонами неугодных
представителей.
Кроме того, просить А. А. Палтова

внести в соглашение условие, по которому

представители сторон не имеют права

заниматься политической агитацией, а также

условие, ограничивающее деятельность

Красного Креста;
в) просить А. А. Палтова выработать текст

ответной ноты Варшавскому правительству
на основании тех суждений, которые были
высказаны г. г. министрами при

обсуждении этого вопроса и доложить таковой в

заседании 12 ноября.

И. а) Поручить товарищу министра
иностранных дел обратиться через
представителей Украинской Державы в Румынии
с протестом к румынскому правительству

по поводу занятия румынскими войсками

некоторых пунктов на территории

Державы и о протесте сообщить державам
Согласия.

б) Признать, что служащие украинских
железных дорог при занятии румынскими

войсками железнодорожных пунктов

могут оставаться на своих местах, если

румыны не будут чинить над ними насилия.
в) Разрешить министру путей сообщения

отпустить до 1 января 1919 г. в отпуск тех
из железнодорожных агентов, которых он

найдет возможным.

III. Просить державного секретаря
образовать при Державной канцелярии особую
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IV. Доклад державного секретаря
о просьбе служащих в Державной
канцелярии галичан разрешить им

двухмесячный отпуск с сохранением содержания и с

выдачей некоторым из них двухмесячного

пособия.

V. Доклад державного секретаря о плате
за провоз багажа пассажирами державного
поезда № 6.

VI. Доклад державного секретаря о выдаче

чинам Державной канцелярии по примеру

других министерств наградных из остатков
личной суммы.

VII. Доклад державного секретаря о Бюро
прессы при Державной канцелярии.

VIII. Поставленный державным

секретарем вопрос о том; на какое из ведомств,

Державную канцелярию или Военное ми

комиссию для детального рассмотрения

составленных художником Нарбутом
проектов державного герба, державных печатей.

IV. Признать, что увольнение в отпуск
названных служащих с сохранением
содержания возможно.

V. Просить министра путей сообщения
сделать распоряжение о применении к

багажу пассажиров державного поезда № 6
товарного тарифа малой скорости и
освободить от платы тех из пассажиров,
невозможность для которых уплаты будет
удостоверена комендантом поезда.

VI. Признавая вполне справедливым и
желательным вознаграждение чинов

Державной канцелярии и Бюджетной комиссии,

несущих работу, имеющую отношение ко

всем ведомствам вне общей нормы,

поручить комиссии из товарищей министров,

разрабатывающей нормы пособий

чиновникам, принять вышеизложенное во

внимание при выработке таких норм.

VII. Признавая целесообразным и
желательным сосредоточивание всех учреждений,
имеющих отношение к прессе, в ведение

председателя Совета Министров -
поручить державному секретарю выработать те
основания, на которых должна состояться

передача Бюро прессы и затем внести

соответственный доклад в Совет Министров.

VIII. Признать, что вознаграждение
ревизионной комиссии должно быть уплачено
из суммы державной канцелярии.
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нистерство, должна быть возложена уплата
вознаграждения комиссии, ревизовавшей
типографию Военного министерства, ныне
державную друкарню.

IX. Поставленный державным секретарем
вопрос о том, подлежат ли удовлетворению

содержанием при ликвидации канцелярии

бывшей Центральной Рады служащие
организационной комиссии.

X. Внесенный министром земледелия

проект положения об Особом совещании по

земельной реформе.

XI. Внесенный министром земледелия

законопроект о дополнении закона (о
возложении на арендаторов уплаты налогов),
сборы с повинностей за арендуемую земельную
собственность в течении 1918 и 1919 гг.

XII. Предложение министра юстиции
о назначении на местах комиссий из

представителей Министерств юстиции и

внутренних дел для рассмотрения дел об
арестованных.

XIII. Внесенный военным министром

законопроект о некоторых дополнениях к

закону от 20 октября 1918 г. об учете призыва

офицеров.

IX. Признать, что удовлетворению

содержанием и ликвидационными подлежат
лишь те из служащих организационной

комиссии, котрые состояли на

государственной службе.

X. Проект положения одобрить.

XI. Законопроект одобрить.

XII. а) Предложение министра юстиции
отклонить. Настоящее постановление

принято 8 голосами против 6, причем министр

труда М. А. Славинский остался при
особом мнении.

б) Просить министра иностранных дел

принять к сведению высказанные г. г.

министрами пожелания об ускорении

производства дел по внесудебным арестам.

XIII. 1) Законопроект одобрить со

следующими поправками:

а) В виду признания Советом Министров

необходимым освободить от призыва лиц,

состоящих на государственной службе до
VIII класса включительно, п. «а» ст. 2

соответственно изменить;

б) п. «г» той же 2-ой статьи после слов
«железнодорожные» дополнить словами:

«и почтово-телеграфные».
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XIV. Доклад воєнного министра об
ассигновании на формирование
инструкторских рот сверх ассигнованных уже

5.000. 000 карб, еще 16.000.000 карб, по
2.000. 000 на каждый корпус.

2) Просить военного министра,
руководствуясь примечанием к ст. 2 одобренного
законопроекта, кандидатов на судебные
должности освобождать от призыва.

XIV. Доклад одобрить.

XV. Доклад воєнного министра об
ассигновании по Воєнному министерству аванса
в размере 8.000.000 карб, на
первоначальные расходы по эвакуации военнопленных

из Австро-Венгрии.

XV. Доклад одобрить.

XVI. Представление министра
внутренних дел о назначении полковника Павла

Васильевича Ратаева председателем
реквизиционной комиссии в Харькове.

XVI. Кандидатуру П. В. Ратаева одобрить.

XVII. Представление министра юстиции
о назначении председателя департамента

Петроградской судебной палаты Резникова
членом консультации Министерства юстиции.

XVII. Кандидатуру Резникова одобрить.

XVIII. Доклад товарища морского
министра Н. Л. Максимова по вопросам,
связанным с возможностью прибытия на
Одесский рейд эскадры держав Согласия.

XVIII. Просить товарища министра
иностранных дел А. А. Палтова сообщить по
телеграфу посланнику в Константинополе
[М. А.] Суковкину253, что правительство
Украинской Державы в случае прибытия
эскадры держав Согласия в Одессу,
намерено соблюсти при встрече ее все правила
международного морского права.

Заседание закрыто в 2 ч. 45 мин. утра.

ЦДАВО України. Ф.1064. - Оп.1. - Спр.7. -Арк. 37-39 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№114

12.11.1918 г.

№[134]

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.
Присутствовали министры: А. И. Лотоцкий, М. А. Славинский, П. Я. Стебницкий,

Б. А. Бутенко, В. Ю. Любинский, С. Н. Гербель, В. Е. Рейнбот, А. Г. Вязлов, В. Н. Леон-
тович, С. Ф. Меринг, С. Н. Петров.

Товарищи министров: А. А. Палтов, К. Е. Замен, И. П. Прохорович.
Державный секретарь: С. В. Завадский.
Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Слушали: Постановили:

I. Представленную председателем
Совета Министров смету расходов по кредиту
в сумме 87.900 карб., отпущенному в его
распоряжение законом 6 ноября 1918 г. на
обследование транспорта.

I. Смету утвердить.

II. Представление министра торговли II. Кандидатуры Е. Н. Логачева, К. М. Зак¬

и промышленности о назначении Евгения
Николаевича Логачева, Карла
Максимовича Закса, Иеронима Ильича Ефрона и
Владимира Александровича Ауэрбаха членами
Совета министра торговли и
промышленности сверх штата.

са, И. И. Ефрона и В. А. Ауэрбаха одобрить.

III. Представление министра иностранных
дел о назначении доктора права [А. В.] Гали-
па254 товарищем министра иностранных дел.

Ш. Кандидатуру Галипа одобрить.

IV. Сообщение министра торговли и
промышленности о полученном им извещении

от атамана Зимовой станицы о лицах,

назначенных донским правительством в составе

комиссии по выработке
финансово-экономического соглашения.

IV. Принять к сведению.

V. Внесенный министром народного
просвещения законопроект об ассигновании в

V. Законопроект одобрить.
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распоряжение министерства 643.800 карб,
на содержание низших служащих в высших

учебных заведениях.

VI. Доклад министра путей сообщения об
объявлении им на положении

чрезвычайной охраны Подольской, Правобережной
и Запорожской железных дорог.

VII. Внесенное министром путей
сообщения и финансов временное положение
о частных обществах, дороги коих
расположены на территории Украинской
Державы.

VIII. Внеочередное предложение
министра юстиции об учреждении губерниаль-
ных и областных комиссий из

представителей министерств юстиции и внутренних

дел для рассмотрения дел по внесудебным
арестам по существу.

IX. Доклад министра внутренних дел о тех
редакционных изменениях, которые

согласно постановлениям Совета Министров
внесены им по соглашению с державным

секретарем в законопроект об изменении
сроков для выборов в городские думы.

X. Внесенный министром
внутренних дел законопроект об ассигновании
200.000 карб, на организацию заграничной
и внутренней информации.

XI. Представление министра иностранных
дел о назначении А.[Ф.] Саликовского
дипломатическим представителем в Галицию.

XII. Доложенный товарищем министра
иностранных дел А. А. Палтовым текст
ответной ноты Варшавскому правительству,
изготовленной согласно постановлению

Совета Министров от 11 ноября с. г.

VI. Принятую министром путей
сообщения меру одобрить.

VII. Положение одобрить.

VIII. Предоставить министру юстиции по
сношению с министром внутренних дел

выработать и внести на рассмотрение Совета
Министров законопроект об учреждении
названных комиссий.

IX. Законопроект одобрить.

X. Законопроект одобрить.

XI. Кандидатуру А. Саликовского
одобрить.

XII. Текст ноты одобрить и поручить
А. А. Палтову вручить ее представителю
Варшавского регентского правительства.
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XIII. Доклад товарища министра

иностранных дел о достигнутом с
представителем Советского правительства соглашении

по вопросу об обмене поездами и о

своевременности приступить к немедленному
осуществлению этого соглашения.

XIII. Поручить А. А. Палтову предложить
представителям Советского правительства
завтра же покинуть пределы Украины.

XIV. Предложение министра труда
М. А. Славинского о принятии
немедленных мер к возвращению из Германии
украинских подданных, высланных туда

постановлением германских военных властей.

XIV. Просить министра внутренних дел

принять предложение к сведению.

XV. Внесенный министром народного
здравия и призрения законопроект об
ассигновании в его распоряжение авансом

500.000 карб, на борьбу с заразными
болезнями на железных дорогах.

XV. Законопроект одобрить.

XVI. Заявление министров труда и
народного здравия о необходимости отменить
распоряжение Киевской реквизиционной
комиссии о реквизиции помещений
фельдшерско-акушерской школы Нейштубе.

XVI. Распоряжение реквизиционной
комиссии отменить.

XVII. Представление министра
внутренних дел о назначении Сергея
Владимировича Величко Полтавским губерниальным

старостой.

XVII. Кандидатуру С. В. Величко обсудить
на общем основании.

XVIII. Представление державного

секретаря о возложении на секретаря Совета
Министров В. Ф. Дитятина обязанности
товарища державного секретаря на время

отсутствия товарища державного секретаря

Н. М. Могилянского.

XVIII. Представление одобрить.

Заседание закрыто в 1 ч.

ЦДАВО України. Ф.1064. - ОпЛ. - Спр.7.-Арк. 40-41 ге. Машинопис. Незасеідчена копія.



368 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

№115

13.11.1918 г.

№[135]

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, А. И. Лотоцкий, М. А. Славинский,

П. Я. Стебницкий, Б. А. Бутенко, В. Ю. Любинский, С. Н. Гербель, В. Е. Рейнбот,
А. Е Вязлов, В. Н. Леонтович, С. Ф. Меринг, С Н. Петров. Товарищи министров:
А. А. Палтов, К. Е. Замен. Державный секретарь С. В. Завадский. Приглашены:
А. Н. Галин, П. П. Чубинский, контр-адмирал [С. С.] Фабрицкий255.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Слушали: Постановили:

I. Сообщение исп. об. председателя Совета
Министров о предложении пана Гетмана
придти на помощь солдатам германской армии
путем снабжения их съестными продуктами.

I. Признать желательным оказание
солдатам германской армии пособия путем
выдачи им соответственного пайка.

II. Доклад главноуполномоченного по

застройке свободных земель г. Киева и его
пригородов об ассигновании 880.000 карб,
на оказание жилищной помощи

пострадавшим от взрыва 6 июня 1918 г.

II. Доклад одобрить с тем, чтобы главно-

уполномоченным по застройке свободных
земель г. Киева и его пригородов из

отпущенного в его распоряжение настоящим
постановлением кредита были покрыты
отпущенные ему комитетом, состоящим под

покровительством пана Гетмана, суммы.

III. Внесенный морским министром

законопроект о штатах морской обороны.

IV. Внесенный державным контролером
законопроект о сдаче в Державное
казначейство денежных сумм, хранящихся
в отдаленных кассах различных

государственных установлений и подлежащих в

отчисление в ресурсы казны.

III. Законопроект отклонить. Настоящее
постановление принято 8 голосами против 6.

IV. Законопроект одобрить, изменив
постановление статьи 3-ей в том смысле, что

хранители казенных денег, виновные в

несоблюдении порядка, указанного в ст. 1
закона, помимо денежной ответственности

подлежат дисциплинарному взысканию

вплоть до увольнения от должности.

V. Доклад исп. об. председателя

Совета Министров об ассигновании

V. Ассиговать в распоряжение начальника
Штаба пана Гетмана авансом по смете
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900.000 карб, на нужды украинского
казначейства.

VI. Доклад министра исповеданий о

положении вопроса о высшем управлении

Православной церковью в связи с работами
Всеукраинского церковного собора
прошлых и текущих сессий.

1918 г. 900.000 карб, на расходы
украинского казначейства.

VL Признать, что Православная церковь
на Украине должна быть автокефальна, в
каком смысле и просить министра

исповеданий изложить точку зрения правительства

на этот вопрос собору.
Настоящее постановление принято 8

голосами против 5 при одном
воздержавшемся.

Заседание закрыто в 8 часов вечера.

ЦДАВО України. Ф.1064. - ОпЛ. - Спр.7. - Арк. 42-42 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№116

14.11.1918 г.

№[136]

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.
Присутствовали: министры А. Ф. Рогоза, А. И. Лотоцкий, М. А. Славинский,

П. Я. Стебницкий, Б. А. Бутенко, В. Ю. Любинский, С. Н. Гербель, В. Е. Рейнбот,
А. Г. Вязлов, В. Н. Леонтович, С. Ф. Меринг, Н. С. Петров. Товарищи министров:
К. Е. Замен, А. А. Палгов и товарищ державного секретаря Н. М. Могилянский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 9 ч. 30 мин. вечера.

Слушали: Постановили:

I. Доклад министра внутренних дел об
ассигновании 60.000.000 карб, на выдачу
авансов по содержанию Державной варты
в ноябре и декабре текущего года.

I. Ассигновать в распоряжение министра
внутренних дел авансом по смете 1918 г.
40.000.000 карб, на выдачу авансов по
содержанию Державной варты в ноябре и
декабре 1918 г.
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II. Внесенный министром внутренних дел
законопроект об отпуске Екатеринослав-
скому губернскому земству 3.000.000 карб,
на надобности охраны общественной
безопасности и порядка в Екатеринославской
губернии.

III. Доклад министра финансов об отпуске
6.160.000 карб, на канцелярские и
хозяйственные расходы Особого корпуса
пограничной стражи.

IV. Доклад министра торговли и
промышленности о предстоящих переговорах

с представителями Кубанского краевого
правительства по заключению финансово-
экономического договора.

V. Внесенный морским министром
законопроект о временных штатах Корпуса
морской береговой обороны и об отпуске
1.078.000 карб, на содержание этого
корпуса с 1 августа 1918 г.

VI. Доклад министра финансов о
выдаче наградных чинам акцизной инспекции
и вольнонаемным служащим по казенным

монополиям.

II. Законопроект одобрить, означив в
законе, что порядок выдачи ссуд, срок погашения

и порядок надзора за подлежащим

расходованием отпускаемой суммы были
установлены по соглашению министров внутренних

дел, финансов и державного контролера.

III. Доклад одобрить.

IV. Уполномочить на ведение переговоров
с представителями Кубанского краевого
правительства и на подписание финансово-
экономического договора с Кубанским
краевым правительством:

1) Товарища министра торговли и
промышленности Сергея Васильевича Борода-
евского - от Министерства торговли и
промышленности.

2) Товарища министра внутренних дел
Виктора Аркадьевича Кулябко-Корецкого -
от почтово-телеграфного ведомства.
3) Товарища министра финансов Конрада

Евгеньевича Замен - от Министерства
финансов.

4) Товарища министра путей сообщения
Андрея Васильевича Лукашевича от
Министерства путей сообщения.

V. Законопроект одобрить.

VI. Доклад одобрить.
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VII. Внесенный министром внутренних
дел законопроект об учреждении

должностей 2-го помощника губернских старост
и градоначальников.

VIII. Внеочередное заявление министра
труда М. А. Славинского, сделанное им
от группы министров, об отмене
распоряжения министра внутренних дел

о запрещении Национального съезда,
предположенного на 17 сего ноября и об
организации по соглашению с

президиумом Национального союза256

национального конгресса для выработки проекта
созыва национально-территориального

конгресса.

VII. Законопроект одобрить.

VIII. По обсуждении настоящего
вопроса Совет Министров поименным
голосованием 8 против 7 голосов высказался
против отмены указанного распоряжения

министра внутренних дел и против

организации Национального конгресса по
соглашению с Национальным союзом.

Заседание закрыто в 3 часа утра.

ЦДАВО України. Ф.1064. - Оп.1. - Спр.7. -Арк. 43-44. Машинопис. НезасвіЗнена копія.

№117

15.11.1918 г.

№[137]

Председательствовал: С. Н. Гербель.

Присутствовали: министры А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский, Г. Е. Афанасьев,
Б. О. Шуцкой257, А. Е Покровский, В. А. Косинский, С. Ф. Меринг, В. П. Науменко,
В. Е. Рейнбот, В. Ю. Любинский, М. М. Воронович, С. Н. Петров, Е. В. Ландсберг258
и державный секретарь С. В. Завадский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 1 час дня.
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Слушали: Постановили:

І. Предложение председателя Совета
Министров выпустить от Совета Министров
к населению воззвание по поводу

печальных событий, происшедших сегодня на
улицах г. Киева259.

I. Предложение председателя Совета
Министров принять и одобрить составленный
державным секретарем проект воззвания,

при сем прилагаемый.

И. Предложения председателя Совета
Министров по вопросу о правительственном

сообщении от имени кабинета.

И. Заслушанный проект
правительственного сообщения одобрить в редакции, при
сем прилагаемой.
Вопрос о равноправии украинского и

русского языков, отношение к которому

кабинета в правительственное сообщение
Советом Министров постановлено не включать,
обсудить в одном из заседаний Совета на
будущей неделе.

III. Предложение председателя Совета
Министров: довести до сведения
представителей держав Согласия в Яссах
выпущенное от Совета Министров
правительственное сообщение и просить их прислать на
Украину своего дипломатического
представителя и войсковые части.

III. Предложение председателя Совета
Министров принять и поручить министру
иностранных дел выработать текст
сообщения представителям держав Согласия в
Яссах с сообщением о правительственной
декларации и с просьбой прислать на
Украину своего дипломатического

представителя, хотя [бы] в ранге генерального консула,
а также 2 батальона войск для Киева и 2

батальона для Одессы.

IV. Предложение министра исповеданий

М. М. Вороновича об упразднении

предварительной цензуры.

IV. Предварительную цензуру сохранить

в течении трех недель и поручить министру

внутренних дел внести в Совет Министров

законопроект о печати с таким расчетом,

чтобы в течение означенного выше срока он
мог быть введен в действие.

V. Доклад министра финансов о сделанном

им в связи с новым направлением
политики кабинета в отношении России

распоряжении о прекращении таможенной войны

с Крымом.

V. Распоряжение министра финансов

одобрить.
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VI. Доклад министра внутренних дел о
необходимом министерству кредите на

увеличение содержания Державной варты.

VIL Доклад министра внутренних дел

о кредитах, необходимых на экстренные

расходы по охране общественного
спокойствия.

VIII. Предложенный паном Гетманом на
обсуждение Совета Министров вопрос
о Национальном конгрессе.

IX. Предложение министра внутренних
дел об оказании возможно полного

содействия войскам Центральных держав в деле
правильной их эвакуации и продовольствия.

VI. Ассигновать министру внутренних дел
15.000.000 карб, на увеличение содержания
Державной варты.

VII. Ассигновать в распоряжение
председателя Совета Министров и министра
внутренних дел 15.000.000 карб, на экстренные
расходы по охране общественного спокойствия.

VIII. Поручить министру внутренних дел
разработать вопрос о национальном
съезде, приняв в соображения те положения,
которые были высказаны министром в
настоящем заседании и просить министра

внутренних дел внести в Совет Министров
соответственный доклад не позднее 4 дней.

IX. а) Поручить министрам военному и
путей сообщения принять все меры по
оказанию содействия необходимой для войск

Центральных держав правильной их эвакуации;
б) поручить министру продовольствия

озаботиться принятием действительных мер по
правильному продовольствию германских

войск.

Заседание закрыто в 8 час. вечера.

ЦДАВО України. Ф.1064. - ОпЛ. - Спр.7. - Арк. 45-46. Машинопис. Незасвідчена копія.

№118

16.11.1918 г.

№[138]

Председательствовал: С. Н. Гербель.
Присутствовали: министры А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский, Г. Е.

Афанасьев, Б. О. Шуцкой, В. А. Косинский, С. Ф. Меринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот,
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С. Н. Петров, В. Ю. Любинский, М. М. Воронович, В. Е. Ландсберг, товарищ
министра В. Е. Брунст, державный секретарь С. В. Завадский. Приглашен: К. Е. Замен.

Секретарствовали: В. Ф. Дитятии и А. А. Татищев.

Заседание открыто в 9 часов вечера.

Слушали: Постановили:

L Сообщение военного министра о
внутреннем положении Державы.

II. Сообщение министра иностранных дел
о предстоящем в близком будущем
прибытии в г. Одессу эскадры держав Согласия
и предложение его же о посылке в Одессу
депутации от Совета Министров для
встречи представителей держав Согласия.

III. Предложенный паном Гетманом на
обсуждение Совета Министров вопрос о
флаге, который должен быть поднят на
военных и торговых судах Украины при встрече
эскадры держав Согласия.

I. Принять к сведению.

II. Уполномочить министров: финансов
А. К. Ржепецкого, иностранных дел Г. Е.
Афанасьева и морского - адмирала А. Г.
Покровского встретить в Одессе на правах
представителей правительства Украинской Державы
представителей держав Согласия.

III. а) Признать, что при встрече эскадры
держав Согласия на украинских военных
судах должен быть поднят
комбинированный морской флаг: андреевский с
украинским в криже его, а на торгових судах -

украинский;

б) просить министра иностранных дел при
первой возможности довести об этом по
радио до сведения представителей держав

Согласия в Яссах через находящихся там

представителей украинского правительства.

IV. Сообщение министра иностранных дел

о намерении правительств всех вновь

образовавшихся в России государств собраться

на конгресс в Киев.

IV. Признать организацию конгресса

представителей названных государств

крайне желательной и просить министра

иностранных дел выяснить все необходимые

для созыва такого конгресса данные, а

также програму конгресса. Вместе с тем

поручить министру иностранных дел войти по

этому вопросу в сношения с

представителями всех заинтересованных государств.

V. Доклад временного управляющего

Министерством продовольствия о снабжении

V. Ассигновать в распоряжение министра

продовольствия из средств Державного
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немецких войск на Украине

продовольственными продуктами для отправки

посылками на родину.

казначейства 14.116.479 карб, на
снабжение немецких войск на Украине продуктами
продовольствия на основаниях,

изложенных в докладе.

Просить министра продовольствия
уведомить об этом немецкое командование
доведением до сведения последнего, что

украинское правительство, идя навстречу

немецким войскам в облегчении их

продовольственной нужды, надеется со своей

стороны, что немецкие войска помогут ему

поддержать на Украине тот порядок, при

котором только и возможно будет

выполнить поставленные правительством в

интересах самих войск задания.

VI. Предложение министра внутренних

дел в связи с текущими событиями

немедленно объявить призыв хлеборобов, а

призыв новобранцев отсрочить впредь до

особого распоряжения.

VI. I) а) Признать организацию
хлеборобов в целях образования из них частей,
которые могли бы быть применены для
защиты границ и для охраны порядка на местах

желательным.

б) Поручить министрам финансов,
внутренних дел, военному и исповеданий

разработать детали этой организации,

приняв во внимание те данные, которые будут

получены министром внутренних дел от

губерниальных старост относительно мер,

необходимых для ограждения порядка на

местах; военным министром от корпусных

командиров о мерах, которые нужны для

скорейшего пополнения кадров корпусов.

2) В изменение закона 8 ноября 1918 г.
о пополнении армии и флота Украинской
Державы досрочный призыв молодых
людей, родившихся в 1899 г., установить с 10
января по 10 февраля 1919 г.

VII. Доклад министра внутренних дел
о представлении ему права видоизменять

в соответствующихслучаяхколичественный

VII. Доклад одобрить.
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состав добровольческих дружин путем их
расширения и увеличения.

VIII. Доклад министра путей сообщения
о переводе в случае необходимости
правления Полесских [...] железной дороги из
Гомеля в Пинск.

IX. Переданная паном Гетманом на

рассмотрение Совета Министров докладная записка
представителей Астраханского краевого
правительства260 об отпуске названному

правительству ссуды-займа в размере 30 млн. руб.

X. Заявление министра народного
просвещения с предложением Совету

Министров обсудить вопрос о правилах и
порядке применения вооруженной силы вообще,
а в особенности по отношению к учащейся
молодежи всех учебных заведений Украины.

XI. Внесенный министром финансов
законопроект об ассигновании из средств
Державного казначейства 10.000.000 карб, на
содержание центральных учреждений.

VIIL Принять к сведению и исполнению.

IX. Решение вопроса об удовлетворении

просьбы Астраханского краевого
правительства отложить до выяснения более

подробных данных, касающихся существа
просьбы.

X. Ввиду переживаемого тревожного
времени:

а) просить военного министра подтвердить
всем военноначальствующим лицам о

необходимости при применении вооруженной

силы в точности руководствоваться

действующими на этот предмет указаниями;

б) просить министров военного,
внутренних дел по принадлежности сделать

распоряжение, чтобы воинские части и
Державная варта не вводились в стены учебных
заведений без предварительного
соглашения с надлежащим учебным начальством,
стоящих во главе этих заведений;

в) признать желательным в ближайшем
будущем пересмотр соответствующих
законоположений о порядке применения
вооруженной силы и просить
заинтересованные ведомства по взаимному соглашению

в возможно непродолжительном времени

представить свои соображения по этому
вопросу на обсуждение Совета Министров.

XI. Законопроект одобрить.
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XIL Доклад министра финансов о
представлении Министерству торговли и

промышленности прав кредитоваться в

Киевской конторе Государственного банка на
сумму до 15.000.000 карб, в видах
получения названным министерством потребных
оборотных средств для финансирования
операции покупки и распределения между

потребителями смазочных масел.

XIII. Представление министра
иностранных дел о назначении Василия

Григорьевича Колокольцева на должность главноу-
полномоченного по устройству беженцев
в прифронтовой полосе.

XIV. Представление министра юстиции
о назначении Александра Вячеславовича
Оссовского сенатором Административного
генерального суда Державного Сената.

XV. Представление министра юстиции
о назначении Алексея Федоровича
Романова товарищем министра юстиции.

XIV. Законопроекты^ рассмотренные в
Малом Совете Министров и значащиеся в

реестре № 16 ПОД №№ 2; 3; 4; 6; 13; 15; 16 и 17.

XII. Доклад одобрить.

XIII. Обсуждение кандидатуры В. Г.

Колокольцева отложить до выяснения вопроса

о его согласии на занятие должности глав-

ноуполномоченного.

XIV. Кандидатуру В. А. Оссовского
представить на утверждение пана Гетмана.

XV. Кандидатуру А. Ф. Романова одобрить.

XIV Постановления Малого Совета

одобрить и представить соответственные
законопроекты на утверждение пана Гетмана.

Заседание закрыто в 1 час ночи.

ЦДАВО України. Ф.1064. - On. 1. - Спр. 7. -Арк. 47-49 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№119

18.11.1918 г.

№[139]

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, Г. Е. Афанасьев, В. А. Косинский,

С Ф. Меринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот, С. Н. Петров, В. Ю. Любинский, М. М.
Воронович, Е. В. Ландсберг. Товарищи министров: К. Е. Замен, В. Е. Брунст. Державный
секретарь С. В. Завадский. Приглашены: Г. М. Курило, В. А. Кулябко-Корецкий.

Секретарствовали: В. Ф. Дитятин и А. А. Татищев.

Заседание открыто в 9 ч. вечера.

Слушали: Постановили:

I. Законопроекты, рассмотренные в
Малом Совете Министров и значащиеся в
прилагаемом реестре № 16 (кроме ст. ст. 2-4,6,
13, 15-17, рассмотренных в заседании 16
ноября).

I. а) Постановления Малого Совета по

вопросам, значащимся в перечне под ст. ст. 1,
5, 7, 9, 10, 11, 12 и 14 одобрить и
представить соответственные законопроекты на

утверждение пана Гетмана.

б) Вопрос об учреждении в Киеве
Державного симфонического оркестра по
реестру № 8 слушанием отложить до
получения по нему пояснений от

главноуправляющего делами национальной

культуры и искусства.

в) По вопросу о штатах управления
окружных старост (по реестру № 18) повысить
число деловодов с двух канцелярских урядов-

цев до восьми (3+3+2) и курьеров до трех,
в остальном проект штатов и сумму отпуска

на канцелярско-хозяйственный расходы

одобрить в цифрах, намеченных Малым Советом.

II. Внесенный министром внутренних
дел законопроект об изменении и
дополнении действующих узаконений о волостных,
уездных и губернских установлениях по
управлению сельскими местностями.

II. Законопроект со внесенными в него
согласно постановлению Совета Министров
от 7 ноября 1918 г. редакционными
поправками одобрить.
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III. Внесенные начальником Штаба пана

Гетмана штаты штаба.

IV. Внесенный министром финансов

законопроект об установлении процентных
прибавок к содержанию служащих
государственных установлений и единовременного

пособия ввиду дороговизны.

V. Доклад державного секретаря о

продаже ротационной машины, приобретенной
для державной типографии у Почаевской
Лавры на сумму, равную стоимости ее

(108.000 карб.) и стоимости перевозки.

VI. Доклад товарища министра
земледелия В. Е. Брунста о работах комиссии по

аграрной реформе, образованной при
Министерстве земледелия и предложение его

рассмотреть в Совете Министров
результаты работ комиссии до созыва большой
комиссии по аграрной реформе.

VII. Доклад министра финансов об
ассигновании в распоряжение

главнокомандующего всеми вооруженными силами на

территории Украины 3.000.000 карб, на
организацию обороны страны. .

III. Штаты передать на рассмотрение
комиссии в составе министров военного,

финансов и внутренних дел под

председательством председателя Совета Министров

с приглашением в комиссию начальника

Штаба Гетмана.

Постановление комиссии подлежит

утверждению Совета Министров.
Ассигновать в распоряжение начальника

Штаба Гетмана авансом 250.000 карб, на
содержание личного состава штаба.

IV. Законопроект одобрить.

V. Доклад одобрить.

VI. а) Признать созыв большой комиссии
по аграрной реформе безотлагательно
необходимым, в силу чего предложение о
рассмотрении Советом Министров проекта
реформы, выработанной комиссией при
Министерстве земледелия, отклонить.
б) Поручить товарищу министра

земледелия В. Е. Брунсту к следующему заседанию
(19 ноября) выяснить все кандидатуры
членов комиссии на предмет утверждения

в том же заседании всего списка комиссии.

VII. Доклад одобрить.
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VIII. Доклад министра финансов об
ассигновании 10 000 000 карб, на расходы по
содержанию беженцев и по возвращению их
на родину.

IX. Проект положения о главноуполномо-
ченном по устройству беженцев бывшей
прифронтовой полосы на Украине.

X. Представление министра внутренних
дел о назначении:

1) исполняющим обязанности Киевского
губерниального старосты генерал-майора
Василия Матвеевича Федорченко261.
2) исполняющим обязанности

Полтавского губерниального старосты Сергея
Владимировича Величко.

XI. Внесенный державным секретарем
законопроект о передаче Бюро прессы в
ведение председателя Совета Министров.

XII. Представление министра внутренних
дел об освобождении доктора Дмитрия
Донцова от исполнения обязанностей
директора Бюро прессы и назначении на
таковую должность директора Державного
украинского телеграфного агентства
Степана Ивановича Бразуль-Брушковского262.

XIII. Доклад министра иностранных дел.

XIV. Доклад министра внутренних дел
о мерах, которые необходимо принять
в связи с переживаемым моментом.

VIII. Доклад одобрить.

IX. Проект положения одобрить, дополнив
его постановлением об образовании при
главноуполномоченном под его

председательством совета из представителей

министров финансов, народного здравия и
призрения, земледелия и державного контроля.

X. Кандидатуры В. М. Федорченко
и С. В. Величко одобрить.

XI. Законопроект одобрить.

XII. Представление одобрить.

XIII. Принять к сведению и исполнению.

XIV. Признать необходимым призвать на
действительную службу в кратчайший срок:
всех офицеров до 50-летнего возраста, всех
сверхсрочно служащих унтер-офицеров,
всех учащихся высших учебных заведений,
бывших военнослужащих, а также всех
чиновников гражданского ведомства бывших
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XV. Доклад М. М. Вороновича об
организациях хлеборобов для охраны порядка.

военнослужащих, занимающих должности

до VII класса включительно.

Срок призыва предоставить назначить

Главнокомандующему всеми

вооруженными силами на Украине.

Предоставить Главнокомандующему

право принять на действительную военную

службу всех лиц, желающих добровольно
поступить и издать о порядке такого

приема инструкцию.

Соответственный законопроект поручить

выработать Державной канцелярии и
представить на утверждение пана Гетмана.

XV. Доклад одобрить.

Заседание закрыто в 1 час ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. -Арк. 50-52. Машинопис. Незасвіднена копія.

№120

20.11.1918 г.

ив [140]

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, Г. Е. Афанасьев, Б. О. Шуц-

кой, В. А. Косинский, С. Ф. Меринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот, С. Н. Петров,
В. Ю. Любинский, Е. В. Ландсберг. Товарищи министров: Н. А. Гаврилов, К. Е. Замен,
В. Е. Брунст. Державный секретарь С. В. Завадский. Приглашен президент
Державного Сената Н. П. Василенко.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 8 ч. 30 м. вечера.
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Слушали:

I. Внесенный министром юстиции
законопроект об отпуске 7.000.000 карб, на
покрытие текущих расходов ведомству мест

заключения.

II. Доложенный товарищем министра
земледелия В. Е. Брунстом список членов
особой комиссии для выработки оснований
земельной реформы и связанных с нею
законов.

III. Доклад державного секретаря об
уплате художнику Е Нарбуту 2.000 карб, за
изготовление им проекта Державного герба
и державных печатей.

IV. Представление министра
внутренних дел о назначении Дмитрия
Гавриловича Яновского исполняющим обязанности

Полтавского губернского старосты.

V. Доклад державного секретаря об
образовании при Державной канцелярии
комиссии по выработке положения о порядке
совмещения должностей на государственной
службе.

VI. Сообщение президента Державного
Сената Н. П. Василенко о кандидатах,

избранных Административным Генеральным
судом Державного Сената на
освободившиеся за выбытием из состава Сената

сенаторов А. Г. Вязлова и П. Я. Стебницкого
вакансии.

Постановили:

I. Законопроект одобрить.

II. Доложенный список одобрить и
поручить товарищу министра земледелия

В. Е. Брунсту озаботиться созывом
означенной комиссии на субботу 23 ноября.

III. Доклад одобрить.

IV. Кандидатуру Д. Г. Яновского одобрить.

V. Поручить державному секретарю
образовать при Державной канцелярии
комиссию для выработки означенного положения
при участии представителя от державного

контроля.

VI. Кандидатуры сенаторов Оссовского
и Штакельберга представить в
установленном законом порядке на утверждение пана

Гетмана.

Обсудив вместе с тем сообщение
президента Державного Сената о положении
в Сенате сенаторов Генеральных судов,
получающих назначение на пост министров,

то, принимая во внимание, что вопрос этот

передан президентом Сената на заключение

обер-прокуроров и первоприсутствующих
генеральных судов, обсуждение его
отложить до получения названного заключения.
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VII. Поставленный державным секретарем

вопрос о форме приказов о назначении на
должности сенаторов Державного Сената.

VIIL Поставленный на обсуждение Совета

Министров председателем вопрос об
издании закона, устанавливающего порядок

выборов в Украинский Сейм.

VII. Признать, что на основании
положений Статута державного и закона о порядке
назначения на государственные должности

приказы о назначении на должности

сенаторов должны скрепляться министром

юстиции и державным секретарем.

VIII. Признать, что Украинский Сейм
должен быть созван к 15 февраля 1919 г.,
поручить державному секретарю образовать
при Державной канцелярии
немногочисленную техническую комиссию из

представителей науки для выработки проекта
избирательного закона, и просить
державного секретаря при разработке этого закона
принять во внимание мнение Совета
Министров, что первый Сейм должен быть
парламентом с учредительными функциями и что
выборный закон должен быть построен на
основании всеобщего, прямого, равного
и тайного голосования*.

Просить державного секретаря

организовать работы комиссии с таким расчетом,
чтобы к 5 декабря законопроект мог быть
рассмотрен Советом Министров.

Заседание окончилось в 1 час ночи.

ЦДАВО України. Ф.1064. - 0п.1. - Спр. 7.-Арк. 53-54. Машинопис. Незасвідчена копія.

Див. прим. 184.



384 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

№121

21.11.1918 г.

№[141]

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, Г. Е. Афанасьев, С. Ф. Ме-

ринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот, С. Н. Петров, В. Ю. Любинский, Е. В. Лансберг,
В. А. Косинский. Товарищи министров: Н. А. Гаврилов, К. Е. Замен, Г. Г. Бурлаков.
Державный секретарь С. В. Завадский. Приглашен: [В. Г.] Варзар.

Секретарствовали: В. Ф. Дитятин и А. А. Татищев.

Заседание открыто в 8 час. 30 мин. вечера.

Слушали: Постановили:

I. Доклад державного секретаря об
ассигновании средств, необходимых на оплату
работ комиссии, образованной при
Державной канцелярии согласно
постановлению Совета Министров от 20 ноября с. Г.
для выработки проекта законов о порядке
виборов в Украинский Сейм.

I. Ассигновать из средств Державной
скарбницы в распоряжение
державного секретаря авансом по смете 1918 г. -
20.000 карб, на расходы по работам
означенной комиссии.

II. Доклад министра внутренних дел о
полученном им донесении местных властей об
объявленном румынским военным
командованием присоединении Хотинского уезда
Бессарабской губернии к Румынии.

II. Поручить министру иностранных
дел выработать проект ноты румынскому
правительству с протестом против

незаконного и недружелюбного с его стороны
акта в отношении Украины, выразившегося
в объявлении и присоединении части
территории Украинской Державы к Румынии.
Просить министра иностранных дел текст
ноты доложить Совету Министров.

III. Доклад министра внутренних дел
об ассигновании в его распоряжение
10.000.000 карб, на расходы, связанные с
охраной общественного порядка.

III. Доклад одобрить.

IV. Доклад министра внутренних дел
и державного секретаря о положении

державной типографии в связи с неуплатой ей

IV. а) Признать, что все ведомства,

делающие заказы державной друкарне,
должны оплачивать эти заказы из собственных
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отдельными ведомствами за произведенные

ею для них работы.

V. Доклад министра иностранных дел о
полученных им сообщениях от посла в
Германии барона Штейнгеля и главы миссии
в Румынии генерала Дашкевич-Горбацкого.

VI. Сообщение исполняющего

обязанности Председателя Совета Министров
о просьбе посла польского правительства
об ассигновании украинским
правительством 1.500.000 карб, на оказание помощи
польским беженцам.

VII. Сообщение исполняющего

обязанности председателя Совета Министров
о поступившем на его имя от полночного

посланника Всевеликого Войска

Донского генерала [А. В.] Черячукина264
предложении образовать особую комиссию для
планомерного удовлетворения нужд всех

действующих против большевиков армий
в военных запасах, имеющихся в

распоряжении Украины.

VIII. Законопроекты, рассмотренные
в Малом Совете Министров и значащиеся
в прилагаемом реестре № 17.

сметных средств по ценам, установленням

для казенних заказов, о чем подтвердить

ведомствам.

б) Разрешить министру внутренних дел
выдать державной типографи 500.000 карб,
в виде аванса за сделанные и предстоящие

заказы министерства.

V Доклад принять к сведению и издать
правительственное сообщение об
отношении держав Согласия к Украине и поручить
генералу Рауху от имени правительства
информировать представителя держав
Согласия г. [Э.] Энно263 о возможности для него

приезда в Киев и принять все мере к тому,
чтобы г. Энно мог прибыть в Киев.

VI. Поручить А. К. Ржепецкому войти
в переговоры с послом польського

правительства по вопросу о тех условиях, на

которых по мнению Совета Министров может
быть оказана польським правительством
и польським советом в Киеве помощь

беженцам из средств украинской казны.

VII. Поручить А. К. Ржепецкому
переговорить с главноуполномоченным по

ликвидации организаций военного времени

Р. Г. Молловым на предмет представления

последним данных Совету Министров о

результатах ликвидации указанных
организаций и о дополнительном плане ликвидации.

VIII. а) Постановления Малого Совета

по вопросам, значащимся в реестре под

№№ 1-9 и 11-18 одобрить и представить

соответственные законопроекты на

утверждение пана Гетмана.
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IX. Внесенный министром труда
законопроект о совете по делам социального

страхования.

6) по вопросу об отпуске средств на
приобретение для нужд Морского
ведомства топлива и смазочных материалов

по реестру № 10 сократить сумму
ассигнования до 12.000.000 карб.,
предоставив Морскому министерству, если
впоследствии выяснится недостаточность

означенного кредита, войти в Совет

Министров с представленим об отпуске на
указанную надобность дополнительного

ассигнования в размере действительной
надобности.

IX. По данному делу составлен особый
журнал.

Заседание закрыто в 1 час ночи.

ЦДАВО Украины. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. -Арк. 55-56 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№122

22.1L1918p.
№[142]

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.
Присутствовали министры: И. А. Кистяковский, Г. Е. Афанасьев, Б. О. Шуцкой,

В. А. Косинский, С. Ф. Меринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот, С. Н. Петров, В. Ю.
Любинский, Е. В. Ландсберг. Товарищи министров: Н. А. Гаврилов, В. Е. Брунст, К. Е.
Замен. Державный секретарь С. В. Завадский. Приглашены: В. Г. Варзар, Р. Г. Моллов
и П. Я. Дорошенко.

Секретарствовали: В. Ф. Дитятин и А. А. Татищев.

Заседание открыто в 8 час. 30 мин. вечера.
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Слушали: Постановили:

L Доклад товарища министра финансов
К. Е. Замена об основаниях предложенной
немцами Министерству финансов сделки

на сахар, проданный немцам по
заключенному ими ранее с украинским

правительством договору.

II. Поставленный некоторыми из

министров в связи с предыдущим докладом

вопрос о необходимости учреждения при
Министерстве финансов особого
расчетного бюро для ликвидации расчетов с
Германией и Австрией.

I. Доклад одобрить.

П. Признавая учреждение расчетного бюро
существенно необходимым, поручить
товарищу министра финансов К. Е. Замену в
срочном порядке представить на рассмотрение

Совета Министров законопроект об
учреждении при Кредитной канцелярии
Министерства финансов расчетного бюро, приняв
при разработке его во внимание выраженное
некоторыми из министров пожелание, чтобы
в расчетном бюро были сосредоточены
расчеты не только с Германией и Австрией, но и со
всеми другими державами, с которыми

существуют расчетные отношения.

Вместе с тем Совет Министров
постановил предупредить ведомства о том, что все

расчеты с Германией и Австрией должны
быть произведены через учрежденное при
Министерстве финансов расчетное бюро,
и что поэтому до его учреждения все

расчеты с этими державами должны быть
приостановлены.

III. Доклад товарища министра финансов
К. Е. Замена об отпуске в распоряжение

министра финансов аванса в расчет сметы
кредитной канцелярии на 1918 г. 150.000 карб,
на расход по командировкам чинов

кредитной канцелярии.

IV. Внесенный министром здравия и

призрения законопроект о правилах хранения,
продажи и отпуска кокаина.

III. Доклад одобрить.

IV. Законопроект одобрить.
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V. Внесенный министром земледелия
законопроект о воспрещении прохода

и провоза рогатого скота с Дона, Кубани
и Кавказа на Украину

VI. Внесенный министром торговли и
промышленности законопроект об изменении
порядка воспособления предприятиям
сельскохозяйственного машиностроения.

VII. Рассмотренные в Малом Совете
Министров законопроекты:

а) Министерства народного просвещения
и искусств - об учреждении в Киеве
Державного симфонического оркестра;
б) Министерства земледелия - об

учреждении штатов центральных установлений
ведомства;

в) Главноуполномоченного по ликвидации
учреждений военного времени - о
расторжении договора, заключенного с М. Л.
Фридманом о продаже последнему казенных мешков;

г) Военного министерства о возвращении
в казну тыловой артиллерийской
мастерской № 6, переданной весной 1918 г.
Черкасскому уездному земству.

VHI. Сообщение военного министра
о назначении его Главнокомандующим на
должность главного начальника снабжения

украинской армии фронта и
представление об ассигновании в его распоряжение
150.000.000 карб, на расходы, связанные
с военными действиями.

V. Законопроект одобрить.

VI. Законопроект одобрить.

VII. Постановление Малого Совета по

законопроектам значащимся под «а», «б»
и «в» одобрить.

Законопроект военного министра («г»)
возвратить в Малый Совет, поручив
последнему рассмотреть его вторично,

приняв в соображение сделанное Совету
Министров заявление Р . Г. Молловым, что
Черкасское земство уже перенесло часть
мастерских в г. Черкассы, и заявлении
военного министра, что в этом случае он не

считает целесообразным настаивать на
возвращении мастерской ведомству.

VHI. 1. Ассигновать в распоряжение
военного министра по должности главного

начальника снабжения фронта из средств
Государственного казначейства 25.000.000 карб,
на военные расходы украинской армии.
2. Учредить при украинской армии

полевой контроль на общих основаниях,
установленных «Положением о полевом

управлении войск в военное время».

3. Признать, что ассигнованные в военный

фонд суммы могут быть расходуемы

начальником снабжения армии фронта только на
нужды украинской армии, расходуя в свою
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IX. Доклад товарища министра

земледелия В. Е. Брунста о письме, полученном

министром земледелия от Высокопреосве-

щенного митрополита Киевского Антония

о допущении в аграрную комиссию

представителя от Всеукраинского церковного

собора.

X. Доклад министра народного
просвещения о необходимости освободить от

призыва на действительную военную службу

бывших военнослужащих - учащихся средних

учебных заведений, преподавателей
средней школы и профессорских стипендиатов.

XI. Внесенный министром труда проект
положения о совете по социальному

страхованию.

XII. Доклад министра иностранных дел
о поданном ему прошении об отставке

А. Я. Шульгина от должности посла в

Болгарии.

XIII. Представление министра
иностранных дел об увольнении доктора [Е. К.] Лу-
касевича265 от должности дипломатического

представителя в Швейцарии.

очередь на северную армию только те

суммы, которые ассигнуются на ее нужды.

IX. Ввести в состав аграрной комиссии
одного представителя от Всеукраинского
церковного собора и просить товарища
министра земледелия довести об этом до
сведения митрополита Антония.

X. Принимая во внимание крайне
тяжелый для государства момент, признать
необходимым освободить от призыва только
бывших военнослужащих - учащихся

средних учебных заведений, в каком смысле
и дополнить законы о призыве, изданные до

сего времени.

XI. Постановление по настоящему делу
занести в особый журнал.

XII. Принять к сведению.

XIII. Принять к сведению.

Заседание закрыто в 1 час ночи.

ЦДАВО Украины. - Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. - Арк. 57-59. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№123

23.11.1918 г.

№[143]

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, Г. Е. Афанасьев, Б. О. Шуц-

кой, В. А. Косинский, С. Ф. Меринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот, С. Н. Петров,
В. Ю. Любинский, Е. В. Ландсберг. Товарищи министров: Н. А. Гаврилов, К. Е. Замен,
В. Е. Брунст. Державный секретарь С. В. Завадский. Приглашен: В. Г. Варзар.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 9 час. вечера.

Слушали: Постановили:

L Внесенные председателем Совета Мини- I. Поручить державному контролеру
стров: С. Н. Петрову и товарищу министра финан¬
а) Дополнительные штаты Штаба Гетмана. сов К. Е. Замену рассмотреть оба внесен¬
б) Штаты учреждений Казацкой Рады. ные дела и в возможно непродолжительном

времени доложить их со своим

заключением Совету Министров.

II. Внесенный министром труда проект по¬ II. Постановление занести в Особый жур¬
ложения по делам социального страхования. нал.

III. Доклад министра иностранных дел. III. а) Распоряжение министра
иностранных дел о прекращении полномочий

миссии бывшего министра иностранных дел
Д. И. Дорошенко одобрить;
б) Предоставить министру иностранных

дел временно подчинить Швейцарскую
миссию послу в Берлине барону Штейн-
гелю;

в) предоставить министру иностранных
дел сократить состав Швейцарской миссии,
насколько он найдет необходимым.

IV. Внесенный министром труда законо¬ IV. Постановление по настоящему делу

проект о районных присутствиях по делам занести в Особый журнал, каковой присо¬

социального страхования. единить к особому журналу, составленному
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по законопроекту о Совете по социальному
страхованию.

Заседание окончилось в 12 час. 10 мин. ночи.

ЦДАВО України. - Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. -Арк. 60-60 зв. Машинопис. НезасвіЗчена копія.

№124

25.11.1918 г.

№[144]

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, Г. Е. Афанасьев, Б. О. Шуцкой,

В. А. Косинский, С. Ф. Меринт, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот, С. Н. Петров, В. Ю.
Любинский, Е. В. Ландсберг. Товарищи министров: К. Е. Замен, В. Е. Брунст. Державный
секретарь С. В. Завадский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Слушали: Постановили:

I. Внесенный державным секретарем

законопроект о дополнении закона от 19

ноября 1918 г. об установлении процентных
прибавок к содержанию служащих в
правительственных учреждениях и

единовременного пособия им же.

I. Законопроект одобрить и ввести в
действие по телеграфу.

И. Доклад державного секретаря о
разрешении директору департамента

Державной канцелярии С. Е. Гаевскому
зачислиться профессорским стипендиатом
по кафедре украинской литературы при
Державном университете св. Владимира
в Киеве.

II. Доклад одобрить.

III. Доклад державного секретаря о
поступившем на его имя ходатайстве от

III. Просить державного секретаря
доложить настоящее дело после выяснения
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наборщиков державной друкарни, в
котором наборщики просят не вычитать из их
жалованья время двухнедельных отпусков.

IV. Доклад державного секретаря о
поступившей на его имя просьбе А. А.
Вишневского о возмещении понесенных им

убытков при ограблении державного поезда
большевиками.

V. Доклад министра финансов об
отпуске в распоряжение министра финансов
1.000.000 карб, на выдачу беспроцентной
ссуды чрезвычайному посланнику на
Украине для оказания помощи польским беженцам.

VI. Доклад министра финансов об
образовании для объединения и производства
заграничных расчетов, казенных

установлений Междуведомственного комитета при
министерстве финансов и расчетной
палаты при Кредитной канцелярии сего
министерства.

VIL Доклад товарища министра финансов
К. Е. Замена об открытии кредита министра
путей сообщения 500.000 карб, на
восстановление железнодорожного сообщения.

VIII. Доклад министра путей сообщения
о передаче Министерству путей сообщения
для разработки хозяйственным способом
делянок, назначенных Министерством
земледелия к продаже с торгов частным лицам.

вопроса о прибавке к содержанию
наборщиков державной друкарни.

IV. Признать невозможным
удовлетворение просьбы А. А. Вишневского.

V. Доклад одобрить.

VI. Доклад одобрить.

VII. Отпустить в распоряжение министра
путей сообщения из средств Державной
скарбницы 500.000 карб, на расходы по
восстановлению транспорта, с тем, что суммы

эти будут расходоваться министром путей
сообщения с согласия председателя Совета
Министров.

VIII. Доклад министра путей сообщения
одобрить с тем, чтобы каждая железная
дорога по соглашению с Министерством
земледелия приступила к разработке тех
делянок, которые находятся в пределах каждой
из них.

Просить министра земледелия оказать
самое широкое содействия Министерству
путей сообщения в деле заготовке топлива для

железных дорог.
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IX. Предложение исп. об. председателя
Совета Министров о включении в число
членов аграрной комиссии профессора
Владимира Андреевича Косинского и
представителей Всеукраинского союза хлеборобов.

X. Внесенный министром внутренних дел
проект дополнения и изменения к «Правилам
по формированию уездных дружин из хлебо-
робов-собственников для самообороны».

XI. Заявление главноуправляющего
отделом национального искусства и культуры

по вопросу о помощи военнопленным.

XII. Доклад министра иностранных дел по
вопросам внешней политики.

XIII. Предложение министра внутренних
дел об издании правительственного
сообщения с целью осветить немецким войскам

отношение к ним правительства.

IX. Предложение одобрить.

X. Проект дополнений и изменений при
сем прилагаемый одобрить.

XI. Просить главноуправляющего передать
его предложение на обсуждение комитета по
оказанию помощи военнопленным,

возвращающимся на родину, состоящего под

председательством супруги пана Гетмана.

XII. Доклад принять к сведению.

XIII. Предложение министра внутренних
дел и доложенный им проект

правительственного сообщения одобрить.

Заседание закрыто в 12 час ночи.

ЦДАВО України. - Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. -Арк. 61-62 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№125

26.11.1918 г.

№[145]

Председательствовал: С. Н. Гербель.
Присутствовали: министры А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский, Г. Е.

Афанасьев, Б. О. Шуцкой, В. А. Косинский, С. Ф. Меринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот,

В. Ю. Любинский, Е. В. Ландсберг. Товарищ министра В. Е. Брунст. Державный
секретарь С. В. Завадский.
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Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 1 час. ЗО мин. дня.

Слушали:

І. Доклад воєнного министра об
ассигновании 25.000.000 карб, на расходы по
эвакуации военнопленных из Австро-Венгрии.

II. Внесенное министром иностранных
дел предложение о подчинении учреждений
Красного Креста, прибывших на Украину
с Великороссийской мирной делегацией,
сенатору Б. Е. Иваницкому

III. Внесенный министром внутренних дел
законопроект об изменении временного
постановления Совета Министров о мерах
против лиц, угрожающих

государственному спокойствию Украинской Державы и ее

правопорядку

IV. Доклад державного секретаря о
необходимости разъяснения закона о

назначении единовременного пособия старшему
делопроизводителю госпитального отдела

Одесского военно-окружного
санитарного управлению Щеголеву в том смысле, что
пособие должно быть выдано на основании

этого закона Нилу Федоровичу Щеголеву

V. Представление министра торговли и
промышленности о назначении профессора
Петроградского технологического института

Александра Соколова на должность члена
Совета министра торговли и
промышленности сверх штата от 21 октября 1918 г.

Постановили:

I. Ассигновать в распоряжение главно-
уполномоченного по эвакуации

военнопленных из Австро-Венгрии авансом

5.000.000 карб, по смете Военного
министерства 1918 г. на расходы по эвакуации
военнопленных из Австро-Венгрии.

II. Предложение министра внутренних дел
одобрить.

III. В изменении закона от 24 сентября
1918 г. срок, устанавливаемый статьей 7
этого закона, продлить до 3-х месяцев.

IV. Признать, что единовременное пособие,
ассигнованное законом от 19 июля с. Г.,

подлежит выдаче Нилу Федоровичу Щеголеву.

V. Кандидатуру А. Соколова одобрить.
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Заседание закрыто в 5 час. дня.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. - Арк. 63-63 зв. Машинопис. Незасеідчена копія.

№126

27.11.1918 г.

№[146]

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, Г Е. Афанасьев, В. А. Косинский,

С. Ф. Меринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот, В. Ю. Любинский, Е. В. Ландсберг.
Товарищи министров: К. Е. Замен, Д. В. Валлийский. Державный секретарь С. В. Завадский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Слушали:

I. Доклад министра иностранных дел
об ассигновании в его распоряжение
300.000 карб, на командировки чиновников
ведомства.

II. Доклад министра финансов о

поступившей к нему просьбе об ассигновании
Добровольческой армии 10.000.000 руб.
и поставленные в связи с этим докладом

некоторыми членами кабинета вопросы.

Постановили:

I. Доклад одобрить.

II. Признать конференцию правительств
государств, федеративно объединяющихся
с Россией, крайне желательной и местом
созыва ее избрать Киев.
Сроком созыва конференции назначить

вторую половину декабря текущего года.
При армиях Добровольческой266, Южной,

Донской267 учредить представительства для
согласования военных действий их с

Украинской армией в общей борьбе с большевиками.
Признать, что главы этих представительств

должны быть намечены министром
иностранных дел и одобрены Советом Министров.
Входящие в состав представительств

военные атташе и торговые агенты назначаются

подлежащими министрами.
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III. Сообщение министра народного
просвещения о выборе в Украинской Академии
наук президентом академии академика

Вернадского и непременным секретарем

академика Крымского.

IV. Доклад министра внутренних дел
о предположенном в декабре месяце в
Киеве национальном съезде Юго-России.

V. Доклад министра финансов о
произведенном им отпуске 12.000 карб, на расходы,
связанные с поездкой министра
исповеданий.

Признать, что 10.000.000 руб. могут
быть ассигнованы при известных условиях,
ограждающих интересы Украины в ее
общей с другими государствами борьбе
против большевиков.

В виду этого просить министра финансов
А. К. Ржепецкого переговорить по этому
вопросу с представителями

Добровольческой армии, приняв при этих
переговорах во внимание те соображения, которые
были высказаны отдельными членами

кабинета в настоящем заседании и о результатах
переговоров доложить Совету Министров.
Вместе с тем Совет Министров

постановил просить министра иностранных дел
представить доклад о программе вопросов,
подлежащих разрешению предполагаемой
конференции.

III. Кандидатуры президента и секретаря
академии обсудить на общем основании.

IV. Поручить министру внутренних дел
принять меры к тому, чтобы означенный
съезд был отложен.

V. Доклад одобрить и произведенный
расход отнести за счет кредита в 300.000 карб.,

отпущенных министру иностранных дел на
командировки чинов его ведомства.

Заседание закрыто в 1 час ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 1. ~Арк. 64-65. Машинопис. Незасвідчена копія.



Рада Міністрів Української Держави 397

№127

28.11.1918 г.

№147

Председательствовали: С. Н. Гербель, А. К. Ржепецкий.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, Г. Е. Афанасьев, Б. О. Шуцкой,

В. А. Косинский, С. Ф. Меринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот, В. Ю. Любинский,
Е. В. Ландсберг. Товарищи министров: Н. А. Гаврилов, В. Е. Брунст, Д. В. Валлийский.
Державный секретарь С. В. Завадский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 8 час. 30 мин. вечера.

Слушали:

L Доклад военного министра о
дополнении закона от 25 ноября 1918 г. об
ассигновании 25.000.000 карб, на военные
надобности указанием на то, что это
ассигнование сделано в военный фонд.

II. Доклад военного министра о
положении румынских военных складов,

находящихся на территории Украины, в связи
с выраженным румынскими властями

желанием взять на себя управление и охрану
этих складов.

III. Доклад военного министра об отпуске
25.000.000 карб. Луганскому патронному
заводу на изготовление патронов.

IV. Доклад министра путей сообщения
и министра народного просвещения по

вопросу о предполагаемом размещении

в университете св. Владимира
добровольческих дружин.

V. Доклад министра внутренних дел о
необходимости изменения ст. 2 закона от 24

Постановили:

I. Доклад одобрить.

II. Поручить военному министру сделать
распоряжение о передаче управления и

охраны румынских военных складов,

находящихся на Украине, румынским военным
властям.

III. Поручить военному министру передать
доклад в Бюджетную комиссию для

подробного рассмотрения сметы артиллерийского
управления в особой подкомиссии.

IV. Просить военного министра принять
все меры к тому, чтобы здание
университета было занято воинскими частями только

в случае крайней необходимости.

V. В изменение названного закона срок
предварительного ареста для лиц, арестуемых



398 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

сентября 1918 г. о мерах против лиц,
угрожающих государственной безопасности.

VI. Внесенный министром торговли
и промышленности законопроект о

дополнении закона от 24 июля 1918 г. о правах

министра торговли и промышленности

относительно добычи, заготовки и

распределения топлива, смазочных и

осветительных материалов.

VII. Доклад министра иностранных дел
о желательности сношения от имени

Совета Министров с просьбой к чешскому
правительству по вопросу признания им

Чехословацкого комитета в Киеве268.

VIII. Доклад военного министра о
призыве.

IX. Доклад министра иностранных дел
по вопросу о призыве подданных Польши,
Дона, Грузии, Белоруссии и Латвии.

на основании этого закона по распоряжению

губерниальных старост и градоначальников,
продлить до 1 месяца.

VI. Законопроект одобрить.

VI. Поручить министру иностранных дел
снестись по доложенному вопросу с

чешским правительством.

VIII. а) Призвать теперь же к
исполнению воинской повинности проживающих

в Киеве и Киевском уезде лиц, родившихся
в 1899 г. и подлежащих отбыванию
воинской повинности.

б) В виду того, что настоящий призыв
является исключительным,

распространяющимся только на части населения Украины,
а не на все население, установить для

призванных к отбыванию воинской

повинности вознаграждение в размере 10 руб. в
сутки впредь до общего призыва.
в) Предоставить всем призванным

предложенные военным министром льготы

в смысле зачета досрочно призванным в

настоящее время лицам их службы в счет
выполнения ими воинской повинности.

IX. Признать, что от призыва должны быть
освобождены только те подданные

перечисленных держав, которые подали

установленные законом от 2 июля 1918 г.

заявления об отказе от украинского подданства.
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X. Представление министра народного
просвещения об избрании Украинской
Академией наук президентом академии

академика Вернадского.

X. Поручить державному секретарю
представить приказ об утверждении академика
Вернадского в должности президента
Украинской Академии наук.

Заседание окончено в 1 час ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7.-Арк. 66-67. Машинопис. Незасвідчена копія.

№128

29.11.1918 г.

№148

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.
Присутствовали: министры И. А. Кистяковский, Г. Е. Афанасьев, В. А. Косин-

ский, С. Ф. Меринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот, В. Ю. Любинский. Товарищи
министров: Н. А. Гаврилов, В. Е. Брунст и К. Е. Замен. Державный секретарь С. В.
Завадский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 4 часа 20 мин. дня.

Слушали: Постановили:

I. Доклад министра иностранных дел о
дипломатических мерах, предпринятых им

в связи с заключенным между германцами

и повстанцами перемирием.

I. Доклад одобрить.

II. Сообщение исполняющего

обязанности председателя Совета Министров
о предстоящем приезде представителя

держав Согласия г. Энно.

II. Уполномочить министра иностранных
дел Г. Е. Афанасьева встретить г. Энно по

прибытии его в Киев.

III. Доклад исполняющего обязанности

председателя Совета Министров о

результатах его переговоров с представителем

III. а) Ассигновать из средств
Государственного казначейства в распоряжение
министра финансов 10.000.000 карб, для
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Добровольческой армии по вопросам,
связанным с установлением более тесного
общения украинского правительства с
главнокомандованием Добровольческой армии.

выдачи представителям Добровольческой
армии на нужды этой последней.
б) Просить министра иностранных дел

Г. Е. Афанасьева переговорить с
главнокомандующим по вопросу о приглашении

частей Добровольческой армии для борьбы
с внутренними большевиками,
преимущественно в Екатеринославской и
Харьковской губерниях, и по получении
заключения Главнокомандующего обратиться
с соответственным письмом к

представителю Добровольческой армии генералу
[П. Н.] Ломновскому269.

Заседание закрыто в 7 час. вечера.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. - Арк. 68-68 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№129

30.11.1918 г.

№149

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.
Присутствовали: председатель Совета Министров С. Н. Гербель, министры

И. А. Кистяковский, Г. Е. Афанасьев, С. Ф. Меринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот,
В. Ю. Любинский, Е. В. Ландсберг. Товарищи министров: Н. А. Гаврилов, В. Е. Брунст,
К. Е. Замен. Державный секретарь С. В. Завадский. Приглашен Главнокомандующий
генерал-лейтенант кн. [А. Н.] Долгоруков270.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Слушали: Постановили:

I. Доклад министра народного просве¬ I. Доклад одобрить.
щения об ассигновании пособия в размере
15.000 карб, частной гимназии кн. Волкон¬
ской.
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II. Доклад министра народного
просвещения об ассигновании 100.000 карб, в
распоряжение министра народного просвещения

на экстренные пособия служащим.

III. Доклад министра народного здравия
о выдаче Киевскому благотворительному
обществу беспроцентной ссуды в сумме
100.000 карб, сроком на пять лет.

IV. Доклад министра иностранных дел по
вопросам текущей внешней политики.

V. Словесное заявление представителей
германского командования, переданное

председателю Совета Министров и
министру торговли и промышленности.

II. Доклад одобрить.

III. Доклад одобрить.

IV. Принять к сведению.

V. Уполномочить министра торговли
и промышленности и путей сообщения
передать представителям германского

командования в ответ на их словесное заявление

нижеследующее:

1) Пытавшиеся пройти через фронт
представителя повстанцев не были пропущены
потому, что о переходе парламентеров не

был предупрежден Главнокомандующий,
и что при переходе их не были соблюдены
ими условия, которые обычно соблюдаются
при пропуске парламентеров.

Вместе с тем. Совет Министров полагает,
что парламентеры повстанцев для

переговоров с германским командованием при

соблюдении всех обычных условий для
перехода парламентеров через фронт, могут
быть по соглашению с Главнокомандующим
пропущены, и что допущены в Киев
парламентеры могут быть только под тем
условием, что переговоры будут происходить
в присутствии представителя украинского

главнокомандования.

2) Разборка путей на участке Пост-
Волынский-Жуляны перед расположением
наших войск произведена была в целях
предупреждения возможности продвижения
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VI. Внесенный министром торговли
и промышленности законопроект о

дополнении к закону от 24 июля 1918 г. о правах

министра торговли и промышленности

относительно добычи, заготовки и

распределения топлива, смазочных и осветительных

бронированного поезда, находящегося
в Жулянах, к Киеву.
3) Совет Министров полагает, что право

регулирования подробностей
германского вмешательства в отношении повстанцев

и большевиков принадлежит украинскому
правительству и Главному украинскому
командованию, каковая точка зрения

определенно выражена также и представителем

держав Согласия г. Энно.

VI. Законопроект одобрить.

материалов.

VII. Законопроекты, одобренные в Малом
Совете Министров и значащиеся в
прилагаемом реестре № 18.

VII. а) Постановления Малого Совета по

вопросам, значащимся в реестре под №№ 1,
2,4,7,9,10,14 и 19 одобрить и представить
соответственные законопроекты на

утверждение пана Гетмана.

б) Вопрос об отпуске средств на ремонт
автомобилей военного ведомства (по

реестру № 12) возвратить для нового

рассмотрения в Бюджетную комиссию, поручив
последней принять в соображения
заключения по настоящему делу ученого комитета

Главного военно-инженерного управления.
в) Остальные законопроекты, значащиеся

в реестре № 18, слушанием отложить.

Заседание закрыто в 1 час ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. І. - Спр. 7. -Арк. 69-70. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№130

2.12.1918 г.

№150

Председательствовал: С. Н. Гербель.
Присутствовали: министры А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский, Г. Е. Афанасьев,

Б. О. Шуцкой, В. А. Косинский, С. Ф. Меринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот, С. Н.
Петров, В. Ю. Любинский, Е. В. Ландсберг. Державный секретарь С. В. Завадский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 12 час. 30 мин. дня.

Слушали:

I. Сообщение председателя Совета
Министров о состоявшемся соглашении

между германским Главным командованием
и представителями петлюровцев271.

Постановили:

I. Ознакомившись с проектом соглашения,
заключенного Главным германским

командованием с представителями повстанцев,

руководимых [С. В.] Петлюрой272, и
принимая во внимание, что заключая это

соглашение Главное германское командование,
как бы признает на Украине наряду с
правительством Гетмана - другое

правительство, которое оно называет Директорией270,
и тем самым как бы признает власть этого

последнего в тех частях украинской
территории, которая фактически захвачена
повстанцами, что при таких условиях

правительство, признанное державами Согласия,
не может управлять страной и направлять
деятельность местных правительственных

учреждений и органов к поддержанию того

порядка, который необходим, и имея в виду,
что созданное этим положение находится

в полном противоречии с теми принципами,

которые высказаны по отношению к

Украине державами Согласия, Совет Министров
постановил поручить министру

иностранных дел, во-первых, заявить письменный
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И. Заявление председателя Совета
Министров о полученном им словесном

сообщении о назначении представителем держав

Согласия на Кубани генерала [А. И.]
Деникина274 главнокомандующим всех
действующих против большевиков вооруженных сил
и в том числе действующих на Украине.

III. Сообщение председателя Совета
Министров о получении им от морского

министра адмирала Покровского телеграммы,

извещающей о назначении генералом
Деникиным адмирала [В. А.] Канина275

командующим Черноморским флотом.

протест германскому командованию и

германскому дипломатическому

представителю, в котором указать, что означенное

соглашение противоречит суверенности

Украинской Державы, а также высказанным
представителем держав Согласия г. Энно
принципам, в силу которых право

регулировать вмешательство германцев в

отношении повстанцев принадлежит украинскому

правительству и украинскому Главному

командованию. Во-вторых, передать этот
протест представителю держав Согласия,
сообщив ему текст соглашения и пояснив,

в частности, те вредные для поддержания

порядка на Украине последствия, которые

могут и должны явиться результатом

отдельных пунктов соглашения.

И. Уполномочить председателя Совета
Министров С. Н. Гербеля ответить на
словах генералу Ломновскому, что украинское
правительство, не возражая против

необходимости объединения командования всеми

действующими против большевиков
вооруженными силами в целях единства и

согласования их действий в лице одного общего

главнокомандующего, вместе с тем полагает,

что таким главнокомандующим в интересах

всех объединяющихся для борьбы с общим

врагом держав, не может быть лицо, стоящее

во главе одной из объединяющих армий.

III. а) Поручить министру иностранных
дел довести до сведения представителя

Добровольческой армии генерала Ломнов-
ского, что украинское правительство,

принявшее все расходы по содержанию

Черноморского флота на себя и истратившее на
него уже огромные суммы, находит, что в

будущем Черноморский флот в оперативном
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IV. Представление министра внутренних

дел об ассигновании в его распоряжение
5.000.000 карб, на расходы по охране
общественного спокойствия в стране.

V. Представление министра внутренних
дел о назначении

главноначальствующего Волыни [Д. Ф.] Андро276 исполняющим
обязанности товарища министра
внутренних дел с прикомандированием его к штабу
главнокомандующего для связи с

Министерством внутренних дел.

VI. Представление министра внутренних
дел о назначении генерала [П. М.]
Адрианова Киевским губернским старостой.

VII. Сообщение министра путей
сообщения о предполагаемом уходе германских

войск из Донецкого бассейна.

отношении может быть подчинен

командующему назначенному объединенным
командованием всеми вооруженными силами,

действующими против большевиков, но что
во всех других отношениях Черноморский
флот должен оставаться в подчинении
морского министра украинского правительства.

б) О таковом постановлении Совета
Министров сообщить телеграммой морскому
министру адмиралу Покровскому.

IV. Доклад одобрить с тем условием, что
равная сумма должна быть впоследствии
сдана на восстановление 10-миллионного

кредита, ассигнованного законом 21

ноября 1918 г.

V. Представление одобрить.

VI. Представление одобрить.

VII. Просить министра иностранных

дел снестись по этому вопросу с Главным

германским командованием, указав ему

на то, что увод германских войск из мест-

ностй, пограничных с территорией России,

занятых советскими войсками, противори-

чит тем принципам, котрые указанны в

телеграмме консула Энно от 29 ноября.

Заседание закрыто в 6 часов вечера.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. - Арк. 71-72 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.
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№131

3.12.1918 г.

№151

Председательствовал: С Н. Гербель.
Присутствовали: министры А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский^ Е Е. Афанасьев,

Б. О. Шуцкой, В. А. Косинский, С. Ф. Меринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот, С. Н. Петров,
В. Ю. Любинский, Е. В. Ландсберг. Товарищи министров: Н. А. Гаврилов, В. Е. Брунст.
Державный секретарь С. В. Завадский. Приглашены: Главнокомандующий
генерал-лейтенант князь [А. Н.] Долгоруков, контр-адмирал [А. О.] Гадд277, Р. Г. Моллов, В. Г. Варзар.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 9 час. вечера.

Слушали:

I. Доклады Морского министерства об
ассигновании:

а) 2.500.000 карб, на продолжение работ
по поднятию линейного корабля
«Императрица Мария», затонувшего в Севастополе.
б) 300.000 карб, для работ по подъему

эскадренного истребителя «Гневный».

II. Доклад министра иностранных дел по
вопросам текущей внешней политики:
а) Об отказе бывшего посланника в

Швейцарии д-ра Лукасевича подчиниться
телеграфному распоряжению об отставке;
б) об инструкции полковнику Кельчевско-

му, стоящему во главе Швейцарского
посольства;

в) о приеме, оказанном грамоте Гетмана
и правительственному сообщению
представителями европейских держав и, в
частности, держав Согласия в Швеции.

III. Доклад министра путей
сообщения об ассигновании в его распоряжение

Постановили:

I. Ассигновать в распоряжение
морского министра авансом 1.500.000 карб, на
продолжение работ по подъему
линейного корабля «Императрица Мария»
и 150.000 карб, на работы по подъему
эскадренного миноносца «Гневный».

II. Доклад министра иностранных дел
принять к сведению и исполнению.

III. Доклад одобрить.



Рада Міністрів Української Держави 407

2.000.000 карб, на расходы по эвакуации из
г. Гомеля в другое место управления
Полесской железной дороги.

IV. Доклад министра путей сообщения об
ассигновании 92.488 карб. 74 коп. на
расходы по расформированию военной охраны
Киевского округа водяных путей.

V. Доклад Главнокомандующего всеми
вооруженными силами Украины:
а) о мерах, необходимых для увеличения

контингента вооруженных сил Украины;
б) о просьбе представителя

правительства Всевеликого войска Донского

генерала Черячукина о приостановлении приказа,
которым воспрещается выдача со складов,

находящихся в ведении главноуполномо-

ченного по ликвидации организаций

военного времени, предметов военного

довольствия.

VI. Поставленный министром путей
сообщения вопрос об ответе польскому
посланнику на его ноту о польских войсках.

IV Доклад одобрить.

V. а) Просить Главнокомандующего
внести на рассмотрение Совета Министров

законопроект о мобилизации населения.
б) Признать, что те предметы, что были

уже выданы для нужд Войска Донского

и погружены в вагоны - должны быть
переданы Войску Донскому, что же касается тех

предметов, которые находятся на складах

в Киеве и других местах, и коих выдача
Войску Донскому обещана, то выдачу таковых
в виду условий настоящего момента
временно приостановить.

VI. а) Уполномочить министра
иностранных дел и начальника Генерального штаба
заключить с представителями Польского
правительства договор о положении

польских войск на Украине и просить их

принять при этом во внимание, что

обмундированием и снаряжением от украинского

правительства могут быть снабжены только
те польские части, которые идут из

Новороссийска и Николаева и те, которые
формируются на Волыни.
В таком же порядке могут быть снабжены

и те новобранцы, которые уже призваны
Польским правительством под ружье на
украинской территории. Причем
снаряжение украинским правительством может

быть дано только то, которое будет
возвращено германцами.
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VII. Доклад министра внутренних дел о
поступившем от представителей общества по
скупке у германцев военного снаряжения

Челнокова и Бурышкина [предложении]
о покупке банками для украинского
правительства у германцев названных предметов.

VIII. Внесенный министром труда
законопроект об инспекции труда.

IX. Доклад державного секретаря о
поданном бывшим министром путей сообщения
Б. А. Бутенко прошении о полной отставке
и о назначении ему пенсии по должности

министра.

X. Внесенный державным секретарем

законопроект о порядке пересмотра Советом
Министров рассмотренных уже Советом законов.

Что же касается тех новобранцев, которые
будут набраны вербовочным бюро, то они
могут быть оборудованы только в
транспортном отношении.

Польские части обязаны охранять
порядок в полосе отчуждения железных дорог,

на станциях, в городах и в случае

надобности с оружием в руках вступить в бой
с теми, кто будет пытаться нарушить
порядок в охраняемой ими полосе.
б) Просить министра иностранных дел

ответить польскому посланнику на его ноту

в соответствии с вышеизложенным

постановлением Совета Министров.

VII. Поручить министрам финансов и
торговли и промышленности срочно

разрешить этот вопрос и купить у немцев все те

предметы, которые окажутся потребными
украинскому правительству под условием

сдачи немцами купленных у них предметов

украинскому правительству.

Означенную покупку поручить
министрам финансов и торговли и
промышленности, осуществить при посредстве банков.

VIII. Просить министра труда и торговли
и промышленности согласовать

доложенный законопроект с проектом учреждения

фабричной инспекции и затем рассмотреть
оба законопроекта одновременно.

IX. Поручить державному секретарю
запросить Министерство финансов о
размере пенсии и по получении от Министерства
финансов дать просьбе Б. А. Бутенко
дальнейшее направление в законном порядке.

X. Законопроект одобрить.



Рада Міністрів Української Держави 409

XI. Доклад державного секретаря об
ассигновании на расходы державной друкар-
ни 469.470 карб.

XI. Доклад одобрить.

XII. Сообщение министра народного
просвещения о поданном товарищем министра

Холодным прошении об отставке.

XII. Принять к сведению.

XIII. Доклад министра народного
просвещения по вопросу об ассигновании
министерству - 104.835 карб. 94 коп. на выплату
служащим министерства единовременного

пособия в виду того, что казначей
министерства Иван Ваньковский, получив
означенную сумму 26 ноября из казначейства,
скрылся с нею из Киева.

XIII. Разрешить министру народного
просвещения получить означенную сумму из

соответственного фонда.

XIV. Внесенный министром финансов

законопроект об изъятии из обращения на

рынке сахара вольной продажи.

XIV. Законопроект одобрить.

XV. Доклад председателя Совета

Министров об ассигновании в его распоряжение

2.000.000 карб, на расходы, не подлежащие
оглашению.

XV. Доклад одобрить.

Заседание закрыто в 1 час ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. ~ On. 1. - Спр. 7. -Арк. 73-75 зв. Машинопис. Незасеідчена копія.

№132

5.12.1918 г.
№152

Председательствовал: С. Н. Гербель.
Присутствовали: министры А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский, Г. Е. Афанасьев,

Б. О. Шуцкой, В. А. Косинский, С. Ф. Меринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот, С. Н.
Петров, В. Ю. Любинский, Е. В. Ландсберг. Товарищи министров: Н. А. Гаврилов,
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В. Е. Брунст. Державный секретарь С. В. Завадский. Приглашены:
главнокомандующий генерал-лейтенант князь Долгоруков, генерал [... ]уберский*, К. Е. Замен.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 2 часа 35 мин. дня.

Слушали:

I. Доклады Главнокомандующего:
1) о положении на театре военных

действий;

2) о необходимости образования особой
комиссии, которая расследовала бы, каким
образом за последнее время в большом
количестве могли попасть на рынок предметы

военного обмундирования и снаряжения.

II. Внесенный военным министром
законопроект о мобилизации и призыве всего
мужского населения Киевского
градоначальства, способного носить оружие,
родившегося с 1 января 1889 г. по 31 декабря
1898 г. включительно.

Постановили:

I. II.I. 1. Просить министра путей сообщения
через Министерство иностранных дел
обратить внимание германского

командования на те обстоятельства, что производимое
петлюровцами передвижение своих банд на
различных направлениях фронта грозит
железно-дорожному сообщению.
2) Поручить военному министру

образовать для выяснения поднятого

Главнокомандующим вопроса временную

следственно-розыскную комиссию, которая бы
выяснила, каким образом попали на рынок
предметы военного обмундирования,
выданные как из складов, находящихся в

ведении главноуполномоченного по

ликвидации организаций военного времени, так
и из складов интендантских.

В состав этой комиссии ввести лиц,

обозначенных Главнокомандующим и

представителей министерств юстиции, внутренних

дел и державного контроля по назначению

подлежащих министров.

II. Законопроект одобрить с

нижеследующими правками:

1) В статье 1-ой слова «и город Киев»
исключить.

2) Из состава приемной комиссии
исключить представителей «Центродома» и
вместо них включить по одному представителю

Генерал О. М. Шуберський, виконуючий обов'язки начальника Генштаба.
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III. Сообщение председателя Совета
Министров о полученном им донесении от

генерала Рауха о времени возможного

прибытия войск держав Согласия на Украину.

Министерства внутренних дел. Киевского

городского управления, соответственно
изменив редакцию статьи 3-ей.
3) Срок для представления начальниками

районов варте списка домов,

предусмотренного ст. 4-ой, назначить одни сутки.
4) Ввести в число лиц, не подлежащих

мобилизации и призыву, чинов державного

контроля, приглашенных к работе в
полевом контроле.

5) Особо означить в законе, что
освобождаются от мобилизации и призыва не только
железнодорожные служащие, но и рабочие
и мастеровые.

Равным образом освобождаются и
рабочие в экспедиции заготовления

государственных бумаг.
6) В число освобождающихся от

мобилизации и призыва, кроме перечисленных в

законопроекте, включить также хлебопеков и
квалифицированных рабочих в типографиях.
7) Ввести в закон положение о том, что

все выданные военным министром до сего

времени разрешения об освобождении от
призывов на основании изданных до сего

законов об учете и призыве на
действительную военную службу, со дня издания
настоящего закона теряют свою силу.

8) Обозначить в законе, что в числе 7
чинов, входивших в состав Центральной
комиссии, два члены должны быть от
Министерства внутренних дел.

III. а) Поручить министру финансов,
иностранных дел и путей сообщения
выработать текст телеграммы в Одессу с
изложением действительного положения дел в Киеве.

б) Поручить министру продовольствия
сократить хлебный паек до 1А фунта в день
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IV. Сообщение председателя Совета
Министров о полученном им от

Главнокомандующего князя Долгорукова письма,

в котором главнокомандующий просит

о скорейшем ассигновании 25.000.000 руб.

на формирование Северной армии279. V.V. Доклад министра народного здравия
о поступивших от временного управления

по делам российского Общества Красного
Креста ходатайствах о передаче его
санитарного имущества, находящегося в

видении главноуполномоченного по

ликвидации организаций военного времени и о

выдаче ему ссуды из Державного
казначейства.

на душу, оставив для рабочих прежний паек
в % фунта.
в) Уполномочить Председателя Совета

Министров подтвердить телеграфно
атаману Всевеликого войска Донского
полномочия Харьковского губерниального
старосты [С. А.] Шидловского, обратившегося
за военной помощью к генералу Деникину
и [П. Н.] Краснову278.
Заслушав затем выработанный комиссией

трех министров текст телеграммы в Одессу,
Совет Министров одобрил его и
уполномочил министра иностранных дел передать

телеграмму по назначению.

IV Просить председателя Совета
Министров ответить Главнокомандующему, что
Совет Министров охотно пойдет навстречу
формированию Северной армии
материальными средствами и сверх ассигнованных уже

3.000.000 руб. готов ассигновать по мере
требования еще 22.000.000 руб. по получении
письменных сведений о стоящем во главе дел

формирования комитете, о порядке и ходе

формирования армии и ее численности.

V. Поручить министру народного
здравия предложить временному управлению

по делам российского Общества Красного
Креста в лице сенатора Б. Е. Иваницкого
представить министру народного здравия

свои соображения о том, какое имущество
и в каком количестве будет в настоящее
время необходимо, а также и размер той ссуды,
о которой оно ходатайствует.
Вместе с тем, просить министра

народного здравия довести до сведения сенатора

Б. Е. Иваницкого, что украинское
правительство готово всячески поддерживать
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VI. Доклад министра народного

просвещения об ассигновании 25.000 карб, на

издание периодического журнала

Министерства народного просвещения и искусства.

VII. Доклад товарища министра

земледелия В. Е. Брунста о причинах, вызывающих

неутверждение до сего времени паном

Гетманом рассмотренных и одобренных

Советом Министров штатов Министерства
земледелия.

VIII. Представление министра юстиции

о переходе к новому порядку распубликова-
ния законов, указанному в статье 51

Учреждения Державного сената.

IX. Доклад державного секретаря об

отказе со стороны Военного министерства
производить платежи по счетам державной
типографии за время, когда последняя
находилась в ведении названного министерства

и поставленный державным секретарем

в связи с этим докладом вопрос, следует ли

ему произвести оплату всех этих счетов из

находящихся в распоряжении Державной

канцелярии суммы.

временное управление по делам

российского Общества Красного Креста, пока
оно будет оказывать санитарную помощь
и снабжать украинскую и другие армии,
объединившиеся в борьбе против общего
врага - большевиков.

VI. Просить министра финансов поручить
Бюджетной комиссии в срочном порядке
рассмотреть финансово-сметную сторону
доклада и заслушать его вместе с

заключением Бюджетной комиссии в одном из

ближайших заседаний.

VII. Поручить министру земледелия
переработать штаты министерства в том
смысле, что отделы коннозаводства и

животноводства были сведены в один общий

департамент, коему присвоить

наименование департамент животноводства и в

соответственно переработанном виде

внести на рассмотрение Совета

Министров.

VIII. Б виду невозможности перехода

к указанному порядку распубликования

законов, временно сохранить

действующий порядок их распубликования через

«Державный Вестник».

IX. Просить державного секретаря

оплатить все подлинные счета, представленные

державной типографией из суммы

Державной канцелярии и по оплате всех счетов

представить Военному министерству

общий счет суммам, уплаченным из средств

Державной канцелярии за время, когда

державная типография находилась в ведении

Военного министерства на предмет

возврата всех этих сумм Военным министерством

Державной канцелярии.
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X. Доклад министра торговли и
промышленности об ассигновании в его распоряжение
соответственного аванса на расходы по покупке

военного имущества согласно постановления

Совета Министров от 3 сего декабря.

X. Ассигновать в распоряжение министра
торговли и промышленности из средств

Державного казначейства 35.000.000 карб,
на покупку означенного имущества.

Заседание закрыто в 6 час. 30 мин. вечера.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. - Арк. 76-78 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.

№133

6.12.1918 г.

№153

Председательствовал: С. Н. Гербель.
Присутствовали: министры А. К. Ржепецкий, И. А. Кистяковский, Г. Е. Афанасьев,

Б. О. Шуцкой, В. А. Косинский, С. Ф. Меринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот, С. Н.
Петров, В. Ю. Любинский, Е. В. Ландсберг. Товарищи министров: В. Е. Брунст, Н. А.
Гаврилов. Державный секретарь С. В. Завадский.

Секретарствовал: В. Ф. Дитятин.

Заседание открыто в 8 час. 40 мин. вечера.

Слушали: Постановили:

I. Внесенный министром финансов проект
правил заключения счетов по кредитам смет

1918 г. и производства расходов в 1919 г.

I. Проект правил одобрить.

II. Внесенный министром иностранных

дел законопроект об изменении и

дополнении закона от 17 августа 1918 г. о штатах

Министерства иностранных дел.

II. Законопроект одобрить.

III. Представление министра ино [странных

дел о назначении директора департамента

III. Представление министра ино*

* Далі текст відсутній.
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общих дел Министерства иностранных дел
[К. В.] Лосского уполномоченным в делах
Украинской Державы при Финляндском
правительстве, каковую должность он уже

временно исполняет в настоящее время.

IV. Сообщение военного министра о
положении в Шостке.

V. Внесенный министром путей

сообщения проект «Положения о Высшем совете

по транспорту в Украинской Державе».

IV. Просить министра иностранных дел

обратиться к германскому Главному
командованию с нотой, в которой указать, что в виду

неоднократных словесных обещаний не

уводить германских военных частей из Шостки,

а в случае необходимости ухода оттуда

предупредить заранее Украинское

правительство, чтобы оно могло сделать своевременно

распоряжение о вывозе имущества Шост-

кинского завода, украинское правительство

выражает протест против предполагаемого

оставления германцами Шостки.

V Проект «Положения о Высшем
совете по транспорту в Украинской Державе»
одобрить с некоторыми нижеследующими
поправками:

1) Вторую часть статьи 2-й, начиная со
слов: «Никакое правительственное место»
исключить.

2) Статью 8-ую дополнить
постановлением, что служащие управления делами

Высшего совета пользуются всеми правами
служащих Министерства путей сообщения.
3) В статье 11-ой, в пункте «а» исключить

слова «в особенности по снабжению жел.

дор. материалами и продовольствием».

4) Пункт «б» той же статьи 11-ой
изложить в такой редакции: «издавать в
отступление от действующих законов особые
временные правила перевозки пассажиров

и приема, перевозки, хранения, выгрузки

и нагрузки грузов».
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VI. Сообщение председателя Совета
Министров о посещении его двумя депутатами

от Всеукраинского церковного собора,
передавшими ему просьбу церковного собора

5) В пункте «д» той же 11-ой статьи
исключить слова «сооружения, устройства
эксплуатации».

6) Пункт «е» той же статьи изложить так:
«разрешить сооружение продъездных

путей распоряжением за счет казны, а также

сооружение подъездных путей на частные

средства, если последнее не вызовет

необходимости выпуска гарантированных

правительством акций и облигаций».

7) Пункт «е» той же статьи в редакции
проекта переименовать в п. «ж».

8) В статье 12-ой сделать после слов:
«Постановления Высшего совета по

транспорту» ссылку на ст. 11-ую.

9) В статье 13-ой слово «утверждаются»

заменить словом «отпускаются», а также

указать в этой статье, что кредиты,
указанные в этой статье, отпускаются по

представлению министра путей сообщения и что

в экстренных случаях необходимые

денежные средства отпускаются министром

финансов по соглашению не с председателем

Высшего совета, а с министром путей
сообщения.

10) Внести в проект дополнительную
статью, изложив ее в нижеследубщем порядке:
«Расходы, производимые за счет
разрешенных в порядке ст. 13 кредитов, подлежат
последующей ревизии Державного контроля
на общем основании».

Означенную статью поместить в проект
положения под номером 14, изменив
соответственно нумерацию последующих статей.

VI. Закон от 26 ноября 1918 г. об
упразднении органов управления бывшими школами
Святейшего Синода и об окончательной

ликвидации дела передачи Министерству
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об отмене закона от 26 ноября 1918 г. об
окончательной ликвидации дела передачи
Министерству народного просвещения
и местным органам самоуправления

церковно-приходских школ и их имущества.

VIL Доклад министра финансов о
причитающемся с б[ывшего] Персидского шаха
подоходном налоге.

VIII. Заявление министра народного
просвещения по вопросам, связанным с

освобождением от занятий учеников средних
учебных заведений 7 и 8 класса по случаю
призыва их на службу.

IX. Внесенное министром финансов
предложение о том, чтобы в интересах
печати обратиться к Главнокомандующему
с принципиальным пожеланием от имени

Совета Министров о дополнении закона
о мобилизации всего мужского населения,
родившегося в период с 1 января 1889 г. по
31 декабря 1898 г. постановлением, по
которому от призыва освобождалось бы
известное ограниченное число постоянных

сотрудников газет, без которых выход газет
невозможен.

X. Представление министра финансов об
увольнении от должности директора общей

народного просвещения и местным

органам народного самоуправления

церковноприходских школ и их имуществ

приостановить действием до 1 июля 1919 г.

VII. Причитающийся с б[ывшего]
Персидского шаха подоходный налог за

прошедшее время сложить.

VIII. а) Просить министра народного
просвещения в тех случаях, когда в

подлежащих классах окажется достаточное

количество учеников, оставшихся незаписав-

шимися в ряды бой-скаутов, принять меры
к тому, чтобы занятия в таких классах не
прекращались.

б) Просить председателя Совета
Министров и министра народного просвещения

войти к Главнокомандующему в соглашение
относительно возможного котроля

учебного начальства над жизнью и бытом учеников
средних учебных заведений, записавшихся
в ряды бой-скаутов.

IX. Большинством 9 против 4 голосов
Совет Министров внесенное министром
финансов предложение отклонил. Равным
образом Совет Министров отклонил и
поправку к этому предложению, внесенную

министром народного просвещения,

полагавшего возможным обсудить вопрос об
освобождении от призыва сотрудников газет
в связи с пересмотром вопроса об
освобождении от призыва некоторого

необходимого для дела количества лиц и других профе-

сий, как например, преподавателей средних
учебных заведений и т. д.

X. Представление одобрить.
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канцелярии А. Яхонтова согласно
прошению.

Заседание закрыто в 1 час ночи.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. L-Cnp. 7. -Арк. 79-81. Машинопис. Незасвідчена копія.

№134

11.12.1918 г.

№157

Председательствовал: А. К. Ржепецкий.
Присутствовали: председатель Совета Министров С. Н. Гербель, министры

И. А. Кистяковский, В. А. Косинский, С. Ф. Меринг, В. П. Науменко, В. Е. Рейнбот,
С. Н. Петров, В. Ю. Любинский, Е. В. Ландсберг. За министров товарищи министров:
В. Е. Брунст, Н. А. Гаврилов. За державного секретаря В. Ф. Дитятин. Приглашены:
Р. Г. Моллов, В. В. Матусевич.

Секретарствовал: А. А. Татищев.

Слушали:

I. Законопроекты, рассмотренные в Малом
Совете Министров и значащиеся в
прилагаемом реестре № 18 (см. также журнал Совета
Министров от 30 ноября № 149 ст. 7).

Постановили:

1) а) Постановления Малого Совета по
вопросам, значащимся под №№ 6, 8,13
одобрить;
б) одобрить законопроект министра

финансов об удержании с служащих
правительственных учреждений полученной ими
в начале 1918 г. разницы между законными
окладами и окладами, установленными

большевиками, - каковой законопроект Малый
Совет полагал отклонить (по реестру № 3);
в) законопроект Министерства торговли

и промышленности о дополнении закона от

24 июля 1918 г. (по реестру № 5) одобрить
согласно предположений ведомства, но

ограничить срок его действия - 1 мая 1919 г.
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И. Законопроекты, рассмотренные в
Малом Совете Министров и значащиеся в
прилагаемом реестре № 19.

и ввести в закон оговорку, что министру

торговли и промышленности

предоставляется право передавать другим учреждениям

и предприятиям только то количество

заготовленного данным учреждением или

предприятием топлива, которое превышает его

собственную потребность на срок до 1 мая
1919 г.;

г) вопрос об организации капитального
ремонта автомобилей военного ведомства
(по реестру № 12) передать на вторичное
рассмотрение в Малый Совет, поручить
последнему выяснить, является ли

целесообразным распродать испорченные
автомобили в неремонтированном виде, а
освобождающиеся благодаря этому средства
обратить, в случае надобности, на покупку
новых автомобилей.

II. а) Постановления Малого Совета по
вопросам, значащимся в реестре под №№ 1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,24,26,28,29,30,31,33,34,35,
39 и 40 одобрить, представив
соответственные законопроекты на утверждение пана

Гетмана, а постановления, не требующие
законодательного утверждения, предложить

ведомствам к руководству;

б) по вопросу об отпуске средств на
расходы Харьковского комитета по выдаче
ссуд углепромышленникам (по реестру
№ 22), в изменение постановления,
принятого по сему предмету Малым Советом,
ассигновать - 98.400 карб, по смете 1919 г.,
предоставив министру торговли и

промышленности утверждать смету на содержание

означенного комитета и установить

порядок возмещения вышеуказанного расхода

казне углепромышленниками;.
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IIL Законопроект министра труда об
инспекции труда.

IV. Сообщение председателя Совета
Министров о предположении его представить

к назначению военным министром

генерального хорунжего [Б. В.] Гернгросса280.

V. Доклад главноуполномоченного по
ликвидации учреждений военного времени
о желательности освободить часть

подчиненных ему чинов от призыва.

в) по вопросу об отпуске средств на
проведение судов Черноморского флота в
состояние долговременного хранения (по реестру
№ 23) одобрить в принципе ассигнование
1.700.000 карб., но поручить Малому
Совету представить дополнительно

соображения о том, следует ли всю эту сумму

отпустить по смете 1918 г., или часть кредита
возможно перенести на смету 1919 г.;
г) ассигнование 18.050 карб, на созыв

Министерством народного просвещения
съезда по вопросам дошкольного воспитания

и внешкольного образования (по реестру
№ 36) одобрить, но отпустить этот кредит
по ведомственной смете 1919 г., а не 1918 г.;

д) вопросы, значащиеся в реестре под
№№ 25,27,32,37 и 38, слушанием отложить

III. Просить министра труда подвергнуть
законопроект предварительному

рассмотрению в совещании под его

председательством и при участии представителей

министерств; торговли и промышленности,

финансов, путей сообщения, внутренних
дел, юстиции, земледелия и народного

здравия, каковое совещание имеет быть созвано

в понедельник 16 декабря в 2 часа дня.

IV. Кандидатуру генерального хорунжего
Гернгросса одобрить.

V. Признавая, что в отношении призыва
чины управления главноуполномоченного

должны быть приравнены к чинам
правительственных учреждений, просить
главноуполномоченного представить Совету
Министров соображения о тех служащих,
которых следует освободить от призыва
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VI. Доклад главноуполномоченного по
ликвидации учреждений воєнного

времени о разрешении выдать служащим

комиссии по ликвидации и служащим

губернских и районных управлений
главноуполномоченного единовременное

пособие и процентные прибавки по закону
19 ноября 1918 г.

VII. Доклад главноуполномоченного по
ликвидации учреждений военного
времени о разрешении ему временно обращать
имеющиеся в его распоряжении средства

на содержание подведомственных ему

учреждений.

VHI. Возбужденный министром финансов
вопрос о дальнейшей судьбе металла,
собранного на месте взрыва в Зверинце.

IX. Доклад министра внутренних дел о
порядке покрытия расходов по содержанию

добровольческих дружин за время их
состояния в ведении министра внутренних дел.

X. Законопроект министра финансов о

порядке удовлетворения чинов Корпуса
пограничной стражи вещевым, провиантским,

приварочным и иными окладами.

наравне с чинами первых 6-ти классов
прочих учреждений.

VI. Передать возбужденный главноупол-
номоченным вопрос на предварительное

рассмотрение Бюджетной комиссии при
Министерстве финансов.

VII. Предоставить главноуполномочен-
ному черпать необходимые на содержание
подведомственных ему учреждений

средства из переданного в его распоряжение

кредита сметы Военного министерства
в 8 Уг миллионов карб.

VIII. Признать, что металл, собранный на
месте взрыва на Зверинце, не может быть

продаваем на сторону, но должен быть
сохранен в распоряжении

главноуполномоченного по ликвидации учреждений

военного времени для последующего в мере

действительной надобности использования

при казенных заказах различных ведомств.

IX. а) Просить Главнокомандующего
вооруженными силами сделать распоряжение,

чтобы оставшиеся непокрытыми расходы
по содержанию добровольческих дружин за
время до 4 декабря 1918г. были оплачены из
суммы военного фонда;
б) ассигновать на пополнение сумм

военного фонда 5.000.000 карб.

X. Законопроект одобрить.
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XI. Представление министра труда об
отпуске 250.000 карб, для возмещения
органам местного самоуправления

произведенных ими расходов по содержанию местных

бирж труда.

XII. Оглашение кандидатур:
а) М. Ф. Базаревича на должность

директора департамента профессиональной школы;
б) инж. Старицкого - на должность

главного инспектора Министерства путей
сообщения;
в) И. Ф. Евсеева - на должность

управляющего временной ревизионной комиссией б.
Румынского фронта;
г) Коморного - на должность и. об. члена

Совета министра внутренних дел.

XI. Ассигнование 250.000 карб, одобрить.

XII. Заявленные кандидатуры обсудить на
общем основании на следующем заседании.

Заседание закрыто в 12 час. 30 мин. вечера.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 7. - Арк. 82-84 зв. Машинопис. Незасвідчена копія.
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Частина друга

МАЛА РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

№ 135-136

ЖУРНАЛИ ЗАСІДАНЬ МАЛОЇ РАДИ МІНІСТРІВ

№135

26.05.1918р.
№1

Голов [ував]: С. В. Завадський
Присутні: Ю. М. Вагнер, М. П. Чубинський, В. О. Ауербах, О. А. Вишневський,

М. М. Воронович, М. О. Гаврилов, В. А. Кулябко-Корецький, В. Ф. Романов.
Засідання Малої Ради було призначено на 26 травня о 8-й годині вечора; про це

голови відомств були попереджені напередодні в засіданні Великої Ради, і, крім цього,
були розіслані оповістки п. п. товаришам міністрів.

З огляду на це, що до 9-ти год. ЗО хвил. вечора на засідання не прибули представники
міністерств військових, закордонних, земельних справ, фінансів, шляхів, народної освіти,
народного здоров я і ісповідань і представник державного контроля, зібравшіїся члени
Малої Ради прийшли до висновку о необхідності признати засідання не відбувшимся.

Голова Малої Ради [підпис]
[підпис] В. Романов

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 14. Машинопис. Оригінал



424 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

№136

27.05.1918р.
№2

Головував: С. В. Завадський
Присутні: товариші міністрів В. О. Ауербах, В. О. Брунст, О. А. Вишневський,

М. М. Воронович, М. О. Гаврилов, В. А. Кулябко-Корецький, А. В. Лукашевич, отаман
О. Г Лігнау, О. Ф. Романов. За державного секретаря: В. Ф. Романов.

Представники відомств: Б. X. Шлегель, П. І. Зайцев281, В. П. Мазуренко.
Секретар Ради Міністрів: О. О. Татіщев.

Слухали:

І. Питання про порядок напрямку справ,
розглянутих в Малій Раді.

II. Доклад товариша державного
секретаря про умови розрахунку із
служачими, закликаними державним секретарем

М. А. Гижицьким для срочних робіт зверх
штату і без визначеної платні.

Постановили:

I. По тим питанням, які розглядаються
Малою Радою як підготовчою

інстанцією, секретарем Ради складається
осібний журнал, в котрім, крім змісту справи
(діла) і самого висновку Ради
викладаються в необхідних випадках і
найголовніші мотиви, які схиляють членів Ради

до того або іншого рішення. Зазначений
журнал вноситься головою Малої Ради на
розгляд Великої Ради.
Разом з тим визнається необхідним, щоб

п. п. товариші міністрів або заступаючі їх
представники відомств своєчасно
повідомляли голову відомства о постановах,
прийнятих Малою Радою на відбувшимся при
їх участі засіданні.
По справам, вирішеним остаточно Малою

Радою, складається короткий журнал.

II. Наперед до затвердження штатів
Державної канцелярії оплатити працю
зазначених служачих за час фактичної праці їх
з тим, щоби розмір платні урядовців для
доручень був вирахований з рахунку місячної
платні в 500 карб, в місяць, завідуючого
переглядом київської преси - 700 карбованців,
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референтів в 500 карб., а одного в 450 карб.,
канцеляристів - з існуючих окладів.
Служачих бюро по перегляду преси

лічити вільними від служби по Державній
канцелярії з 1 червня, з тим що майбутність
цього бюро повинна бути вирішена
Міністерством внутрішніх справ, а останніх
працюючих зверх штату осіб увільнити зо
дня затвердження нових штатів Державної
канцелярії, коли вони не одержать до
зазначеного часу штатних посад.

Ця постанова Малої Ради є остаточна.

Голова Малої Ради [підпис]
[підписи]
Ауербах, Врунст, Вишневський, Воронович, Гаврилов, Кулябко-Корецъкий, Лукашевич,

Аігнау, О. Романов, В. Романов, Шлегель, Зайцев, Мазуренко.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10.- Арк. 15-15 зв. Машинопис. Оригінал.

№137

Окремий журнал засіданння Малої Ради Міністрів*

27.05.1918р.
№3

В теперешній час безробіття дійшло в краю величезних розмірів: по зібраним
міністерством праці відомостям кількість безробітних в більших осередках края пере-
вишає 180.000 чоловік.

Безробіття з'явилось наслідком цілої низки разнобічних причин: фінансового крі-
зісу краю, розруйнування війною й анархією всієї добуваючої промисловості
мирного характеру, продукційної праці, а також розстрію транспорту, відсутності
сировини, будівничних матеріалів, знаряддя продукції і т. і.

* В журналі не позначене питання, яке розглядалося: організація громадських робіт для боротьби
з безробіттям.
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В зв язку з цим на чергу виступає питання про планомірну державну боротьбу
з безробіттям.

Виробка відповідного плану заходів, котрі зводяться до організації в широкому
обхваті громадських робіт, була по ініціативі міністерства праці виконана в початку
біжучого року окремим Техничним бюро громадських робіт, і на підставі даних,
зібраних цим бюро, Центральною Радою був затверджений закон про асигнування
100.000 карбованців на громадянські роботи.

В цей час в департамент громадських робіт Міністерства праці внесено різними
відомствами і громадянськими інституціями низку мотивованих листів, проектів і
обрахунків з проханням про асигнування коштів на роботи на суму 520.000.000 карб.

При розгляді поступаючого матеріалу з технічних і фінансових боків департамент
керується слідуючими становищами:

а) громадські роботи повинні бути негайними і мать громадське значіння;
б) робота повинна по можливості проводитись [у] районах найбільшого напливу

безробітних;
в) бралось також на увагу, чи прохались суми зворотні або беззворотні, а також

гаданий строк виконання робіт і зворотні позичок.
В наслідку департаментом громадських робіт складено проект відомості робіт

першої черги на загальну суму в 13.232.035 карб., з яких 9.280.500 карб, гадається на
видачу в якості без відсотків позичок на речинець от 2 до 5 років.

Проведення цих робіт може займати в біжучому будівільному періоді більш 20.000
безробітних ріжних районів.

Ухваливши пропозицію департаменту, міністр праці звернувся до Ради Міністрів
з представництвом, в якому прохав про асигнування відповідних грошових коштів
13.232.043 карб.

Приступаючи до розгляду діла, Рада Міністрів цілком розділила приміркування
міністра праці о бажанні невідкладно приступити до проведення громадських робіт,
які ослабять гостроту становища робочих в краю.

Разом з цим Рада прийняла на увагу, що з часу складання окремих техничних
обрахунків можуть вийти ті або інші зміни в розмірах заробленої платні. Не рахуючись
можливим, і маючи на увазі негайність діла, настоювати на звірці відповідних зчис-
леній, Рада найшла необхідним указати, що при організації робіт відаючи ними
інституції повинні звернути серйозну увагу на установу відповідальних умовам роботи
і роботоспособності принаджуємого населення ставок заробленої платні, через що
ця платня ні в якому разі не повинна привишати розмірів, фактическі
встановившихся до часу проізводства робіт в цьому місті.

В місці з цим Рада зазначила, що позаяк переслідуючей громадськими роботами
мети, вибір пунктів формування робочих партій повинен робитися підлеглими
відділами і громадянськими інституціями в згоді з міністром праці.
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Не зустрічаючи потім ніяких суперечок проти робіт, зазначених в представленім
міністром праці перечні під №№ 1,2, і 3 (закріплення місця у могили Шевченка,
скінчення другої колії шляху Жмеринка-Могилів і виробка кам яних карьерів в с. Лозо-
вики Київ. губ. і в с. Селище Подільської губ.) Рада розсудила, що кредит, забачиний*
в перечні під № 4 (роботи по шлюзованию порожистої часті Дніпра) належить
виключенню, позаяк цей кредит увійшов в склад асигнування в 8 Уг міл. карб.,
одпущених міністерству шляхів по постанові Ради Міністрів од 20 травня 1918 р.

Далі по причині асигнування в розпорядження міністерства шляхів - 900.000 карб,
на розвідки шосейних шляхів на Україні, Рада признала, що при доглядаючих в краю
недостачи розвитку сіті шосейних шляхів, робливо цих розвідок виявляється
надзвичайно важним і вчасним, а просторінь назначених розвідок (2600 верст) і загальна їх
вартість не з являються збільшені.

Приймаючи, однак, на увагу, що доложений представником Міністерства праці
список ліній з являється тільки приміром, Рада висловилася за відпуск прохаємого
кредиту, але з тим, щоб близький перечень підлежних розиску шляхів був підвергну-
тий додатковому обміркуванню на нараді Міністерства шляхів. При цьому
перегляді повинні бути розглядені потреби зо всіх боків в шосейних шляхах ріжних частин
України, в часности, дуже зацікавленого в них Донецько-Криворожського басейну,
і крім того принята: на увагу спеціальні інтереси військового відомства.

Останні три пункти перечня включають позички на громадські робота в містах,
причому суми предложені до видачі місцевим самоврядуванням в виді безвідсотних
поворітних позичок.

Згоджуючись, що в цей час дуже скрутне становище мійських фінансів, допомога
по видам від казни на меті взагалі користного значіння з являється в великих випадках
обов язковим, Рада визнала однак необхідним звернути увагу підлеглих відомств, що
видача подібних позичок органам мійського самоврядування може допускатись
тільки в тих випадках, коли ці органи приведуть уважні доводи, котрі свідчать про
неможливість для них добута коштів другим шляхом, і при тих умовах, що ці органи
уявляють належні гарантії, котрі устраняють опасність неповернення виданих їм з казни
сум. При цьому бажано, щоби не було затримання при послідуючих проханнях
кредитів, громадянські самоврядування України були повідомлені про цю постанову Ради.

На викладених підставинах могли б бути, по думці Малої Ради, видані безвідсо-
ткові позички м. Ніжину в сумі 56.000 карб, на будівлю містків з умовами повернення
позички на протязі 5 років, з початку другого року, і м. Одесі в сумі 1.000.000 карб, на
вироб будівничного каменю і 200.000 карб, на лісові заготовки з поверненням на
протязі двох років. Рахуючись в той час з доглядаючимся в Одеському мійському
самоврядуванню до посліднього часу безхазяйственністю, Рада рахувала, що раніш видачі

* Передбачений.
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позички, міністерство праці повинно умовитися з ним і прийти до згоди, котора б
обезпечила правдиве використування позички і гарантірувало поворіт позички по
заходу продажи заготовляємих будівничних матеріалів з правом наложити заборону на
заготовлений матеріал, коли реалізація цього матеріалу не буде гарантією вчасно
погашеної позички.

Що торкається до припущення міністра праці о видачі позички Київській мійській
управі на вичистку мійських канав 30.000 карб, і на земляні роботи по планіровці улиць,
площь і гір -1.994.500 карб, то перше асигнування суперечок з боку Ради не встрітило.

Видача ж позичок на поставу в широкому обхваті робіт по планіровці улиць
ухвалена не була, як з приводу непевності в можливості місту повернуть вчасно позичену
суму, так і з приводу небажання сконцентрірувать велику кількість безробітних в
місті Києві. Виняток можливо б було б зробити по думці Ради, тільки для робіт по
закріпленню і планіровці Андрієвської гірки, щоб застерегти це місце од роспаду і той
історичний пам ятник, який находиться на цій гірці. Вартість цеї роботи, по
відомостям міністерства праці, не перевишає 150.000 карб, через віщо і загальний ітог сум
позички мійському самоврядуванню повинен бути зменьшен до 180.000 карб. Взагалі
на громадянські роботи повинно бути, по думці Ради, асигнувати 10.887.535 карб.

На підставі складеного Мала Рада хотіла предложить Великій Раді про побажання:
I) В метах боротьби з безробіттям доручити міністрам праці, шляхів і земельних

справ по приналежності негайно поклопотатись організуванням перелічених [у]
розділах II IV громадянських робіт.

II) Асигнувати в розпорядження міністерства земельних справ (по лісовому
департаменту) на роботи по закриплінню міста у могили Шевченка 51.535 карб.

III) Асигнувати в розпорядження міністра шляхів:
а) по управлінню Правобережної залізниці 3.000.000 карб, на скінчення другої

колії дороги Жмеринка-Могилів;
б) по департаменту шосейних шляхів: і) 5.500.000 карб, на улаштування кам яних

кар єрів в с. Лозовці Київської губ. і с. Селище Подільської губ. з обов язком
повернення вищезазначеної суми в скарбншцо по мірі добування і видатку каміння на
роботи міністерства по мірі добування і видатку каміння на роботи міністерства, або
продажі його по собівартості другим інституціям або приватним особам, і 2) 900.000
карб, на розвідки шосейних шляхів.

IV) В цілях організації громадських робіт органами мійського самоврядування
асигнувати в розпорядження Міністерства праці кредит для видачі безвідсоткових
позичок городам: Ніжину - на 5 років на будовання містків через р. Остер в сумі не
більш 56.000 карб., Одесі на 2 роки на розробку будівничного каміння і на лісові
заготовки в сумі не більш 1.200.000 карб., та Києву на 5 років на вичістку канав і на роботи
по планіровці та укріпленню Андрієвської гірки 180.000 карб., а разом асигнувати
1.436.000 карб.
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V) Видачу згаданих в розділі IV-му позичок замовить висновком Міністерством
праці з підлежними органами мінського самоврядування умов, захищаючих цікавість
скарбниці і правдиво іспользувать видаваємих позичок.

VI) Пункти формування робочих партій, направляємих на забачені цим
становищем громадські роботи, встановляються по згоді підлежних державних і
громадянських інституцій з міністром праці.

VII) Доручити міністру шляхів утворити міжвідомствену нараду для вироботки
планів, забачених в розд. III п. б [для] розвідки шосейних шляхів.

VIII) Доручити міністру праці оповістити підлеглі державні і громадянські
інституції о зазначенних Радою Міністрів умовах роблива громадських робіт і видачі
громадянським самоврядуванням на робливо їх з скарбниці позичок.

IX) Предоставит міністру праці і) здійснити контроль над правильністю вико-
ристування видаваємих з Державної скарбниці на громадські робот грошових сум
і над згідністью цих робіт метам боротьби з безробіттям і 2) встановляти відносини
між інституціями, виконуючими роботи і самими безробітними.

Голова Малої Ради [підпис]
[підписи]

Брунст, Вишневський, Воронович, Гаврилов, Зайцев, Кулябко-Корецький, Аігнау,
Лукашевич, Мазуренко, В. Романов, Свирський, Татіщев, Шлегель.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. ІО.-Арк. 16-18.Машинопис. Оригінал.

№ 138-139

Журнали засідань Малої Ради Міністрів

№138

28.05.1918р.
№4

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: товариші міністрів В. О. Брунст, О. А. Вишневський, М. М. Воронович,

М. О. Гаврилов, В. А. Кулябко-Корецький, отаман [О. Г] Аігнау, В. П. Мазуренко.
Товариш державного контролера Д. В. Валлійський. За державного секретаря В. Ф.
Романов. За товаришів міністрів: директори департаментів П. І. Зайцев, К. В. Лоський,
А. Г. Макаренко282, В. Ф. Свирський, Б. X. Шлегель.
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Секретар Ради Міністрів: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

1. Доклад міністра фінансів про

затвердження і видачу в лік рахунку видатків на
1918 р. 4.028.170 карб, на утримання
Окремого корпусу кордонної охорони.

2. Доклад міністра праці про видачу 37.306
карб, в лік рахунку видатків на 1918 р.

Одпустити міністрові фінансів на

утримання Окремого корпусу кордонної
охорони на квітень і травень 1918 р. в лік рахунку
видатків на зазначений рік чотири мільйона
двадцять вісім тисяч сто сімдесят карб.

Одпустити міністрові праці в лік
рахунку видатків на 1918 р. на господарські
і канцелярські видатки та на скликання

з їзду представників бірж праці тридцать сім
тисяч триста шість карб.

Голова Малої Ради [підпис]
[підписи]

Брунст, Воронович, Гаврилов, Зайцев, Кулябко-Корецький, Аігнау, Мазуренко,
Макаренко, В. Романов, О. Романов, Свирський, Шлегель.

Секретар Ради [підпис]

ЦАЛВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 19. Машинопис. Оригінал.

№139

30.05.1918р.
№5

Головував: С. В. Завадський

Присутні: товариші міністрів В. О. Брунст, О. А. Вишневський, М. М.

Воронович, М. О. Гаврилов, В. А. Кулябко-Корецький, отаман [О. Г] Аігнау, О. Ф.
Романов. За державного секретаря В. Ф. Романов. Представники відомств: П. І.
Зайцев, В. П. Мазуренко, О. М. Карпинський, К. К. Мирович, [В. Ф.] Свирський,
Б. X. Шлегель.

Секретар Ради: О. О. Татіщев.
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Слухали:

I. Законопроект про асигнування
Міністерству народної освіти 1.000.000 карб, на
негайні випадкові потреби по справам освіти.

II. Заява представника міністерства
фінансів про одпуск міністерству для потреби
Експедиції заготовок державних паперів
аванс 500.000 карб.

III. Законопроект Міністерства фінансів
про скарбових зборчих і розсильних.

Постановили:

I. Законопроект ухвалити і подати до пана
Гетьмана на затвердження.

II. Асигнувати міністрові фінансів (по

Експедиції заготовок державних паперів) з 10-
млн. фонду пятьсот тис. карб, на купівлю
паперу та різних матеріалів і виплати
робітникам, майстрам іншим урядовцям.

III. Законопроект ухвалити з нижчезазна-
ченими змінами і представити на розгляд
Ради Міністрів;
а) в статтях 1,5,8 слово «налогі» змінити

на «податки»;

б) в статті 4-ой вставити слово
«грошовою»;

в) в ст. ст. 5,8 слово «правина» змінити на
«правіжка»;
г) в ст. 6 на місці «на їх обов'язку»

поставити «на обов'язку розсильних»;
д) в ст. 7-ій замісць «зборчі і податкові

розсильні» поставити «скарбові зборчі
і розсильні»;
е) в ст. 8-ій після слова «недоїмщикові»

вставити «через розсильного або заказним
листом»;

ж) ст. 9-у почати словами: «за кожну
доставлену розсильним оповістку
виправляється з недоїмщика сто шагів»;

з) в ст. 10 слова «а за відсутністю його»
поставити після слова «недоїмщикові»;

и) в ст. 13 після слова «подаватись»
вставити «в тижневий речинець».
к) примітки до ст. 9 і 10 та ст. 18, 19 і 20

скасувати;

л) на місці «Штати» поставити «Роспис
платні».



432 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

IV. Законопроект Міністерства фінансів
про додаток до закону про волосних зборчих.

V. Внесене на розгляд Малої Ради
Міністрів питання про видачу урядовцям
центральних державних установ святочних

нагород.

Проект «роспису платні» заперечень не
встрів з огляду на заяву представника
Міністерства фінансів, що в найближчому часі
відомством буде внесений законопроект
про підвищення платні інспекторам
оподаткування.

IV. Законопроект ухвалити і представити
на розгляд Ради Міністрів.

V. а) Пояснити, що постанова Ради

Народних Міністрів від 29 квітня 1918 р. (журнал
ч. 61 ст. 7) про видачу святочних нагород
урядовцям місцевих державних установ
повинна бути виконана тими установами, які її
ще не виконували.

б) видати нагороду в розмірі місячного
окладу з усіма надбавками урядовцям та
іншим співробітникам центральних
державних установ, з тим: і) щоб нагорода
видавалась тільки тим служачим, які числились на

службі до 1 квітня 1918 р. і заостатимуться

по день видачі зазначеної нагороди. 2) щоб

було утримано 10% пошлини. 3) пояснити

міністрові військових справ, що постанова

Ради Народних Міністрів від 29 березня

1918 р. (журнал ч. 42 ст. 4), як не скасована,

повинна бути виконана.

Голова Малої Ради [підпис]

Надписано: «та іншим співробітникам» і «служачим», Вичеркнуте: «тих»

і «яких штати затверджені до березня 1918 р.» і «урядовцям». Товариш державного

секретаря В. Романов.
[підписи]

Воронович, Зайцев, Карпинський, Лігшу, Мазуренко, Мирович, В. Романов, О.

Романов, Свирський, Шлегель.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 20-21. Машинопис. Оригінал.
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№140

Окремий журнал засідання Малої Ради Міністрів

28.05.1918р.
№6

По проекту нормального розписання розмірів платні служачих
у центральних установах.

В теперешній час провадиться організація центральних установ Української
Держави і в зв язку з цим виникає потреба виробу нормального розписання посад і
розмірів платні, яке б відповідало сучасному устрою урядової служби і було б згоджено
з повсюдно помічаємою загальною дорожнечею.

Проект такого розписання було внесено Державною канцелярією до Малої Ради
Міністрів на попереднє ухвалення.

Звернувшись до розгляду зазначеного проекту, Рада визнала, що маюче бути
виробленим нормальне розписання повинно бути прийнято до відома всіма відомствами,
котрі передпускають в найближчім часі переглядати існуючі або проектовані знову
штати центральних своїх установ, позаяк в протилежнім випадку складається занадто
небажана ріжниця в умовах несіння служби і оплати праці служачих ріжних відомств.
Зокрема, було б по гадці більшості членів Ради бажано, щоб проектуемі розміри
платні були у випадку перегляду існуючих штатів Військового і морського міністерств
поширені і на тих чинів названих відомств, котрі виконують не строєві, а чисто адміні-
страційні або канцелярійні обов язки.

З другого боку, Рада підкреслила, що присутність нормального розписання
не повинна остаточно забороняти заснування в тим або іншім відомстві осібних
посад, не передбачених в загальнім положенні, але необхідних з уваги на
спеціальність завдань або функції данного відомства. Рівним чином і в відношенню
обговорених в розписанню посад міністерства можуть, в випадку пильної
потреби, проектовати інші розміри платні, або інші класи посад, але всі такі уступи від
норм повинні бути докладно мотивуєми в представляємих Раді Міністрів
пояснюючих до проекту штатів записках.

Покладені в основу проектуемого розписання міркування про необхідність, в
цілях службової заохоти, деякі дрібності платні по однорідним посадам, а також і самі
підстави розкладу отримання по класам посад, не зустріли взагалі суперечок в Малій
Раді Міністрів, за винятком сумнівів, котрі виникали серед деяких членів Ради по
слідуючим питанням:

Чи потрібно взагалі берегти в розписанні класи посад і пенсійні розряди, при
звідомий перестарілості останніх, а також чи не буде більш за правильне розбити
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проектуєш розміри платні на основні - постійні та тимчасові, вкладаючі власно
додаток на дорожнечу і підлеглі, що б ухилитись від частого перегляду штатів,
механічному скороченню, в залежності від зменшення дорожнечі. Мала Рада обмірковуючи
підняті в зазначенім відношенні питання, взяла на увагу, що:

і) Затримання класів посад має значення, помимо призначення до відповідного
класа розміра платні, в відношенні зазначення підсудності даного урядовця, при чому
належить лише помічені проектом класи пристосувати до прийнятих уставом про
цівільну громадянську службу. 2) 3 уваги на неможливість сподіваться на строчний
перегляд пенсійного уставу, не можна відмовитись від затримання в проекті вказівок
на розряди посад по пенсіям, хоча звичайно, не можна передпускати, що в дійсності
можно було б обійтись не прохаючи осібних пенсій, відповідаючих сучасним умовам
через Раду Міністрів до затвердження нормального пенсійного уставу, і 3) виділити із
проектуемих розмірів платні ту власне частину їх, котра повинна бути розглянута, як
додаток на дорожнечу, в теперішній час неможливо, позаяк немає підстав для
обміркування, в якій поступовості будуть падати ціни на речі першої необхідності; краще
тому зазначити в самім заголовці розписання платні, що таке являється лише
«тимчасовий», в повнім його складі.

Здійснення нових штатів утримання Мала Рада вважала визначити 1 травня 1918р.,
тобто строк, з котрого почалась обнова складу урядових інституцій України.

Переходячи від викладених міркувань загального характеру до розгляду
подробиць проекта, Рада з приводу, перш всього, розмірів платні міністрів і товаришів їх,
вже встановлених по затвердженій Гетьманом постанові Ради Міністрів від 17 травня,
не може не зауважити деякіх неясностей текста цієї постанови, котра дає змогу при
відповіднім поясненні його настоювати, що на протязі року міністри і товариші їх
одержують по 18.000 і 16.000 карбов. разом з додатковими виплатами*, святкові, тоді
як в дійсності малося на увазі установити отримання міністрами і товаришами їх
додаткового утримання на загальних підставах, в розмірі двохмісячної платні, крім
зазначених основних розмірів платні.

Незалежно від цього, Мала Рада Міністрів, зазначаючи, що позаяк цифру платні
міністра в 18.000 карб, взято із практики російських міністерств, визнала
справедливим надати право на голов відомств користування казенними помешканнями або
одержання замість того грошей за мешкання, тим більш, що вартість мешкань в Києві
зараз досягає розмірів значно більших, ніж в Петрограді.

Далі у членів Малої Ради Міністрів виник ряд сумнівів, наскільки являється
доцільним помічена в проекті ріжниця в розмірах платні директорів департаменту
і членів Ради міністра. Зважаючи на те, що директора департаментів несуть поважну
відповідальність за напрямок великого діла, яке вони ведуть самостійно, Рада вважає

Підкреслено в документі.
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несправедливим встановляти для них понижений, рівняючи з членами Ради міністра,
розмір платні. Вкупі з тим Рада Міністрів не може розділити і того погляду
представників тих відомств, котрі висловились за присвоєння членам Ради міністра розміра
платні нижче директорського, зазначивши, що відмінно від попередньої практики
міністерств посада члена Ради буде наочно вповні активною і міститись в виконанні
по відомству окремих робіт або доручень, тільки які не мають безпосереднього
підношення до біжучої справи окремих департаментів. При таких умовах Рада Міністрів
зупинилась на думці порівнять розміри платні директорів департаментів і членів Ради
міністра, встановивши їх в цифрі 12.000 карб.

При обговоренні питання про службове становище віце-директорів департамента,
Мала Рада Міністрів знайшла, що минула практика, яка схилялась до призначення
декількох віце-директорів на кожний департамент, являлась недоцільною; посада віце-
директора, тобто найближчого помішника і заступника директора повинна бути одна
на департамент, якщо звичайно спеціальні умови роботи останнього не вимагають
призначення більшої кількості цих посад. Само собою розуміється, що віце-дирек-
тори повинні бути в такому випадку увільнені од цілого ряду чисто біжучих дрібних
справ, які на них звичайно накладались в практиці к[олишніх] російських міністрів,
позаяк більшу частину цих функцій можуть з успіхом нести начальники відділів,
підписуючись за директора по підлеглих їм справах.

Розмір платні віце-директора Мала Рада Міністрів вважає встановити в розмірі
10.800 карб.

Висловившись потім за встановлення тільки одного розряду помішників діловода,
Рада знайшла з другого боку корисним збільшити число розрядів канцелярійних
урядовців до трьох і встановити нову посаду практиканта для осіб, починаючих службу,
з платнею в 1.800 карб.

Не зустрів потім особливих суперечок з приводу зазначених в проекті розмірів
платні більшості інших посад, Мала Рада зупинилась тільки на питанні про
бажану поставу в міністерствах юрисконсульської часті (не торкаючись осібних посад
юрисконсультів Міністерства юстиції). Зазначене проектом призначення старшого
і молодшого юрисконсульта і помішника юрисконсульта, яко урядовців урядової
служби, Мала Раді Міністрів визнала недоцільним і одноголосно висловилась за пе-
реважність за прохання для цієї мети відомствами по вільному найму присяжних
повірених, котрі в силу їх практичного досвіду з більшим поспіхом ведуть
суперечні справи казенних відомств, чим урядовці. Відповідно з цим в штатні росписання
окремих міністерств повинно залучати не визначені посади, а лише ту або іншу суму
на виплату утримання запроханим особам. На тих же підставах повинно б бути, по
гадці Ради, організовати і забезпечення служачих відомств лікарською допомогою.

Передпущене проектом присвоєння всім зазначеним в розписаний посадам права
на одержання двічі в рік по місячному розміру платні, яко святкові, було членами Ради
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визнано вповні доцільним і більше відповідаючим сучасним умовам, чим звичайне
перше означення розміра святкових по погляду начальства.

Переходячи потім до питання про засоби оплати службових роз їздів, Рада вповні
прилучилась до передпущення проекта про своєчасність переходу до системи оплати
роз їздів по дійсній вартості їх.

При цьому Рада знайшла лише необхідним декілька змінити передпущення
проекту в тому відношенню, щоб роз їзди чинів VII класи і нижче оплачувались
при переїзді по залізниці із розрахунку вартості білета II а не І класи, і що
розмір добових був можливо повніше згоднений з умовами командировки. З цією
метою Рада ухвалила, в залежності від дорожнечі, чотири пояси командировок,
а саме:

І-вмежах свого повіту
II - «-» своєї губернії
III - за межею «-»

IV - за час перебування в найбільш дорогих великих осередках краю
(Катеринослав, Одеса, Харьків).

В відношенні трьох ставок проектуємо! схеми виникла ріжноголосиця, яку
ухвалено представити на розв язання Ради Міністрів, а саме: Передпускається видавати
добові гроші:

Товаришам міністрів при поїздках

По гадці:
більшості: меншості:

за межі Київської губернії
Чинам VI і VII класи при поїздках

25 карб. ЗО карб.

в межах даної губернії
Кур єрам при поїздках за межі

7 карб. 8 карб

Київської губернії 6 карб. 7 карб.

Зокрема; Рада знайшла необхідним внести в закон, що в випадку неможливості
представити справжні рахунки, котрі виправдували б переведення видатків (непис-
менність візника і т. п.), присутність рахунків може бути при поданні в контроль
справоздання замінена відповідним посвідченням начальства, яке командирувало
особу. Вкупі з тим Рада вважає справедливим, щоб проєктуємі правила про порядок
оплати службових роз їздів чинів центральних установ були поширені і на всіх
місцевих служачих, не чекаючи перегляду штатів місцевих інституцій.

На підставі викладеного Мала Рада ухвалила: перероблений нею проект
нормального розписання розмірів платні чинів центральних інституцій і проект положення
про порядок оплати службових роз їздів чинів урядових інституцій представити на
розгляд Ради Міністрів.
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Додаток: Тимчасова нормальна розпис платні по міністерствах Української
Держави*.

Голова Малої Ради [підпис]
[підписи] Брунст, Валлійський, Вишневський, Гаврилов, Зайцев, Карпинський, Куляб-

ко-Корецький, Лігнау, Мазуренко, Мирович, В. Романов, О. Романов, Свирський, Шлегель.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 23-25. Машинопис. Оригінал.

№ 141-143

Журнали засідань Малої Ради Міністрів

№141

31.05.1918 р.
№7

Головував: С. В. Завадський

Присутні: товариши міністрів В. О. Брунст, М. О. Гаврилов, В. А. Кулябко-Корець-

кий, отаман [О. Е] Лігнау, О. Ф. Романов. За державного секретаря: В. Ф. Романов.
Представники відомств: П. І. Зайцев, [О. М.] Карпинський, [К. К.] Мирович, [В. П.]
Мазуренко, [А. Г.] Макаренко, [В. Ф.] Свирський, Б. X. Шлегель.

Слухали Постановили

І. Доклад товариша державного секретаря
про асигнування в розпорядження

господарського департаменту 400.000 карб.

І. Одпустити в розпорядження
господарського департаменту на купівлю для потреб
ріжних міністерств палива та ріжного
майна чотириста тисяч карб.
Признати бажаним, щоб господарський

департамент вирішив питання про
можливість заготовки палива через Міністерство
земельних справ або через департамент
палива Міністерства торгу і промисловості.

Додаток відсутній.
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II. Доклад державного секретаря про
призначення членам оціночної комісії при
господарському департаменті добової платні.

III. Законопроект Міністерства
фінансів про зміну та доповнення законів 22/ХІ
1915 р. і 30/VTII1916 р. про оподаткування
прилюдних вистав та гулянок.

II. Призначити тим членам оціночної

комісії при господарському департаменті, котрі

не являються урядовцями міністерств,

платню в розмірі десяти карбованців за добу.
Директорові господарського

департаменту надається право задовольнити добовою
платнею тих членів, котрі приймали участь
в зазначеній комісії до затвердження цієї
постанови.

III. Вважаючи видання проектуємих
правил про оподаткування прилюдних вистав

та гулянок цілком своєчасним, але разом

з тим приймаючи на увагу,

1) що в теперешній час почувається гостра
необхідність значного збільшення трат на
справу державного опікування, особливо
відносно інвалідів;

2) що в зв'язку з сучасною дорожнечею
опинились в тяжкому становищі наукові
заклади, які були раніш у відомстві установ
імператриці Марії і котрі в значній мірі
утримувалися на кошти від встановленого
на користь зазначеного відомства податку
з прилюдних вистав та гулянок;

3) що обтяження культурно-просвітніх
розваг, якими уявляються деякі прилюдні
вистави, находить собі повне
виправдування в тих випадках, коли кошти, які

поступали од відповідного податку,

обертаються цілком або хоч би в частині, на цілі

культурно-просвітні або доброчинні; 4) що
обертання частини грошевих вступів з того
або іншого податку на визначену потребу
не перечить з принципом єдності каси; 5)
що проектуєме обертання вступаючих з
зазначеного збору коштів в прибуток казни
надає наліпляємим на квитки маркам

характер знаків Державної скарбниці і з приводу
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IV. Законопроект Міністерства фінансів
про податок з гральних карт.

V. Законопроект Міністерства шляхів про
відпуск 68.000 карб, на продовження робіт
по будуванню шоссе од ст. Новоград-Во-
линський до міста.

цього фальшування цих знаків повинно
бути покарано законом нарівні з
злочинами; зазначеними ст. 555/3 Уюж[ения]

о наказаниях] і 6) що було би доцільним
надати управляючим фінансовими палатами
право виносити остаточні постанови о
накладенні пені за порушення цього закону на
суму до 200 карб., постановити: і) ввести
в законопроект вказівку, що половина збору
в рівних частинах іде на потреби народної
освіти та державного опікування.
2) В ст. ст. 7 і 8 проекту замісць «100

карб.» вставити «200 карб.»
3) Доповнити ст. 5533 Уюж. о нак.

словами: «карі, в цій статті установленій,
підлягають особи, винуваті в фальшуванні марок
по стяганню державного податку з

прилюдних вистав та гулянок».

В останнім законопроект ухвалити,

доручивши виправити його остаточну редакцію
Державній канцелярії.

IV. Доручити міністрові фінансів

законопроект переробити, маючи на увазі: а)
попередні заходи проти постачання на

Україну карт закордонного виробу, б) порядок

вилічення карт закордонного виробу, котрі
находяться до часу видання цього закону

в межах України та умови користування
цими картами і в) міри кари за фальшування
українських гральних карт, за недозволену
торгівлю ними і за постачання до України
карт закордонного виробу.

V. Одпустити в розпорядження міністра
шляхів на заміщення підїзду від ст. Ново-
град-Волинський до міста шістьдесят вісш
тисяч карбованців в обрахунок будівельної
сміти (§ 10 ст. І) Київської округи
шосейних та грунтових шляхів на 1918 р.
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VI. Вироблені міністром шляхів тимчасові
правила про порядок видання наказів про
відчуження майна для шляхів.

VII. Доклад міністра шляхів про
продовження примусового користування

Правобережними залізницями під їздними
шляхами С. В. Уваровой та В. А. Ліщинського на
умовах § 10 правил 6/VIII1916 р.

VIII. Доклад міністра шляхів про одпуск
56.000 карб, на ремонт помешкання по
Фундуклеєвській вул. № 51, де містяться
установи відомства.

VI. Правила ухвалили в слідуючій редакції:
в одміну і додаток істнуючих законів
постановити:

1) До загального перегляду законів про
примусове відчуження майна для будування
нових шляхів (залізниць і грунтових) або
для потреби експлоатації шляхів існуючих -
таке відчудження переводиться звичайним
законодавчим шляхом.

2) Майно, яке відчужується для потреб
державних шляхів, закріпляється в
нотаріальному порядкові на ім'я Міністерства шляхів.
3) Всі діла і питання шляхового

господарства, як при будуванні нових шляхів, так
і при експлоатації існуючих, котрі до сього
часу розглядалися управлінням залізниць
або управлінням внутрішніх, водяних та
шосейних шляхів, направляються
безпосередньо до Міністерства шляхів.

VII. Визнати, що правила, затверджені
начальником штабу Верховного
головнокомандуючого 6 серпня 1916 р., ще мають
силу, позаяк мирний договор України ще
не всіми Центральними державами раті-
фіцірован, а відносно Великороси
продовжуються ще і самі військові дії. Прохати
міністра шляхів заключит в свій час згоду
з власниками зазначених підїздних шляхів

про продовження користування ними, або
' возбудити встановленим порядком
ходатайство про примусове відчуження зазначених
шляхів до казни, або постанову про
примусове користування казною тими шляхами

тимчасово.

VIII. Одпуск 56.000 карб, на ремонт
помешкання зайнятого установами
Міністерства шляхів по Фундуклеєвській вул. №
51 відмовити, позаяк це помешкання лише
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IX. Доклад міністра народної освіти про
асигнування М. К. Адасовській (Занько-
вецькій)283 постійної пенсії на дожиття

в розмірі трьох тисяч шістисот карбов.
річно.

X. Доклад міністра народної освіти про

необхідність прийняти ховання Л. М. Дра-
гоманової284 на державний кошт.

тимчасово реквізовано відомством і
останнє не має з власником будинку ніякої згоди,

в котрій були би виявлені умови
користування відомством тимчасово зайнятого

помешкання на будуче.

IX. Призначити Марії Константинівні
Адасовській (по сцені Заньковецькій) на

дожиття три тисячи шістьсот (3600)
карбованців річно, як постійну пенсію.

X. Прийняти ховання Л. М. Драгоманової
на кошти державні.

Голова Малої Ради [підпис]

[підписи]

Брунст, Вишневський, Воронович, Гаврилов, Карпинський, Кулябко-Корецький, Аіг-
нау, Мазуренко, Мирович, В. Романов, О. Романов, Свирський, Шлегель.

Секретар Ради [підпис]

Окрема думка. Мала рада мала вирішити лише про прибутковий законопроект

(Ш). Через це перша точка постанови Малої Ради Міністрів про видатки не
відповідає тому, що доручила розв'язати Малій Раді Велика Рада Міністрів, і потребує
окремого затвердження Великої Ради Міністрів. По суті я проти випадкового включення
видатків в окремий закон про прибутки. Видатковий розпис повинно складати осібно
в звичайному бюджетовому порядкові. З огляду на зазначене я голосував проти парагр.
1 законопроекту III.

Вас. Мазуренко.

ЦДАВО України: Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 28-30. Машинопис. Автограф. Оригінал.
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№142

3.06.1918р.
№8

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: міністр праці Ю. М. Вагнер, В. О. Брунст, О. А. Вишневський,

товариші міністрів: М. О. Гаврилов, В. А. Кулябко-Корецький, отаман [О. Г] Лігнау,
Г Г. Лерхе, О. Ф. Романов, товариш державного контролера Д. В. Валлійський. За
державного секретаря В. Ф. Романов. За товаришів міністрів: директори
департаментів: П. І. Зайцев, [О. М.] Карпинський, А. Г. Макаренко, [К. К.] Мирович,
В. Ф. Свирський, Б. X. Шлегель.

Секретар Ради: О. О. Татіщев.

Слухали:

I. Доклад міністра народної освіти про
асигнування Українському національному
театру285165.500 карб, на потреби театру до
1 березня 1918 р.

II. Доклад міністра народної освіти про
асигнування Товариству «Молодий театр
у Києві»286 субсидії в розмірі 10.000 карб.

III. Доклад Військового міністерства про
дозвіл керуватися при видачі допомоги
в цій справі російськими законами.

IV. Доклад міністра праці про визнання
дня 25 березня за день святкування
революції та про одержання робітниками за цей
день платні від власників підприємств.

Постановили:

I. Асигнувати Українському
національному театру в Троїцькому народному
домі сто шістдесять пять тисяч пятьсот

карб, на проводження діяльності до 1
березня 1918 р.

II. Асигнувати Товариству «Молодий
театр у Києві» субсидію в розмірі десяти тис.
карб.

III. і) Пояснити військовому міністрові,
що до повороту полонених додому сім'ям
полонених повинно видаватись утримання

згідно старого російського закону. Після

кінця евакуації полонених всякі утримання

сім ям, навіть і тих, що до того часу не
повернуться з полону, скінчується.
2) Асигнувати в розпорядження

військового міністра вісімсот тис. карб, на видачу
утримання сім ям полонених.

IV. З огляду на заяву міністра праці, що він
бере цей законопроект назад, законопроект
не слухати.
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V. Доклад міністра судових справ про
прийняття на кошти тюремного відомства
харчування німецької варти.

V. і) Прийняти харчування німецької варти
на кошти тюремного відомства з тим, щоб
німецькі вояки були прийняти на загальне аре-

штанське харчування, з віднесенням видатків
по цьому на рахунок § 6 ст.І тюремної сміти,
а вартового старшину на шпитальне

харчування для хворих з віднесенням видатків на

рахунок § 6 ст. З тієї же сміти.
2) Доручити міністрові судових справ по

згоді с міністрами військовим і фінансів
виявити умови зарахунку витрат на зазначену

в ст. І потребу в рахунок сум, які будуть
належати германському уряду за утримання

німецьких військ на Україні.

Голова Малої Ради [підпис]
[підписи]

Брунст, Валлійський, Вишневський, Гаврилов, Зайцев, Карпинський, Кулябко-Корець-
кий, Аігнау, Мирович, В. Романов, О. Романов, Свирський, Шлегель.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 31-32. Машинопис. Оригінал.

№143

4.06.1918 р
№9

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: товариши міністрів В. О. Брунст, О. А. Вишневський, М. О. Гаврилов,

отаман [О. Г.] Аігнау, О. Ф. Романов, товариш державного контролера [Д. В.]
Валлійський, за товаришів міністрів представники відомств: О. [М.] Карпинський, X. М. Ле-
бідь-Юрчик, [А. Г] Макаренко, В. П. Мазуренко, [К. К.] Мирович, В. Ф. Свирський,
Б. X. Шлегель. За державного секретаря: В. Ф. Романов

Секретар Ради: О. О. Татіщев.
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Слухали:

I) Пять докладів Військового
міністерства: а) про утворення при Київському рос-
преділковому пункті харчового пункту на
200 старшин бувшої російської армії.
б) Про дозвіл задовольняти членів комісії

по з'ясуванню становища офіцерів
поранених, інвалідів, хворих і інших добовими
грішми по 15 карб, за добу.
в) Про порівняння сестер милосердія

військово-лікарських установ з сестрами
Червоного Хреста в отриманні одночасової
допомоги.

г) Про висилку до Німеччини та Австро-
Угорщини по одній військово-санітарній
комісії по справах полонених та про
затвердження тимчасового штату зазначених

комісій.

д) Про відпуск головному квартирному
управлінню на заготовку дров для військ
3.000.000 карб.
Зазначені п'ять докладів внесені в Раду по

згоді військового міністра з міністром
фінансів.

II) Доклад Військового міністерства про
допомогу сім'ї загинувшого при
виконанні своїх обов язків льотчика Компанійца

(Компанца).

III) Доклад Військового міністерства про
збільшення старшинам, урядовцям і
козакам добових командировочних грошей.

IV. Доклад Військового міністерства про
видачу військовим їх внесків з польових

скарбниць

Постановили:

І) П'ять докладів Військового міністерства
(ст.: а, б, в, г, і д) ухвалити.

II) Видати сім'ї старшини Компанійца
(Компанца) одночасову допомогу в розмірі
3.600 карб., котру в склад постійної пенсії
не зараховувати.

III) Визнати, що добові командировочні
гроші повинні видаватись старшинам,
урядовцям і козакам в розмірі нормальної
платні, котра проектована Малою Радою
в засіданні 30 травня 1918 р. (осібний
журнал, ч. 6).

IV. Прохати військового міністра
переробити цей доклад по згоді з директором
державних ощадних кас.
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V. Доклад військового міністра про
призначення на адміністративні посади

старшин та урядовців білорусів.

VI. Доклад міністра земельних справ про
асигнування 400.000 карб, на купівлю
елітного насінньового матер'ялу та 300.000

карб, на видачу субсидій селекційним
станціям та на ведення праці по засіву.

VII. Доклад міністра земельних справ про
асигнування 1.500.000 карб, в рахунок сміти
1918 р. на удержання землемірних відділов

скасованих земельних комітетів до 1 червня 1918 р.

VIII. Доклад міністра земельних справ про
видачу сум на утримання служачих

Катеринославського відділу казенно-оброчного
господарства грошовими знаками з коштів
Київського казначейства.

IX. Доклад міністра земельних справ про
асигнування 390.900 карб, на збір
племінної худоби.

X. Доклад міністра закордонних справ про
асигнування 100.000 карб, на вказування
грошової допомоги громадянам
Української Держави, проживаючим за кордоном.

XI. Доклад державного контролера про
видачу допомоги контролеру Хрисонопуло.

XII. Доклад міністра торгу та
промисловості про відміну ліквідації
заводу «Е. І. Мельгозе»287 зі зверненням його
власниці підприємства*

V. Визнати, що цей доклад з огляду на його
політичний бік мусить бути ухвалений
Радою Міністрів.

VI. Доклад ухвалити з тим, щоб 300.000
карб, на видачу субсидій селекційним
станціям та насінньовим господарствам були
зараховані в спеціальні кошти відомства.

VII. Доклад ухвалили.

VIII. Визнати, що це питання мусить бути
розрішене по згоді міністра земельних
справ з Міністерством фінансів.

IX. Доклад ухвалити.

X. Доклад ухвалити з тим, що суми, які
будуть видані в допомогу, повинні бути
повернені в скарбницю, коли громадяни
повернуться додому.

XI. Визнати, що допомогу контролеру
Хрисонопуло може призначити власною
владою державний контролер з кредиту на
нагороди та допомоги.

XII. Доклад ухвалити.

[Підписи]

Так в документі, можливо «з поверненням».
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Заводський, Брунст, Валлійський, Вишневський, Гаврилов, Карпинський, Кулябко-Ко-
рецький, Лігнау, Мазуренко, Мирович, В. Романов, О. Романов, Свирський, Шлегель.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 33-34 зв. Машинопис. Оригінал.

№ 144-145

Окремі журнали засідань Малої Ради Міністрів

№144

3.06.1918 г.

№10

Об учреждении при Министерстве труда особого Комитета труда.

Предстоящая разработка министерством труда ряда законодательных мер,
направленных к созданию нормальных отношений между трудящимися массами и
владельцами предприятий вызывает, по мнению министра труда, необходимость в
создании при нем особого Комитета труда, где бы участвовали на паритетньїх началах
представители предпринимателей и рабочих. Комитет этот, по мысли министра труда,
должен рассматривать все вырабатываемые ведомством предположения об издании
законов, касающихся интересов трудящихся, и давать по ним свое заключение, которое

явится материалом при окончательном установлении редакции того или иного

законопроекта, вносимого министром труда на рассмотрение Совета Министров.
Проект положения о таком комитете был министром труда внесен в Совете

Министров, а последним передан на рассмотрение Малого Совета.
Приступая к обсуждению проекта, Малый Совет отметил, что возбужденный

вопрос имеет серьезное принципиальное значение, т. к. от состава проектируемого

комитета и от тех или иных пределов его компетенции будут в значительной мере
зависеть успешность законодательной работы ведомства, а, следовательно, и
благоприятное направление рабочего вопроса в крае.

Наибольшее значение придавал Совет правильному установлению сферы
компетенции Комитета труда, причем по этому вопросу мнения членов Совета разделились.

Некоторые члены полагали, что создание комитета в виде постоянного
государственного органа и обязательное внесение в комитет всех вырабатываемых ведомством
предположений в области рабочего вопроса является безусловно нежелательным.
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Нельзя, по мнению этих членов совета, упускать из вида то повышенное настроение
и то обострение классовой розни, которые внесены в рабочую среду событиями
истекшего года и которые не смогут улечься в ближайшем времени При таких
условиях трудно рассчитывать, чтобы Комитет труда смог проявить должную объективность
и беспристрастие, столь необходимые при разработке сложных мер
законодательного характера. Скорее можно ожидать, что входящие в состав комитета представители
двух общественных классов постараются использовать его заседания для выступлений
чисто теоретического программного характера и тем отклонят комитет от

продуктивной работы, не внося вместе с тем никакого успокоения во взаимоотношения рабочих
и предпринимателей. Наконец, следует иметь в виду, что в числе вырабатываемых в
Министерстве труда законопроектов будет, очевидно, немало таких, которые вовсе не
коснутся непосредственных интересов рабочих масс, почему и внесение их в комитет явится
безполезным.

Высказываясь по изложенным соображениям против учреждения постоянного
Комитета труда, часть членов Малого Совета указывала, что в случае действительной
в том надобности министр труда всегда сможет созвать особое совещание для
рассмотрения вырабатываемых его ведомством законопроектов и привлечь к участию
в таком совещании тех лиц или представителей тех групп населения, с мнением коих
по возбужденному вопросу министр труда пожелает ознакомиться.

Приведенные соображения не встретили, однако, поддержки у большинства
членов Малого Совета, которое и согласилось с доводами министра труда о
предпочтительности придания Комитету труда характера постоянного государственного
учреждения, обязательно привлекаемого к рассмотрению всех законопроектов,
касающихся взаимоотношений между предпринимателями и рабочими.

Как отметил министр труда, работа ведомства возможна лишь при условии тесного
контакта с общественными и профессиональными организациями; представители же
последних, особенно поскольку речь идет о промышленниках, как показывает опыт,
неохотно принимают участие в комиссиях подготовительного характера и, напротив

с полной готовностью отзываются на призывы правительства входить в состав

учреждений с строго очерченным кругом полномочий. Опасения, что передача
законопроектов на обсуждение Комитета труда сможет затруднить или затормозить работу
ведомства являются неосновательными, если в положении о комитете ясно оговорить,

что это учреждение совещательного характера, и что роль его, а также значение для

правительства, будет заключаться только в том, что входящие в Комитет труда
предприниматели и рабочие дадут полное и всестороннее освещение вырабатываемым
законопроектам с точки зрения интересов представляемых ими классов.

При таких условиях благоприятный ход ведомственной работы настоятельно
требует создания министерством труда постоянного органа, и при том со строго
очерченным кругом полномочий, так как предлагаемая некоторыми членами
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Малого Совета факультативность передачи на его рассмотрение ведомственных
проектов придаст комитету характер случайной комиссии с поясненными выше
неблагоприятными последствиями такой меры.

В виду всего изложенного Малый Совет признал необходимым принять в общем
предположенную ведомством схему учреждения названнаго комитета, внеся в нее
лишь несколько частичных изменений.

Так, Совет полагает полезным ввести в состав комитета с совещательным

голосом представителей министерства торговли и промышленности и других

заинтересованных ведомств. Кроме того, Совет нашел нужным точно оговорить
в положении, что рассмотрению комитета подлежат законопроекты, касающиеся

взаимоотношений между предпринимателями и рабочими и что при внесении таких
законопроектов в Совет Министров к представлению министра труда должны
прилагаться соответственные журналы Комитета труда.

За некоторыми другими редакционными поправками Малый Совет полагал
утвердить Положение о комитете труда в нижеследующей редакции:

Положення

Про Комітет праці при міністрові праці
1) Для попереднього обговорення тих законопроектів Міністерства праці, які

торкаються взаємовідносин між підприємцями і робітництвом, установити при
міністрові праці Комітет праці.

2) До складу сього комітету входять представники від підприємств та робочих по
8 чоловік від кожної сторони.

3) Члени комітету від підприємців вибираються центральними організаціями під-
приємників по згоді між сими організаціями.

Члени комітету від робочих вибираються всеукраїнськими професійними
організаціями робочих по згоді між сими організаціями.

4) Головою комітету єсть міністр праці. Головування в комітеті може бути
покладено міністром на одного з своїх товаришів чи у відсутності останніх на директора
одного з департаментів.

5) Для подачи необхідних пояснень в засіданні комітета беруть участь
представники Міністерства праці та представники Міністерства торгу і промисловості і інших
зацікавлених відомств по запрошенню голови комітету. Голова комітету може
запросити до участі в праці комітету досвідчених особ по згоді з ними.

6) В голосуванні беруть участь голова засідання та представники від підприємств
та робочих.

7) Члени Комітету праці - представники від підприємців та робочих одержують
з коштів Міністерства праці нагороду в розмірі 15 карб, сутошних за кожний день
відбувшогося засідання.
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Запрошеним в засідання комітету досвідченним особам може бути призначена
нагорода на загальних, в законі передбаченних підставах.

8) Розроблені міністром праці по обговоренню в комітеті законопроекти
[передаються] в Раду Міністрів з додатком відповідних журналів Комітету праці.

Н. Гаврилов с оговоркой, что учреждение Комитета праци как постоянного органа
по современному моменту нецелесообразно, не приведет к постановленным ему целям
и замедлит прохождение законопроектов. С оговоркой согласен А. Вишневский.

[Підписи]
Брунст, Валлійський, Карпинський, Аігнау, Мирович, В. Романов, О. Романов, Свир-

ський, Шлегель.

Секретар [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10.- Арк. 35-36 зв. Машинопис. Автограф. Оригінал.

№145

Не позднее 6.06.1918 г.

№11

О мерах по организации Украинского общества Красного Креста.

Советом Министров переданы на предварительное рассмотрение Малого Совета
доклады и резолюции, принятые состоявшимся в г. Киеве, в апреле с/г. учредительным
създом Украинского Красного Креста.

По поводу работ этого съезда товарищ державного секретаря В. Ф. Романов
доложил Малому Совету нижеследующие сведения и соображения.

Положения, выработанные на съезде о задачах и направлении деятельности
Украинского общества Красного Креста находятся в полном соответствии с постановле-
ниямиЖеневской конвенции 1906г., ив общемв основе своей имеют соответственные
положения устава Российского общества Красного Креста; существенное
отступление от последнего заключается лишь в предоставлении права вступать в члены

общества не только физическим, но и юридическим лицам, напр. земским и городским
управлениям; впрочем, подобное изменение устава намечено уже в проекте нового
устава Российского общества Красного Креста.
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Специалистами международного права, принимавшими участие в съезде,
совершенно определенно установлено, что международное признание Украинского общества
Красного Креста может последовать не ранее как через два года, так как для этого
необходимо признание Украины самостоятельным государством со стороны всех держав,
подписавших Женевскую конвенцию, а кроме того требуется (ст. 32 конвенции)
годовой срок на присоединение к конвенции со дня подачи об этом заявления.

Отсюда проистекает необходимость 1) для Украинского Красного Креста
ограничиться в первый период его деятельности мерами подготовительными
и работать без права пользования международной эмблемой - флагом Красного
Креста и 2) в интересах дела сохранить временно на Украине учреждения
Российского общества Красного Креста на началах их внутренней автономии; в этом
смысле съездом и выработано временное соглашение Украинского Красного
Креста с учреждениями Российского общества Красного Креста, находящимися
в пределах Украинской Державы.

По поводу означенного соглашения необходимо, однако, иметь в виду, что оно
состоялось до созыва мирной конференции, почему в него вошло такое условие, которое
теперь подлежит уже разрешению в порядке мирного договора, а именно о

дальнейшем назначении имущества Российского Красного Креста, оставшемся в пределах
Украины.

Согласно пожеланиям съезда, распоряжение прежнего украинского
правительства о признании этого имущества собственностью Украинской Республики
подлежит отмене и последнее должно быть обращаемо на нужды Украинского Красного
Креста.

Что касается отмены объявления собственностью Украинской Державы
российского краснокрестного имущества, то безусловная необходимость такой отмены не
возбуждает сомнений, так как принятая прежним правительством мера находится
в полном противоречии со ст. 16 Женевской конвенции, согласно которой
материальная часть обществ частной помощи, допущенных к пользованию преимуществами
установленными конвенцией), согласно с определенными ею условиями,

рассматривается как частная собственность и в качестве таковой пользуется покровительством
при всех обстоятельствах, исключая права реквизиций, каковое призначается за
воюющими сторонами по законам и обычаям войны.

Опыт объявления имущества Российского общества Красного Креста
государственной собственностью в России со стороны советской власти имел уже место
и вызвал протест со стороны Женевскаго международного комитета, под влиянием
которого распоряжение советской власти отменено и общество Красного Креста
восстановлено в своих правах.

Повторение подобного опыта на Украине должно будет осложнить и затруднить
дело признания Женевским комитетом Украинского Красного Креста.
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Поэтому вопрос об имуществе Российского Красного Креста может быть
разрешен исключительно в порядке соглашения с Российским обществом при мирних
переговорах. На этой точке зрения стоит и министерство иностранных дел Украины,
признавшее имущество Российского Красного Креста неприкосновенной частной
собственностью.

Далее, организационный комитет Украинского Красного Креста просит о
назначении в его состав представителей правительственных ведомств. Таковых желательно
иметь по принадлежности от Министерства здравоохранения и
военно-санитарного ведомства. Самый комитет сформирован в составе следующих лиц - председатель
доктор П. В. Петровский, члены: професор М. М. Дитерихс, доктор Ю. Ф. Меленев-
ский, С. И. Кобзаренко и Е. К. Лукасевич.

Заслушав изложенные сведения и соображения и вполне разделяя последние,
Малый Совет постановил:

1) Одобрить предложения Украинского съезда Красного Креста, с тем, чтобы
вопрос об имуществе учреждений Российского общества Красного Креста,
находящихся в пределах Украинской Державы, был разрешен при мирних переговорах
соглашением с Российским обществом Красного Креста,

и 2) просить министров военного и внутренних дел назначить представителей
в состав комитета по организации Украинского общества Красного Креста.

Голова Малої Ради [підпис]
[підписи]
Валлійський, Вишневський, Гаврилов, Кулябко-Корецький, Аігнау, Лукашевич,

Мировий, В. Романов, О. Романов, Шлегель.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064.  On. 1.  Спр. 10 Арк. 37-38 зв. Машинопис. Оригінал.
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№ 146-149

Журнали засідань Малої Ради Міністрів

№146

6.06.1918р.
№12

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: товариші міністрів В. О. Брунст, О. А. Вишневський, М. О. Гаврилов,

В. А. Кулябко-Корецький, отаман [О. Г] Лігнау, А. В. Лукашевич, В. П. Мазуренко,
О. Ф. Романов, [К. К.] Мирович, В. Ф. Свирський, Б. X. Шлегель, товариш державного
контролера [Д. В.] Валлійський, товариш державного секретаря В. Ф. Романов. За
товаришів міністрів представники відомств: П. І. Зайцев, О. М. Карпинський, К. І. Бри-
линський.

Секретар Ради: О. О. Татіщев.

Постановили

По Міністерству шляхів

Слухали:

І. Про асигнування 2.160.000 карб, для

виплати частини коштовності прийнятого
на дороги України рухового складу, який
був будован на Харьківськім паровозо-

будівничім заводі.

II. Про асигнування 18.000.000 карб, на
ліквідацію шляхових організацій.

III. Про здіймання запрещения головного
начальника постачання, яке накладено на

кредити інституцій, належних до

департаменту шосейних шляхів, працювавших на

оборону.

І. і) Асигнувати в розпорядження

Міністерства шляхів 2.160.000 карб, для

виплати Харьківському паровозо-будівничому

заводу в обрахунок з сум, які будуть

належати тому заводу за прийнятий на залізниці

України рухомий склад.

2) Доручити міністрові шляхів при

виплаті зазначеної в ст. І суми керуватися

вказівками, які дані державним

контролером 28/5 1918 р. під № 114 та міністром

фінансів 1/6 1918 р. під № 34/36.

II і III. Повернути обидва законопроекти

до міністра шляхів для составления

загального по тим питанням докладу та для

представлення відомості по головнішим статтям

видатків.
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IV. Про асигнування 275.000 карб, на най-
конечнейші розходи по отриманню шосе,
мосту і клінкерного заводу м. Гомеля.

V. Законопроект про продовження строку
для регістрації в Гірничому правлінню
договорів про право на розробку нетрів*.

VI. Законопроект про зміну ст. 152
Гірничого статуту від 1912 р.

IV. і) Асигнувати в розпорядження
міністра шляхів 275.000 карб, на найконеч-
нейші розходи по отриманню шосе, мосту
і клінкерного заводу в м. Гомелі з тим, щоб
розпреділ цієї суми по §§ сміти відомства
був зроблен по згоді міністра шляхів з
державним контролером і з міністром фінансів.
2) Прохати міністра шляхів внести в Раду

Міністрів доклад про відпуск коштів з Державної
скарбниці тільки тоді, коли суми, які належать
бути асигновані, будуть згоджені з міністром
фінансів і державним контролером.
3) Доручити Державній канцелярії

згоджувати з міністром фінансів і державним
контролером ті доклади відомств про
асигнування сум, які ще не були згоджені з
зазначеними відомствами.

По Міністерству торгу і промисловості.

V. Законопроект ухвалити з тим, щоб строк
був продовжен до 21 листопада 1918 р.

VII. Законопроект про надання прав
юридичної особи заснованому в Києві герман-
сько-австро-угорському Центральному
господарському бюро288.

По Міністерству судових справ.

VI. Повернути законопроект до міністра
торгу та промисловості для представлення
даних, скільки гірничних контролерів
повинно бути призначено.

VII. Доручити міністрові торгу та
промисловості переробити законопроект по згоді
з міністрами харчових і судових справ.

VIII. Законопроект про деякі тимчасові
зміни кар за крадіж, мошенство,
присвоєння та розтрату і поширення підсудності
карних справ мировим суддям.

VIII. Законопроект ухвалити.

Йдеться про надра.
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IX. Про асигнування 210.000 карб, на
задоволення голів з'їздів і мирових суддів,
залишившихся поза штатом, заштатною

платнею.

IX. Асигнувати в розпорядження міністра
судових справ на задоволення заштатною

платнею голів з'їздів і мирових суддів,
залишившихся поза штатом, 210.000 карб.

По Міністерству народної освіти.

X. Про асигнування 2.400 карб,
допомоги урядовцям канцелярії Холмського
губерніяльного комісара освіти.

X. Асигнувати в розпорядження міністра
народної освіти на видачу допомоги
урядовцям канцелярії Холмського губерніального
комісара освіти з фонду на випадкові
потреби 2.400 карб.

По Військовому міністерству.

XI. Про відпуск 5.000 карб, в
розпорядження начальника Вл.-Волинської дивізії289

ген. [В. М.] Сокира-Яхонтову290 та про
призначення йому полуторного утримання.

XII. Про видачу військовим власникам
внесків з польових скарбниць.

XI. і) Відпустити начальникові Влади-
миро-Волинської дивізії генералу Сокира-
Яхонтову для необхідних йому роз'їздів
поза кордоном з фонду на випадкові
потреби одночасно 5.000 карб.
2) Призначити начальнику Владимиро-

Волинської дивізії, поки та дивізія буде за
кордоном, щомісячно на представництво по
500 карб.

XII. Маючи на увазі, що:
а) Трудність в відворотній видачі внесків

особам, котрі зробили такі внески в
польові скарбниці, освідчується головним чином
неможливостью звірити ощадні книжки
вкладників з рахунками, які провадяться
при центральних установах Російського
державного банку;
б) що видача внесків без вищезазначеної

звірки, при можливості одержати замісць
подлінних ощадних книжок дублікати їх
може повести до зловживання на грунті
подвійного одержання внесків в межах
України і в межах Великороси;
в) що в силу цього видача внесків без

звірки з книжками центральних установ

Російського державного банку суперечить



Мала Рада Міністрів Української Держави 455

встановленому порядку і може визвати

заперечення з боку великоросійської влади;

г) що тяжке матеріальне становище, в

котрім знаходяться тепер багацько осіб, які

зробили внески в польові скарбниці,

примушує віднестись з особливою увагою до

їх потреб;

д) що проект Військового міністерства

про розповсюдження права льготного

одержання внесків, зроблених в польові

скарбниці, тільки на тих військово-служачих, які

завжди живуть на Україні або народилися

на Україні, було б справедливим поширити

на всіх взагалі осіб, які мали право робити

внески в польові скарбниці, як то:

військові урядовці, лікарі, сестри милосердя і інші,
Мала Рада визнала, що:

і) видача сум, які внесені в польові

скарбниці, повинна бути створена тим

вкладникам, котрі пред'являть подлінну

книжку (а не дублікат її) польової

скарбниці, при чому розмір сум, які видаються

в таких випадках, повинен бути встанов-

лен по згоді міністра фінансів з

військовим міністром.

[Підписи]

Заводський, Брилинський, Брунст, Валлійський, Вишневський, Гаврилов, Зайцев, Кар-

пинсъкий, Кулябко-Корецький, Лігнау\ Лукашевич, Мазуренко, Мирович, В. Романов,

О. Романов, Свирський, Шлегель, Татіщев.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10.- Арк. 39-41. Машинопис. Оригінал.
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№147

7.06.1918р.
№13

Головував: С. Б. Завадський.
Присутні: товариші міністрів В. О. Брунст, О. А. Вишневський, М. М. Вороно-

вич, М. О. Гаврилов, В. А. Кулябко-Корецький, отаман [О. Г] Лігнау, А. В. Лукашевич,
В. П. Мазуренко, О. Ф. Романов; товариш державного контролера Д. В. Валлійський,
товариш державного секретаря В. Ф. Романов, представники відомств: А. Г. В язлов,
X. М. Лебідь-Юрчик, Б. X. Шлегель, [В. П.] Тимошенко.

Секретар Ради: О. О. Татіщев.

Слухали:

І. Законопроект міністра фінансів про
зібрання митного податку з привозних з-за
кордону гральних карт.

II. Законопроект міністра фінансів про
підвищення акцизу з запалок* і патентного
податку з запалочних фабрик.

III. Законопроект міністра фінансів про
підвищення акцизу з папіросних гильз і
покраяного папіросного паперу, про стягнення
патентного податку з фабрик і майстерень, які
виробляють цей папір і про відміну та
доповнення відповідних статтів акцизного статуту.

Постановили:

I. Законопроект ухвалити з тим, що
а) ставки податку були подвоєні,
б) в тексті законопроекту було вказано, що

митний податок вводиться тимчасово до

видання закону про українські гральні карти,
в) строк введення закону в силу був вста-

новлен тижневий з дня його оголошення.

2) Доручити міністрові фінансів виробити
по згоді з міністром судових справ [проект]
про підвищення кари за контрабандний ввіз
на Україну карт закордонного виробу.

II. Маючи на увазі, що при сучаснім
скрутним становищі державної скарбниці
неминуче підвищення акцизу і на де-котрі річи
першої необхідності, законопроект
ухвалити і перевести до життя з 1 липня 1918 р.

III. Законопроект ухвалити і перевести до
життя з 1 липня 1918 р.

Йдеться про сірники.
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IV. Доклад міністра судових справ про
асигнування 108.678 карб, на капітальний
ремонт обгорівшого двоповерхового
цегельного будинку київської губерніальної

тюрми.

V. Доклад міністра судових справ про
асигнування 35.777 карб, на складання планів

окремих будинків всіх місць замкнення.

VI. Доклад військового міністра про
відпуск 31.200 карб, щорічно на виплату
утримання отаману і двом полковникам для

доручень при військовому міністрові, за
поміччю яких військовий міністр мав би
можливість контролювати діяльність
ліквідаційних комісій.

VII. Доклад міністра праці:

а) про скасування тимчасового закону 8
березня 1918 р. про громадські роботи, та
б) про затвердження статуту про

Тимчасову нараду по організації громадських

робіт.

VIII. Доклад міністра харчових справ про
затвердження статуту Державного хлібного

бюро.

IV. Асигнувати в розпорядження міністра
судових справ 108.678 карб, на капітальний
ремонт будинку київської губерніальної
тюрми.

V. Асигнувати в розпорядження міністра
судових справ 35.777 карб, на складання
планів окремих будинків всіх місць
замкнення.

VI. Встановити при військовому

міністрові посади отамана для доручень з окладом

12.000 карб, на рік і двох полковників для

доручень з окладом 9.600 карб, на рік

кожному. Квартирні гроші та гроші на роз їзди

переводити зазначенному отаманові та
полковникам на загальних підставах.

Асигнувати в розпорядження військового

міністра суми, необхідні на утримання
зазначених вище отамана і полковників.

VII. а) Доклад ухвалити з тим, щоб ті члени

тимчасової наради та комісії, які займають

посади на державній службі, не одержували

платні згідно ст. 6 законопроекту.

б) Доручити державному секретареві

виробити проект статуту про порядок

утримання грошовою платнею тих урядовців

різних відомств, які беруть участь у міжві-
домственних та інших комісіях з тим, щоб

зазначена платня віднесена була на

канцелярські - господарські кредити тих відомств

і інституцій, які збирають наради.

VEIL Проект статуту ухвалити, з
вищезазначеними змінами:

а) в ст. 4 зазначити, що право реквізиції
надається тільки представникам міністерства
харчових справ при Державнім хлібним
бюро та його конторах,
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б) в ст. 21 п. 1 доповнити склад ради бюро
представниками військового міністерства
та міністра шляхів,
в) в ст. 23 зазначити, що пеня та арешти

за порушення цього закону накладаються

губерніальним старостою і що особи, на
яких накладена пеня чи арешт мають право

скаржитися на постанову його в тижневий

реченець в місцевий адміністративний суд.

[Підписи]
Заводський, Брунст, Валлійський, Вишневський, Гаврилов, Карпинський, Кулябко-Ко-

рецький, Аігнау, В. Романов, О. Романов, Свирський, Тимошенко, Шлегель.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України, ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10.- Арк. 42-43 зв. Машинопис. Оригінал.

№148

10.06.1918р.
№14

Головував: М. О. Гаврилов.

Присутні: товарищи міністрів О. А. Вишневський, В. А. Кулябко-Корецький,
отаман [О. Г.] Аігнау, А. В. Лукашевич, [К. К.] Мирович, В. П. Мазуренко, О. Ф.
Романов, Б. X. Шлегель, товар, держав, контр. [Д. В.] Валлійський, товар, держав, секрет.
В. Ф. Романов. За товаришів міністрів представники відомств: X. М. Лебідь-Юрчик,
[В. П.] Тимошенко, О. [М.] Карпинський.

Секретар Ради: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Військової

1. Про відкриття кредиту в розмірі
3.000.000 карб, для видачі старшинам,
урядовцям і священикам недодержаного
утримання і 2-х місячної допомоги.

лу міністерству:

Доклад ухвалити.
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2. Про асигнування 191.227 карб. 20 коп.
на утримання Слов'янської лікарні для
старшин і козаків Української армії.

3. Про формування комісії по ліквідації
українського майна в Румунії і румунського
на Україні.

4. Про виплату 48.050 карб, добових
грошей за січень 1918 р. військовим депутатам
Київської ради військових депутатів.

5. Доклад міністра внутрішніх справ про
задоволення поштово-телеграфних служачих.

6. Проект нормальної розписі платні
урядовцям центральних установ.

Доклад ухвалили.

Доклад ухвалити з тим, щоб в склад членів
комісії війшов представник
поштово-телеграфного відомства.

Видачу добових військовим депутатам
Київської ради згідно з заключениям
державного контролю одхилити.

Осібний журнал № 15.

Осібний журнал № 16.

[Підписи]

Гаврилов, Валлійський, Карпинський, Кулябко-Корецький, Лебідь-Юрчик, Лігнау,
Лукашевич, В. Романов, О. Романов, Свирський, Тимошенко, Шлегель.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України, Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 44-44 зв. Машинопис. Оригінал.

№149

10.06.1918

№15

Головував: М. О. Гаврилов
Присутні: товариші міністрів О. А. Вишневський, В. А. Кулябко-Корецький,

отаман [О. Г] Лігнау, А. В. Лукашевич, [К. К.] Мирович, В. П. Мазуренко, О. Ф.
Романов, Б. X. Шлегель, товар, держав, контр. Д. В. Валлійський, товар, держав, секрет.
В. Ф. Романов. За товаришів міністрів представники відомств: X. М. Лебідь-Юрчик,
[В. П.] Тимошенко, О. [М.] Карпинський.

Секретар Ради О. О. Татіщев.
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Слухали: Постановили:

1. Законопроект Міністерства внутрішніх

справ про врегулювання питання про

задоволення евакуїруємих польових і повернен-

них в війська поштово-телеграфних
служачих.

1. Розглянувши проект Міністерства
внутрішніх справ. Мала Рада Міністрів
визнала, справедливим, щоби служачі евакуїро-
ваних і польових поштово-телеграфних
установ, звільнені з приводу демобілізації
армії, були задоволені одночасно
грошовою допомогою, але розміри тієї
допомоги були встановлені у відповідності 3 тими
нормами, по котрим задовольнялись або
будуть задовольнятися служачі других
установ, котрі находяться в аналогічному
становищі. Маючи на увазі, що при
Міністерстві праці вже відбулась по цьому питанню
осібна міжвідомственна нарада і
постанови цієї наради мусять бути внесені на
розгляд Ради Міністрів, Мала Рада гадала, що
в випадці ухвали тих постанов, з
останніми мусять бути згодними всі представлін-
ня, котрі вносяться різними відомствами
і торкаються видачі вищезазначених
одночасних допомог, позаяк всякі відхилення

від норми вносять незгоду між служачими
різних відомств і з являються небажаними.
Між іншим, на погляд Малої Ради, було би
доцільним розглянути з зазначеного вище
боку і правила, затверджені 7 червня 1918
р. міністром шляхів по згоді з міністром
фінансів та державним контролером,
котрими встановлен порядок

розформування штату служачих, майстрових і робочих
залізниць і інших інституцій Міністерства
шляхів України для доведення
особистого складу до норм мирного часу, а також

по задоволенні розкомандіровуємих і за-

лишаємих за штатом служачих

грошовими довольствами. На підставі

вищесказаного, а також рахуючись з дуже кепським
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матеріальним становищем, в котрім
знаходяться служачі поштово-телеграфних

установ воєнного часу, звільнені з приводу

розформування або скорочення штатів цих

установ, Мала Рада гадала:

і) Прохати міністра праці внести в

тижневий строк розроблений міжвідомственною

комісією проект задоволення одночасною

допомогою служачих різних установ,

котрі касуються або скорочуються з приводу

скінчення війни, а також видати евакуїрова-

ним польовим та поверненим з війська

поштово-телеграфним служачим одночасну

допомогу в розмірі місячного жалування,

харчових грошей, квартирних та добових

грошей згідно закону 13 березня 1915 р.,

% додаткової допомоги на дорожнечу,

згідно закону 22 жовтня 1916 р. і додатка в 60

карб., який служачі одержували в місяць

перед їх відкомандируванням (але без додатку

100 карб, і добових грошей по командиров-

ці), з тим, щоб зазначена допомога була

зарахована в рахунок тієї допомоги, котра
буде слідувати тим же служачим по

затвердженні Радою Міністрів загальної

постанови про порядок задоволення.

[Підписи]

Гаврилов, Карпинський, Кулябко-Корецький, Аебідь-Юрчик, Аігнау, Лукашевич, Ми-

рович, Б. Романов, О. Романов, Шлегель.

ЦДАВО України. Ф. 1064.  On. 1.  Спр. 10. Арк. 45-46. Машинопис. Оригінал.
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№150

Окремий журнал засідання Малої Ради Міністрів

10.06.1918 г.

№16

По рассмотрению представленного министром внутренних дел проекта
нормального расписания окладов содержания и классов должностей служащих в

министерствах Украинской Державы.

Малым Советом Министров в заседании 28 и 30 мая (см. Особый журнал Малого
Совета № 6*) был рассмотрен проект нормального расписания окладов содержания
и классов должностей в центральних учреждениях, представленный Державной
канцелярией.

В то же время соответственный проект был разработан в Министерстве
внутренних дел и передан также на рассмотрение Малого Совета.

Существенное отличие последнего проекта от ранее рассмотренного в Малом
Совете заключается в разделении проектируемого содержания на основные оклады и на

дополнительные временные прибавки, вызываемые дороговизной жизни.
Малый Совет в заседании 30 мая подробно уже останавливался на обсуждении

предположений некоторых членов его о желательности подобного распределения
проектируемых окладов содержания, но принимая во внимание, что самое

расписание окладов по существу его является лишь временным, согласованным именно с

существующей дороговизной жизни и подлежит пересмотру при изменении на

Украине экономических условий, указанные предположения были отвергнуты; при этом
указание, что размером основного оклада обусловливается соответственный разряд
по пенсии не может иметь, по мнению Малого Совета, значения, так как ставки
пенсионного устава настолько устарели, что до его пересмотра размер пенсии все равно

придется определять особыми постановлениями Совета Министров.
По приведенным соображениям большинство членов Малого Совета высказалось

против проектируемого Министерством внутренних дел распределения норм
содержания на основные и добавочные.

С таким заключением Малого Совета не согласились представители
Министерства внутренних дел.

Переходя затем к сравнительному рассмотрению отдельных ставок расписания,
ранее принятого Малым Советом и проектируемого Министерством внутренних
дел, Малый Совет принял во внимание, что вновь проектируемые ставки, если иметь

* Див. док. № 140.
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в виду, что в проекте Малого Совета учитывалась уже добавка на дороговизну в
самом окладе, в общем превышают ставки первоначального проекта.

Большинство членов Малого Совета основываясь на том, что государственная
служба в настоящее время не отличается той прочностью и теми преимуществами,
которые были присущи этой службе в бывшей Российской империи, а также
считаясь с все возрастающей дороговизной жизни, признавали правильным пойти на
некоторые увеличение первоначально намеченных окладов, в соответствии с

нормами, проектируемыми Министерством внутренних дел.
Против увеличения окладов высказались представители Министерства финансов,

державного контроля и товарищ державного секретаря В. Ф. Романов, которым
заявлено прилагаемое при сем особое мнение.

Согласно принятому большинством Малого Совета решению намечены следующие
увеличения отдельных ставок: 1) для министров - на 2.700 руб. (20.700 руб. вместо
18.000 руб.), 2) для товарищей министров - на 3.000 руб. (18.000 руб. вместо 15.000
руб), 3) для директоров департаментов и членов Совета Министров на 3000 руб.)
(15.000 руб. вместо 12.000 руб.), 4) для вице-директоров на 1.200 руб. (12.000 руб.
вместо 10.800 руб.), 5) для начальников отделов на 400 руб. (10.000 руб. вместо 9.600
руб.), 6) для главных бухгалтеров на 1.200 руб. (12.000 руб. вместо 10.800 руб.) и т. д.

За некоторыми незначительными поправками и согласованиями составлен
переработанный проект расписания окладов.

Из частностей проекта следует отметить, что Малый Совет не нашел
оснований: 1) к введению в нормальное расписание должности состоящего при министре
IV класса, так как для большинства ведомств не встречается надобности в подобной
должности и таковая может быть в отдельных случаях вводима в штаты ведомств по
особым разрешениям Совета Министров; 2) к разделению чинов для поручений на
состоящих при министре и министерстве, по однородности их обязанностей и
отсутствии различия в окладах; 3) к исключению из расписания должности члена Совета
министра, как устанавливаемой в составе многих министерств; 4) к введению в
расписание таких должностей, как журналисты, архивариусы, секретари и т. п., которым
могут быть назначаемы соответственные оклады по должностям чиновников
канцелярских, для поручений и проч., в зависимости от рода и сложности работы.

Повышение окладов побудило Малый Совет остановиться на мысли о
необходимости принять меры к установлению и повышенных требований в отношении
качественного состава служащих.

Прежде всего, так как в настоящее время должности с наименованиями,
аналогичными с имеющимися в нормальном расписании, замещены лицами, получающими

меньшие оклады и по их служебной подготовке не рассчитывавшими на повышение,
необходимо предусмотреть возможность пересмотра личного состава ведомств в
целях правильного распределения между ними новых должностей.
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При таких условиях требуется, по мнению Малого Совета, установить, что
проектируемое нормальное расписание окладов не распространяется на весь наличный
состав служащих, но вводится в действие при утверждении новых штатов каждого
отдельного учреждения, причем замещение предусмотренных штатом должностей
производится из прежнего состава сообразно его служебной подготовке.

Затем в виде пожелания Малый Совет признал необходимым, чтобы должности до
VII класса включительно замещались лицами с высшим образованием, за
исключением признаваемых уважительными начальниками ведомств.

Наконец, согласно с заключением представителя Министерства внутренних дел,
Малый Совет высказался, что проектируемые оклады не должны служить основанием
для соответственного повышения размеров содержания служащим в местных

учреждениях, где и размеры работы и условия жизни иные, чем в центральных ведомствах.
Обсуждая дополнительные постановления к расписанию - о квартирних деньгах,

командировочных, расходах на представительство и проч., Малый Совет
остановился на следующих заключениях: 1) указание на то, что оклады не делятся на жалованье,
столовые и квартирные следует ввести в проект расписания, во избежание могущих
быть в противном случае недоразумений при действии на Украине российских
законов; 2) квартиры натурой должны быть отводимы только министрам и их
товарищам, в виду лежащих на них обязанностей по представительству, при невозможности
отвести таковые, на наем квартиры подлежат выдаче квартирные деньги в размере

V* оклада содержания; 3) в случае представления казенной квартиры прочим
служащим, из их окладов следует удерживать пятую часть; 4) размеры командировочных
денег уже подробно разработаны Малым Советом в соответствии с условиями
командировок (см. Особый журнал № 6), а потому пересмотру не подлежит и только
до издания правил о командировках за границу необходимо оговорить, что таковые
временно оплачиваются по двойным высшим нормам командировочних денег в
пределах Украины; 5) примечания 6 и 7 к проекту расписания Министерства внутренних
дел подлежат исключению, как не требующие законодательной санкции; 6) отпуск
средств на представительство должен быть ограничен должностями министров,
причем во изменение состоявшегося по этому поводу прилагаемого журнального

постановления Совета Министров от 7 мая, правильнее установить, что сумма,
отпускаемая с этой целью в распоряжение председателя Совета Министров в размере 24.000
руб. в год распределяется в мере надобности между отдельными министрами Советом
Министров и 7) указанное постановление Совета Министров от 7 мая, как
утерявшее в большей его части практическое значение, не следует распубликовывать, введя
из него в проектируемое расписание лишь постановление: 1) об окладе председателя
Совета Министров (24.000 руб.) при казенной квартире и с принятием на счет казны
расходов по ее отоплению, освещению и обслуживанию прислугой, а также 2) о
праве министров при поездках пользоваться отдельными вагонами.
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Кроме того, Малый Совет обратил внимание на то тяжелое положение, в
которое поставлены некоторые служащие частым участием в многочисленных

междуведомственных комиссиях, которые весьма удлиняют рабочий день, поездки
в которые, особенно в ночное время, сопряжены теперь с большими расходами;
полагая справедливым установить за участие служащих в комиссиях вне их ведомств

вознаграждение в размере, примерно, до 15 руб. на каждое заседание, Совет
признал правильным, чтобы расходы на выдачу такого вознаграждения выделялись* из
канцелярско-хозяйственных средств подлежащего ведомства, чем будет внесено
сдерживающее начало в дело созыва междуведомственных совещаний.

На основании всего изложенного на усмотрение Совета Министров
представляються:

1) первоначальный проект расписания окладов и должностей, одобренный Малым
Советом в заседании 28 минувшего мая (№ 1),

2) проект, внесенный министром внутренних дел (№ 2),
3) перечень должностей, коим настоящим журналом намечены повышенные, по

сравнению с журналом № 6, оклады содержания (№ 3) и
4) проект положения о порядке оплаты служебных разъездов чинов

правительственных учреждений, с приложением Особого журнала Малого Совета Министров,
за № 6.

Председатель Малого Совета [підпис]
[підписи]
Валлійський, Гаврилов, Зайцев, Карпинський, Кулябко-Корецький, Аебідь-Юрчик,

Лукашевич, Мирович, В. Романов, О. Романов, Свирський, Шлегель.
Секретарь [підпис]

Особое мнение товарища державного секретаря В. Ф. Романова
по журналу Малого Совета Министров от 10 июня 1918 г. № 16 об установлении

нормальних окладов содержания служащим в центральних учреждениях.

Большинством членов Малого Совета, в заседании 10 сего июня, принято,
согласно представлению Министерства внутренних дел, увеличение окладов служащих
центральных учреждений по сравнению с первоначально одобренным в Малом
Совете проектом расписания окладов, предоставленным Совету Державной канцелярией.

Основанием для увелечения окладов послужили соображения о непрочности
теперь государственной службы по сравнению с порядком, бывшим в империи, о
дороговизне жизни, об отвлечении хороших работников частной службой.

* В документі «приравнивались».
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Согласиться с этими доводами я не могу.
Государство никогда не будет в состоянии довести вознаграждение лиц,

занимающих ответственные должности, до тех норм, которые возможны в частных

предприятиях, трудом своих агентов увеличивающих свои доходы. Всегда наблюдалось
явление, [что] лица с крупным государственным опытом получали частные места
с окладами, во много раз превышающими казенное содержание. Если тем не менее
на государственной службе оставался и остается состав образованных и опытных
администраторов, юристов и различных специалистов, то объяснение этому явлению
надо искать в иных побуждениях, чем стремление материально себя обеспечить
возможно лучше: в идейном служении государству, в желании проводить свои
политические взгляды, в честолюбивых, наконец, целях и т. п.

При таких условиях нормы окладов на государственной службе для высших
ответственных должностей должны быть рассчитаны лишь на то, чтобы лицам, их
занимающим, при необходимости того или иного представительства, не
приходилось жить в долг, а для низших должностей должен быть установлен известный
прожиточный минимум и некоторое постепенное повышение низшей нормы в целях
служебного поощрения.

В частности же на Украине, при скудности ее бюджета и отсутствии
великодержавного положения, личная жизнь чиновничества должна быть возможно более скромна
и проста.

С этой точки зрения, я нахожу штаты, первоначально одобренные Малым
Советом Министров, более чем удовлетворяющими указанные мною требования.

Товарищ державного секретаря [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 47-50 зв. Машинопис. Оригінал.
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№151-157

Журнали засідань Малої Ради міністрів

№ 151

11.06.1918р.
№17

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: товариші міністрів Г. Г. Бурлаков, О. А. Вишневський, М. О. Гаврилов,

отаман [О. Е] Лігнау, А. В. Лукашевич, К. К. Мирович, О. Ф. Романов, Б. X. Шле-
гель, товариш державного секретаря В. Ф. Романов, товариш державного контролера
Д. В. Валлійський. За товаришів міністрів представники відомств: X. М. Лебідь-Юр-
чик, О. М. Карпинський, В. П. Тимошенко.

Секретар Ради: О. О. Татіщев.

Слухали:

I. Законопроект міністерства судових
справ про підвищення скарбових видатків
на харчування замкнених в дорозі.

II. Доклад військового міністра про
затвердження умов найма помешкання для
центральної комори медичного
постачання.

Постановили:

І. Законопроект ухвалити.

II. Умови найма ухвалити та потрібний
кредит на 1918 р. в сумі 167.800 карб,
одпустити.

III. Доклад Міністерства внутрішніх
справ про встановлення посад київського
мійського отамана, його помічника, а також

канцелярії отаманства.

IV. Внесення председатёля «Русского
национального совета» про відпуск 37.825
карб, на утримання канцелярії
Міністерства великоросійських справ (25.000 карб.),
на організацію з'їзда вчителів (5.000 карб)
та на роз'їзди інструкторів (7.825 карб.).

III. Повернути законопроект до Міністра
внутрішніх справ для доповнення, позаяк
у проекті не зазначено, які права
надаються отаману і не прикладено відповідних
штатів.

IV. і) Одпустити 25.000 карб, на
утримання канцелярії б. Міністерства
великоросійських справ.

2) Прохати міністра народної освіти
повідомити, чи треба, по його думці, асигнувати
5.000 карб, на з'їзд учителів.
3) Відпуск 7.825 карб, на роз'їзди

інструкторів одхилити.
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V. Законопроект Міністерства торгу та
промисловості про Центральне бюро по
зовнішньому товарообміну.

V. Законопроект повернути до міністра
торгу та промисловості для переробу та
доповнення, при цьому мусять бути
прийняти на увагу нищезазначені вказівки Малої
Ради:

а) в законопроекті мусить бути докладно
встановлено, чи являється бюро
комерційним підприємством з правом юридичної
особи, чи державною установою.
б) В випадці признання бюро державною

установою мусять бути детально
встановлені межі його функцій з функціями других
державних установ.

в) Штати бюро мусять бути згоджені
з об'ємом тих завдань, котрі до нього
належать.

г) Мусить бути зазначено, ким затвержу-
ються постанови бюро про збори та
порядок їх стягання.

д) Мусить бути розроблений проект
карності за порушення правил, які встановлені
бюро.

Голова Малої Ради [підпис]
[підписи]
Бурлаков, Валлійський, Вишневський, Гаврилов, Карпинський, Лебідь-Юрчик, Аігнау,

Лукашевич, Мирович, В. Романов, О. Романов, Тимошенко, Шлегель.
Секретар [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. ІО.-Арк. 51-51 зв.Машинопис. Оригінал.
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№ 152

14.06.1918 р.
№18

Головували: С. В. Завадський (по ст. 1-2) і М. О. Гаврилов (по ст. 3-5).
Присутні: Г. Г. Бурлаков, Д. В. Валлійський, П. І. Зайцев, О. М. Карпинський,

В. А. Кулябко-Корецький, отаман [О. Е] Лігнау, X. М. Лебідь-Юрчик, [К. К.] Миро-
вич, О. Ф. Романов, В. Ф. Свирський, П. П. Чубинський, Б. X. Шлегель.

Секретарювали: В. Ф. Дітятин і О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

І. Доклад товариша міністра внутрішніх

справ про деякі сумніви відносно
постанови Малої Ради від 10 червня про

задоволення поштово-телеграфних служачих.

І. а) Постановувід Ючервня (журнал№ 15)*
змінити та представити негайно на розгляд

Ради Міністрів проект постанови нижчезаз-
наченого змісту: а) всім служачим поштово-

телеграфного відомства, котрі під час минулої
війни з Центральними державами бути еваку-

їровані з території військових дій і

прикомандировав для виконання службових обов'язків
в поштово-телеграфні інституції в межах
України і котрі після цього були увільнені від

служби розпорядженням Міністерства пошти
та телеграфу від 9 березня ц. Р і ніяких посад

на державній службі після цього не займали, -
видати на перший час одноразову допомогу

в розмірі місячного утримання їх під час
увільнення, включаючи в це утримання всі види

грошового задоволення, яке вони одержували,

крім командировочних грошей.

2) Доручити міністрові праці внести в
тижневий строк на розгляд Ради Міністрів
розроблений міжвідомственною комісією проект
загального задоволення чи грошовою

допомогою, чи службою служачих різних відомств,
котрі залишилися без служби по причині війни.

Див. док. № 149.
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II. Законопроект державного
контролера про зміну окладів утримання урядовців
місцевих та спеціальних контрольних
установ.

б) Визнати, що служачі польових контор,
котрі не мають посад, повинні
одержувати одноразову допомогу з кредиту, який
відпущен в розпорядження військового
міністра на видачу допомоги урядовцям
Військового відомства.

II. Внести в законопроект нижчезазначені
зміни:

а) ст. ст. 1 і 4 розд. 1-го і ст. ст. 1-3 розд. II-
го виключити.

б) Ст. 5 доповнити вказівкою, що ця стаття
торкається до залізничних контролеров.
в) Ст. 6, 7 і 8 виключити, позаяк урядовці

контрольних установ мусять одержувати

добові та командировочні гроші на
підставах загального закону, а допомогу при

призначенні на місцеві посади згідно статуту

про службу державну.
2) "Реєстр класів, посад і окладів" ухвалити

в нищезазначеній редакції:
Управляючий контрольною палатой або
головний контролер - клас посади V, оклад -
10.800 карб.; помішник його - клас посади
VI, оклад - 9.000 карб.; старший контролер
(ревізор) - клас посади VI, оклад - 8.400
карб.; контролер (ревізор) - клас посади VII,
оклад - 6.600 карб.; секретар - клас посади
VII, оклад - 6.000 карб.; помішник
контролера - клас посади VIII, оклад - 4.800 карб.;
рахівничий - клас посади IX, оклад - 4.200
карб.; урядовці І кл. - клас посади X, оклад
3.600 карб.; урядовці II кл. - клас посади XII,
оклад - 3.000 карб.
Примітка: урядовцям, котрі мають

помешкання в натурі, утримання зменшується
на 1/5 частину.
В останнім законопроект ухвалити та

ввести в дійсність, рахуючи з 1 червня ц. р.
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III. Законопроект Міністерства
судових справ про деякі тимчасові
доповнення статтів 1614 та 1621 «Улож[ения]

о наказаниях]» і зміну статті 1625 того ж
Уложения і примітки до неї.

IV. Законопроект Міністерства фінансів
про підвищення акцизу на згнічені дріжджі.

V. Законопроект Міністерства внутрішніх
справ про надання губерніальним
старостам права розпуску волостних земських

зібрань і управ.

3) Призначення управляючим палатами та
головним контролерам IV класу посади та
призначення тим ревізорам і помішникам
ревізорів, котрі пробули на посаді 5 років,
збільшеного окладу Мала Рада одхилила.
По ст. 2,3 представник державного

контролю при окремої думці.

III. Законопроект ухвалити.

IV. Законопроект ухвалити.

V. Законопроект ухвалити з нижчезазначе-
ними змінами:

а) ст. 2 доповнити вказівкою, що
губерніальний староста має право призначати
членами волосної ради тільки «місцевих» осіб.
б) В ст. 3 п. А замість «ухвалення від меж

відомости» поставити «нарушения меж ві-
домости».

в) В ст. 4 указати, що право подати скаргу
має кожний член зібрання.
г) В примітці к ст. 4 замість

«двотижневого» постановити «тижневий» строк.

Голова Малої Ради [підпис]
[підписи]
Валлійський, Зайцев, Карпинський, Кулябко-Корецький, Аігнау,Мировт, О. Романов,

Свирський, Чубинський, Шлегель.
Представник Міністерства фінансів Аебідь-Юрчик при окремій думці по штатах.

Секретар Ради [підпис]
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Особлива думка представника міністерства фінансів
про штат контролю місцевих установ.

Розглянувши законопроект і не висловлюючись проти збільшення платні
урядовцям місцевих інституцій контролю, я вважаю необхідним, щоб в законопроекті була
зазначена загальна сума асигнування на цей предмет від Державної скарбниці з
обрахунками існуючої платні, різних податків і різниці в новій і старій платні.

Далі, позаяк переведення штатів вимагає того, щоб не було значної різниці по
порівнянню з штатами других відповідних установ, то повинно контрольний місцевий
штат пристосовувати до других місцевих установ, як, наприклад: фінансових палат,
акцизних правлінь і т. І. Проектовані по цим інституціям оклади значно менші, чим
оклади Контр, палат, затвердженні Малою Радою.

Потім, позаяк дорожнеча в одних місцевостях більша, а в других менша,
наприклад, в Києві помешкання коштує значно дорожче, ніж в других місцях, харчева
справа теж більш-менш різниця, то з приводу цього повинно складати штати стосовно до
місцевої дорожнечи і поділ цих штатів по категоріям першого, другого і т. і. класів
являється необхідним.

Нарешті, згідно з постановою Ради Міністрів, повинно було зазначений
законопроект надіслати на розгляд пана міністра фінансів, бо все те, що торкається коштів
з Державної скарбниці, згідно пункту 5 (закон про складання законопроектів)
розглядається Радою Міністрів не інакше, як по висновку пана міністра фінансів.

Директор департаменту
Державної скарбниці Лебідь-Юрчик

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10.- Арк. 52-54. Машинопис. Оригінал.

№153

17.06.1918р.
№19

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: Г. Г. Бурлаков, Д. В. Валлійський, М. М. Воронович, П. І. Зайцев,

О. М. Карпинський, В. А. Кулябко-Корецький, X. М. Лебідь-Юрчик, І. М. Лодижен-
сысий, К. [К.] Мирович, О. Д. Петров, В. Ф. Романов, О. Ф. Романов, П. П. Чубин-
ський, Б. X. Шлегель.
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Секретарював: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

І. Доклад міністра фінансів про
асигнування 3.010.020 карб, на потреби Експедиції
заготовок державних паперів.

І. а) Одпуск 3.010.020 карб, на потреби
Експедиції заготовок державних паперів
ухвалити.

б) Визнати бажаним, щоб Міністерство
фінансів попіклувалося розглядом питання
про можливість зменшення платні
робітникам експедиції.

По Міністерству народної освіти.

II. Про асигнування 10.000 карб, на
видання книжки "Порадник діячам позашкільної
освіти і дошкільного виховання".

III. Про асигнування 210.900 карб, в
розпорядження театрального відділу.

IV. Про передачу гімназій військового
відомства до розпорядження Міністерства
освіти.

II. Одпуск 10.000 карб, ухвалити з тим,
щоб ця сума була до 1 листопада 1918 р.
повернена з спеціальних коштів відомства
в прибутки Державної скарбниці.

III. Доклад не розглядати з огляду на заяву
представника міністерства, що воно бере
цей доклад назад.

IV. Прохати міністра народної освіти

внести це питання на розгляд Малої Ради по

згоді з військовим міністром.

По Міністерству шляхів.

V. Про асигнування 914.000 карб, на відбу-
довання мосту через р. Припять, спаленого
більшовиками.

V. а) Одпустити в розпорядження
Міністерства шляхів 914.000 карб, на відбудован-
ня мосту через р. Прип ять і зарахувати цю
суму боргом Подільської залізниці
Державній скарбниці.
б) Прохати міністра закордонних справ

попіклуватися, щоб ця сума була зарахована
в рахунок тих збитків, які понесла
Подільська залізниця від більшовиків і прийнята на
увагу при веденні рахунків з Московщиною.
в) Доручити міністрові шляхів зробити

згоду з управлінням Подільської
залізниці відносно умов повернення цього боргу
в Державну скарбницю та плати відсотків.
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VI. Про продаж Товариству пароплавства
по Дніпру Варшавської верфі з 5
пароплавами за 2 мільйона карб.

VII. Про асигнування 400.000 карб, для
виплати цієї суми Чернігівській народній
управі в вороття переведених управою
витрат по утриманню і ремонту Києво-Остер-
ського шосе і будові клінкерного заводу.

VHI. Про асигнування 136.750 карб, для ви-
дачи авансом Чернігівській народній управі
на побудову і утримання Чернігівського шосе.

IX. Про асигнування 1.000.000 карб, на
ліквідацію 1-го польового будівничного
управління.

X. Про асигнування 35.000 карб, на до-
кінчення ремонту Гомельського шляху і на
одержання 126 коней.

XI. Доклад голови департаменту освіти
Міністерства польських справ про
асигнування одноразової допомоги польським
середнім школам в сумі 235.059 карб.

XII. Доклад директора канцелярії
Міністерства польських справ з проектом штатів
зазначеного міністерства.

VI. Доклад не розглядати з огляду на заяву
представника відомства, що Варшавська
верфь постраждала при пожежі і треба
виробити нові умови з товариством.

VII. Одпуск 400.000 карб, ухвалити, поза-
як розхід на ці роботи був санкціонований
Південно-Західною управою шосейних
шляхів і з огляду на крайню необхідність
підтримання зазначеного шосе.

VIII. Одпуск 136.750 карб, ухвалити.

IX. Маючи на увазі, що І-ше польове будів-
ничне управління, по маючим відомостям
вело свої операції не вповні доцільно і разом
з тим, що в його розпорядженні мається
велика кількість дров та шпал, котрі необхідно
охоронити від продажу на бік і приставити
на залізницю - визнати, що в метах
хуткого приступу до ліквідації цього управління
необхідно асигнувати відповідний кредит
в розпорядження Міністерства шляхів.
Вирахунок кредиту в сумі 1.000.000 карб,

ухвалити.

X. З огляду на заяву представника
Міністерства шляхів, що гроші треба мати на до-
кінчення робіт по ремонту Гомельського
шляху - одпуск 35.000 карб, ухвалити.

XI. Прохати міністра народної освіти
відповісти Малій Раді свої по цьому питанню
міркування.

XII. Доручити державному секретареві
представити на розгляд Ради Міністрів
доклад відносно міністерств по
національним справам.
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По Міністерству земельних справ.

XIII. Про асигнування 462.000 карб, на лі-
соулаштовні роботи в державних лісах.

XIV. Про скасування губерніальних чер-
тьожних і передачу виконання межових
справ установам Міністерства земельних
справ.

XIII. Одпуск 462.000 карб, ухвалити.

XIV. Розгляд законопроекту відкласти до
одержання отклика міністрів внутрішніх
і земельних справ.

По Міністерству внутрішніх справ.

XV. Про зміну видачі пайків родичам
вояків.

XVI. Про видачу добових грошей
відпускним воякам.

XV. Законопроект ухвалити з тим, щоб
видача пайків була припинена з Т (а не 9)
січня ц. р.* * і щоб незаможні жінки та діти
полонених користувалися пайками не далі
терміну евакуації полонених.

XVI. Законопроект ухвалити з тим, щоб
видача добових грошей солдатам була
припинена з 1 (а не 9) січня ц. р.; дійсно хворим
та незаможним видачу грошей
продовжувати до призначення їм пенсії, но не далі
1 липня ц. р.

Голова Малої Ради [підпис]
[підписи]

Бурлаков, Валлійський, Воронович, Зайцев, Карпинський, Кулябко-Корецький, Лебідь-
Юрчик, Лодиженський, Мирович, Петров, В. Романов, О. Романов, Чубинський, Шлегель.

Секретар [підпис]

ДДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 55-56 зв. Машинопис. Оригінал.

* Так в документі, можливо «серпня».
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№154

19.06.1918р.
№20.

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: В. О. Брунст, О. А. Вишневський, О. М. Карпинський, В. А. Кулябко-Ко-

рецький, X. М. Лебідь-Юрчик, А. В. Лукашевич, І. М. Лодиженсышй, К. К. Мирович,
О. Д. Петров, В. Ф. Романов, О. Ф. Романов, Б. X. Шлегель.

Секретарював: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

і) Про асигнування 250.000 карб, на
улаштований митного нагляду на кордоні
України з Великоросією.

і) Одпуск250.000 карб, ухвалити.

2) Про збільшення утримання членам від
Міністерства фінансів в радах державних
залізниць.

2) Законопроект ухвалити.

3) Про асигнування 100.000 карб, по
обрахунку кредитної канцелярії на боротьбу
з підробленням грошових знаків і для
негайних витрат в зв язку з перетвіром
грошової сістеми.

3) Одпуск 100.000 карб, ухвалити.

4) Про призначення вдові директора
Державного банку Гальчинській у Києві пенсії
в розмірі 2.000 карб, річно.

4) Доклад ухвалити.

По Міністерству внутрішніх справ:

5) Про асигнування 341.000 карб, на кан-
целярійні та господарчі видатки інституцій
військової повинності.

5) 3 огляду на негайність справи одпуск
341.000 карб. Ухвалити.

6) Про асигнування 300.000 карб, в
розпорядження технічно-господарчого
департаменту на придбання писальних машин,
технічних засобів, купівлю дров і
канцелярських приладдів.

6) а) Одпустити технічно-господарчому
департаментові 100.000 карб, на купівлю
палива,

б) доручити міністрові внутрішніх справ
вияснити, чи не можна купувати необхідне
йому паливо від інституцій Міністерств
земельних справ або торгу та промисловості,
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7) Про дозвіл переводити гроші з
кредитів міністерства на біжучий рахунок його
в Державному банкові.

8) Доклад міністра закордонних справ про
асигнування Українському товариству
економістів допомоги в висоті 15.000 карб.

9) Доклад міністра праці про видачу
допомоги робітникам бувшої військово-одягаль-
ної майстерні інтендантського відомства,
деякі з котрих згідно заяви представника
Міністерства праці потерпіли від вибуху на
Звіринці.

10) Доклад міністра земельних справ про
відкриття міністерству в обрахунок смети
6325.000 карб, на негайні потреби
відомства, а саме:

1. Економічні організації земств

2.000.000; 2) Культурні міри по

полеводству - 800.000; 3) Дослідні

інституції - 700.000; 4) Культурні міри по

скотарству - 1.200.000; 5) С.-господ.
освіта - 1.375.000; 6) С.-господ. статистика -
250.000;

Всього: 6.32S.000 карб.

11) Доклад міністра народної освіти

про асигнування 1384 карб, в
розпорядження Київського губерніального

комісара освіти на покриття видатків його

канцелярії.

в) одпуск 200.000 карб, на купівлю

канцелярських приладдів і технічних засобів од-
хилити за відсутністю в пояснючій записці

належних розрахунків.

7) Визнати, що мотиви, які вказані в пояс-

нючої записці, не дають грунту допускати

як загальне правило такий серйозний

відворот від існуючих касових правил, особливо

приймаючі на увагу ті зловживання, котрі

можуть виникати на цім грунті.

8) Признати Українському товариству

економістів допомогу в висоті десяти тис.

карб.

9) Не находячи грунту до видачі

зазначеної допомоги, а також приймаючи на

увагу, що потерпівшим від вибуху на

Звіринці дається допомога на загальних

підвалинах - призначення цієї допомоги по

нормам, які пристосовані міністром
праці - одхилити.

10) Маючи на увазі, що сезон робіт вже

почався і що відмова в асигнуванні прохаємо-

го кредиту викличе параліч культурної

роботи міністерства - відкрити йому кредит

в сумі 6.325.000 карб, з тим, щоб розподіл

тієї суми по §§ смети відомства був

переведен по згоді з Міністерством фінансів і

державним контролером.

11) Одпуск 1384 карб, ухвалити.
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12) Доклад державного контролера про
асигнування в його розпорядження 20.000
карб, для видачі допомоги урядовцям
контролю в випадках хвороби, смерті близьких і др.

12) Одпуск 20.000 карб, ухвалити.

13) Доклад міністра торгу та
промисловості про асигнування 20.000 карб, на
улаштування засідань, з їздів, на видатки по
командировкам та інше.

14) Доклад міністра торгу та
промисловості про продовження платіжа орендної
платні по договорам на розроботку нетрів
з корисними копальнями, строки яким

минають поміж 25/Х-1917 р. і 31 /XII -1918 р.

13) Одпустити в розпорядження міністра
торгу та промисловості десять тисяч карб,
з віднесенням зазначеної суми на 10-ти
мільйонний фонд.

14) Доклад ухвалити, але з приміткою, що
льгота поширюється тільки на тих
орендарів, котрі не внесли платні своєчасно по
обставинам, від волі їх незалежним.

Голова Малої Ради [підпис]
[підписи]
Брунст, Зайцев, Лебідь-Юрчик, Лукашевич, Мирович, Петров, О. Романов, Шлегель.
И. Лодиженськт при особом мнении non. 14 журнала в смысле принятия предложе-

ний ведомства полностью.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. Ю.-Арк. S7-S8 ж Машинопис. Автограф. Оригінал.

№155

19.06.1918р.
№20.4.11.

Слушали: Постановили:

XV) Об ассигновании 24.000.000 карб, на
выплату увольняемым и

откомандированным служащим пособий: заштатных
эвакуационных и на выезде из пределов

Украинской Державы.

XV) При рассмотрении доклада Малый
Совет усмотрел, что исчисление
кредита произведено на основании норм

денежных выдач, приведенных в правилах 7

июня 1918 г. Между тем, эти правила,

которые приняты временно к руководству по
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взаимному соглашению министров

финансов, путей сообщения и державного
контролера, не получили до сих пор надлежащего

утверждения законодательным порядком.

Независимо от сего в среде членов Малого
Совета возникали сомнения и по существу
означенных правил, особенно в отношении
той части их, которое касается вывоза всех
железнодорожных служащих

Бессарабского и Дунайского участков, Правобережной
ж. д. и Ясского ж. д. узла* *.
Членами Малого Совета было отмечено,
что в интересах Украины не следовало бы
допускать ухода всех интеллигентных сил

из той части страны, которая насильственно

оккупирована Румынией. По крайней мере
этот принцип проводится в целом ряде
ведомств (М-во судових справ, народної освіти,

управління пошт і телеграфів і др.), которые
предложили своим служащим оставаться на
месте до последней возможности.

Принимая во внимание, что окончательное

решение этого вопроса в том или ином

направлении повлечет за собою необходимость

пересмотра и представленных Министерством
путей сообщения исчислений, Малый Совет

постановил представить вопрос на разрешение
Совета Министров, изложив в журнале вкратце
и встреченные им по существу дела сомнения.

Председатель Малого Совета [підпис]
[підписи]

Брунст, Зайцев, Лебідь-Юрчик, Аодиженський, Лукашевич, Петров, В. Романов,
О. Романов, Шлегель.

Секретарь Рады [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. ~ On. 1. - Спр. 10. -Арк. 59-59 зв. Машинопис. Оригінал.

* Див. прим. 31.
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№156

21.06.1918р.
№21

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: В. О. Брунст, Д. В. Валлійський, П. І. Зайцев, X. М. Лебідь-Юрчик,

отаман [О. Е] Лігнау, О. Д. Петров, В. Ф. Романов, В. Ф. Свирський, П. П. Чубинський,
Б. X. Шлегель, М. М. Устимович291.

Секретарював: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

І) Доклад міністра народної освіти про
відпуск 21.300 карб, на видачу допомоги
служачим канцелярії комісаріату по
справам Київської шкільної округи.

І) Одпуск 21.300 карб, ухвалити.

II) Доклад міністра шляхів про надання
залізницям права направляти прийняті
грузи мішаним залізнично-водяним шляхом.

II) Законопроект ухвалити.

III) Доклад міністра торгу і промисловості III) Законопроект ухвалити та перевести
про затвердження тимчасових штатів
і розходів на утримання фабричної інспекції.

до життя; рахуючи з 1 травня 1918 р.

IV. Законопроект військового міністра про IV. 1) Законопроект ухвалити со слідуючи¬
одноразову грошову допомогу полоненим. ми змінами:

а) в розділі І ст. 2 і 4, розд. II ст. 2 і 3, розд.
III ст. 1 доповнити вказівкою на сестер-жа-
лібниць;
б) розділ IV скасувати.
2) Визнати бажаним, щоб у разі видання

надалі іншого закону про допомогу
полоненим та допомога, що буде видана згідно
цього закону, була зарахована в обрахунок
будучої допомоги.
3) Прохати міністра закордонних справ

повідомити голову Мирової конференції
про цей закон та настоювати на
виданні Великоросією на основах взаємності
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відповідного закону про повертающихся

через Великоросію полонених українців.

4) Прохати військового міністра

вияснити, чи не визнає він можливим прийняти до

відання Військового міністерства існуючий

при міністерстві по великоруським справам

відділ евакуації великоросіян.

5) Прохати військового міністра

віддати распорядження, щоби харчові пункти

Червоного Хреста та інших громадянських

інституцій були сповіщені про

встановлений військовим відомством розмір платні

за харчування повернених з полону на

військових харчових пунктах.

Голова Малої Ради [підпис]
[підписи]
Валлійський, Зайцев, Лебідь-Юрчик, Лігнау, Петров, В. Романов, Свирський, Чубин-

ський, Шлегель.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 67-67 зв. Машинопис. Оригінал.

№ 157

21.06.1918р.
№21.4.11.

Слушали: Постановили:

V. Вопрос о порядке рассмотрения смет

и законопроектов об ассигновании сумм из

Государственного казначейства.

Согласно ст. 5 закона 9 июня 1918 г.

законопроекты об ассигновании сумм вносятся

в Совет Министров по сношении с

министром финансов. Но так как вызываемые

этим предварительные сношения

неизбежно задерживают внесение законопроектов,

то ведомства часто вносят дела

непосредственно в Совет, одновременно сообщая
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лишь копии своих представлений м-ру
финансов с просьбой сообщить его
заключение в самом заседании Совета.

Наряду с этим, участвующий в заседаниях

Малого Совета представитель державного

контроля обычно затрудняется высказаться

по поводу вносимых ведомствами

представлений об ассигновании кредитов без

детального рассмотрения дел каждого отдельного

слагаемого испрашиваемой суммы.

В виду этого, рассмотрение в Малом

Совете законопроектов финансового

характера протекает с крайней медленностью, т. к.

представителям М-ва финансов и

державного контроля приходится в самых

заседаниях входить в подробное обсуждение

испрашиваемых ассигнований.

При таких условиях и имея в виду, что

в ближайшее время ожидается внесение

целого ряда законопроектов, связанных

с ассигнованиями из казны, Малый Совет

пришел к заключению о желательности

подвергать такие законопроекты

предварительному рассмотрению в особых

совещаниях при М-ве финансов с участием

только представителей ведомств финансов,

контроля и вносящего данный

законопроект. Такое предварительное рассмотрение

кредитных исчислений отдельных ведомств

в небольшом совещании давало бы,

несомненно, ускорение по сравнению с

письменными сношениями с М-вом финансов

и одновременно ускорило бы прохождение

дел в Совете Министров. Не лишне

упомянуть, что аналогичный порядок был во

время войны установлен в Петрограде

для рассмотрения кредитов,

испрашиваемых гражданскими ведомствами на нужды,
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вызванные обстоятельствами воєнного

времени (Совещание т-ща министра
финансов Кузьминского).
О таковых своих заключениях Малый

Совет постановил довести до сведения Совета

Министров.

Председатель Малого Совета [підпис]
[підписи]

Валлійський, Зайцев, Аігнау, Петров, В. Романов, Свирський, Чубинський, Шлегель.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10.-Арк. 68-68 зв. Машинопис. Оригінал.

№158

Окремий журнал засідання Малої Ради Міністрів

21.06.1918 г.
№22

Об организации заведывания коннозаводством*
и об отпуске средств на срочные нужды конских заводов.

Война и последовавшие за ней события сильно отразились на обеспеченности
Украины конским составом. Значительная часть конского запаса страны и притом
лучшая его часть была отвлечена от сельського хозяйства и во многих случаях
безвозвратно. При таких условиях вопрос о мерах восстановления конского богатства края
приобретает особенно серьезное значение, а правильная организация заведывания
коннозаводством требует со стороны правительства самого пристального внимания.

Предварительное рассмотрение этого вопроса было Советом Министров
поручено Малому Совету, вследствии чего, заведующий отделом коннозаводства Н. Н. Усти-
мович внес в последний записку как о желательных началах организации самого дела,
так и о суммах, необходимых в ближайшее время для поддержания главнейших
отраслей державного коннозаводства.

Приступая к обсуждению постановленных в записке вопросов, Совет прежде
всего остановился на соображениях о том, какому ведомству правильнее всего поручить

* У документі «коннозаводов».
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осуществление предстоящих в этой отрасли задач, так как существование управления
державного коннозаводства в качестве самостоятельного ведомства, подобно тому
как это было в б. Российской империи, казалось Совету нецелесообразным по
существу и нежелательным с точки зрения интересов государственного казначейства.

По сему поводу представитель военного ведомства доложил Совету, что
Военное министерство, в состав которого входит главное управление по

ремонтированию армии, полагало наиболее целесообразным поручить последнему и общее
заведывание делом коннозаводства в стране, образовать для этого в составе
названного главного управления особый отдел на правах департамента. Дело в том, что
военное ведомство является крупнейшим покупателем лошадей, а потому является
и наиболее из всех ведомств заинтересованным в правильной постановке
коневодства в стране. К однородному заключению склонялись, между прочим,
состоявшиеся в 1910 г. в Москве и Киеве съезды, многие из участников коих указывали, что
наше коннозаводство и коневодство необходимо рассмотривать и направлять с
точки зрения обороны страны, так как в этом случае будут одновременно обеспечены
и интересы армии и нужды сельского хозяйства, которое в сущности предъявляет
к лошади те же требования, что и армия. Вместе с тем надо иметь в виду, что для
восстановления конского состава страны придется провести в экстренном порядке

целый ряд мер, частью быть может в принудительном порядке; а опыт
повседневной жизни указывает, что распоряжения военного ведомства психологически более
понятны для населения и с ними легче мирятся, зная что они даются ради военных

целей. Наконец, объединение всего дела в Военном министерстве позволило бы
с большей экономией и продуктивностью использовать силы ремонтных комиссий.
Что касается нередких указаний на некоторую отчужденность работ военного
ведомства от общей экономической жизни страны, то опасения эти не
представляются существенными, так как Военное министерство полагало бы, в случае передачи
ему дела коннозаводства, образовать при главном управлении по ремонтированию
войск особый совет из представителей заинтересованных ведомств,
коннозаводчиков, общественных учреждений и научных сил.

Изложенные соображения представителя военного ведомства не встретили,
однако, поддержки у прочих членов Малого Совета Министров. Как указывали
последние, задача восстановления конского состава Украины и поднятия его в
качественном отношении требует напряженной работы со стороны всех слоев сельского
населения и согласования с общим направлением сельскохозяйственной политики
страны. И этой согласованности с постановкою аграрной реформы в ее целокупнос-
ти, несомненно, может с большим успехом достичь ведомство земледелия, которое
находится в постоянном контакте и в деятельном сотрудничестве со всеми

земствами и сельскохозяйственными обществами. Военное же ведомство лишено

соответственно постановленных местных органов, и недостатка таких органов безусловно не
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сможет ему восполнить проектируемый при управлении по ремонтированию войск
центральный орган совещательного характера.

Нельзя также не считаться с опытом б. Главного управления государственного
коннозаводства, деятельность коего не давала плодотворных результатов именно за

отсутствием в его распоряжении достаточно многочисленного и распределенного по

всей стране кадра местных органов, которыми наоборот будет располагать ведомство
земледелия, находящееся в неразрывной связи с земской агрономией.

И именно отмечаемое представителем военного ведомства тождество
требований, предъявляемых к лошади армией и сельским хозяйством, побуждает высказаться
за сосредоточение всего дела в Министерстве земледелия, которое преследуя цели
сельскохозяйственного подъема страны, не может конечно допустить исключения
из круга его задач попечения о развитии в стране улучшенного коневодства вообще,
а в частности и для военных надобностей.

По изложенным соображениям Малый Совет Министров большинством всех
голосов против одного высказался за приурочение управления государственного

коннозаводства к ведомству Министерства земледелия. При этом Малому Совету казалось
правильным, в виду обширности предстоящей этому учреждению работы,
образовать его в виде самостоятельного департамента, тем более, что смета его должна будет,
очевидно, выразиться в довольно крупных цифрах. Переходя засим к рассмотрению
представленных в докладной записке управляющего отделом коннозаводства сметных
на 1918 г. исчислений, Малый Совет отметил, что размер денежных затрат на эту
отрасль сельского хозяйства должен быть согласован с тем общим планом развития
коннозаводства и коневодства, которое ведомство должно в ближайшее время
разработать. При таких условиях и имея в виду, что исчисления ведомства на содержание
департамента державного коннозаводства должны быть им переработаны в соответствии
с одобренным Советом Министров нормальным расписанием штатов центральных
учреждений, Совет признал правильным ограничиться в данное время рассмотрением
лишь тех кредитов, ассигнование коих носит срочный характер. К таким расходам
Совет отнес: заготовку фуража и расходы по полевому хозяйству на державных конских
заводах, ремонт и восстановление заводских построек, содержание личного состава

заводских служащих и покупку породистых лошадей у частных лиц во избежание
продажи их за границу. Кроме того, казалось бы необходимым ассигновать на первое же
время некоторую сумму на общие меры поощрения коннозаводства и коневодства.

Рассмотрев с изложенной точки зрения проект исчислений ведомства, Совет
пришел к заключению о необходимости немедленно:

1) образовать в составе Министерства земледелия департамент державного
коннозаводства;

2) поручить министру земледелия разработать и представить на рассмотрение
Совета Министров: а) общий план содействия развитию коннозаводства и коневодства
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в стране, б) проект штатов департамента державного коннозаводства и в) проект
операционной сметы названного департамента на остающуюся часть 1918 г.;

3) Немедленно открыть в распоряжение министра земледелия по департаменту
державного коннозаводства нижеследующие кредиты:

1) на заготовку фуража
2) на ведение полевого хозяйства при
конских заводах

3) на ремонт и восстановление заводских и
хозяйственных построек
4) на покупку лошадей
5) на общие меры поощрения коннозаводства и
коневодства S0.000 руб.
6) на содержание личного состава служащих
конских заводов и заводских конюшень в 1918 г. 400.000 руб.

2.393.500 руб.

606.000 руб.

15.000 руб.
600.000 руб.

Итого: 4.064.500 руб.

Председатель Малого Совета [підпис]
[підписи]
Брунст, Валлійський, Зайцев, Лебідь-Юрчик, Аігнау, Петров, В. Романов, О. Романов,

Свирський, Чубинський, Шлегель.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. -Спр. 10. -Арк. 69-70 за. Машинопис. Оригінал.

№159-165

Журнали засідань Малої Ради Міністрів

№ 159

25.06.1918р.
№23

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: Д. В. Валлійський, П. І. Зайцев, О. М. Карпинський, X. М.

Лебідь-Юрчик, отаман [О. Е] Лігнау, І. М. Лодиженський, К. К. Мирович, О. Д. Петров, О. Ф.
Романов, В. Ф. Романов, П. П. Чубинський, Б. X. Шлегель.
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Слухали П о становили:

По Міністерству народної освіти

L Про асигнування 112.050 карб, на
організацію курсів для вчителів польських
шкіл.

II. Про асигнування 87.700 карб, на
організацію курсів для вчителів єврейських
шкіл.

І і II. Маючи на увазі, що згідно заяви

представника відомства курси для
вчителів будуть улаштовані на тих же підставах,

що і курси для вчителів українців - одпуск

112.050 і 87.700 карб, ухвалити.

По Міністерству шляхів.

III. Про асигнування щомісячно на

витрати Київської округи грунтових та шосейних

шляхів 1.500.000 карб.

III. Маючи на увазі, що згідно відомостям,

які були представлені на розгляд Малої Ради

товаришем міністра шляхів, на покриття

витрат Київської округи грунтових та

шосейних шляхів до 15 липня ц/р. потрібно

асигнувати (в доповнення раніш відпущених

грошей) 3.900.000 карб., ухвалити одпуск

кредиту в розмірі вищезазначеної суми

(3.900.000 карб.)

IV. Про видання наказу відносно

примусового відчудження майна, яке було

позаймано за часи війни управлінням

Правобережних залізниць для будування залізниць для

військових потреб.

V. Доклад про пропозицію німецької

групи Ейхгорна відносно примусового курса

німецької марки.

VI. Про асигнування 20.000 карб, на

ремонт санаторії при Сакській грязелікарні.

IV. Прохати міністра шляхів повідомити

Малу Раду, на підставі яких наказів було

переведено за часи війни примусове займання
зазначеного майна і яким власникам те

майно належить.

V. Прохати Міністерство фінансів (по
кредитній канцелярії) представити до
Малої Ради своє по цьому питанню
міркування.

VI. Визнати, що з огляду на теперешне
становище у Криму - законопроект не розглядати.

По Міністерству продовольчих справ

VII. Про передачу міністерству нескінче-
ного будинку на розі В. Володимирської
і Фундуклеївської вулиць і відпуск 500.000
карб, на закінчення цього будинку.

VII. Маючи на увазі, що цей будинок
є власність Міністерства народної освіти,
прохати міністра продовольчих справ
внести цей законопроект по згоді з міністром
освіти.
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По Міністерству земельних справ

VlII. Законопроект про скасування
губерніальних чертьожних і передачу виконання
межових справ губерніальним земельним
комісіям.

VIII. а) Законопроект ухвалити (але
скасувати примітку І ст. З та ст. VII) і
перевести до життя одночасно з законом про

утворення губерніальних та повітових
земельних комісій.

б) Прохати товариша державного
секретаря В. Ф. Романова утворити нараду при
участі представників відомств фінансів,
державного контролю та земельних справ для

поперднього розгляду проекта штатів

землемірно-технічних відділів земельних комісій

та сміти на утримання цих відділів в 1918 р.

По Військовому міністерству

IX. Про ліквідацію залізничного майна
польових узкоколійових шляхів*.

XI. Про асигнування 348.334 карб, на

Комітет по постачанню протез.

XII. Доклад міністра фінансів про
призначення пенсії б. чернігівському скарбнику
Облакевичу.

XIII. Доклад товариша державного

секретаря про прохання головного бухгалтера
господарчого департаменту Державної

канцелярії Мерзляка про повернення йому

IX. і X. Обидва законопроекта не
розглядати, позаяк товариш військового міністра
прохає вікласти їх до вияснення взаїмовід-
ношень військового відомства і головно-

уповноваженого по ліквідації інституцій
військового часу.

XI. а) Одпуск 348.334 карб, ухвалити, але

з тим, щоб з цієї суми 210.000 карб, були
поверненні військовому міністерству.

б) Прохати міністра народного здоров'я
прийняти на себе догляд за діяльністю

вищезазначеного комітету і за використанням
одпущених комітету з коштів казни сум.

XII. Пенсію призначити в розмірі 2.400
карб, річно.

XIII. Визнаючи неможливим приймати на
кошти Державної скарбниці видаток в
декілька тисяч карб, на лікування одної особи, тим

більш, що в зв язку з подіями громадянської

* Пункт X в журналі відсутній.
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грошей^ страчених на лікування, а також

видачу допомоги на продовження його.

війни кількість потерпівших від неї дуже
значна, Мала Рада постановила дозволити

видати Мерзляку допомогу в розмірі двох-

місячного утримання і прохати міністрів

військового та народного здоров'я

попіклуватися про те, щоби прохача поміщено

було в одну з казенних санаторій для

безплатного лікування з схороненням на цей

час за Мерзляком утримання, яке він

одержує на займаній посаді.

Голова Малої Ради [підпис]

[підписи]

Валлійський, Карпинський, Аебідь-Юрчик, Аігнау, Аодиженський, Петров, В.

Романов, О. Романов, Чубинський, Шлегель.

Секретар Ради Міністрів [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 71-72 зв. Машинопис. Оригінал.

№160

25.06Л918р.
№23.4.11.

Слушали: Постановили:

XIV. Законопроект Министерства продо¬ Принимая во внимание:
вольствия об удовлетворении заштатным а) что служащие местных продоволь¬
довольствием служащих упраздняемых ственных комитетов получали содержание

местных учреждений министерства продо¬ в сравнительно высоком размере, причем

вольствия. этот размер был установлен в значительной
мере ввиду временного характера самых

этих учреждений;

б) что офицеры, военные чиновники и
другие чины б. российской армии получают, по
случаю демобилизации, пособия в размере
только двухмесячного содержания;
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в) что по имеющимся в М-ве
продовольствия сведениям некоторые комитеты из

числа упраздняемых самочинно

устанавливают для своих служащих основания

выдачи ликвидационных пособий;

г) что окончательное суждение о
допустимости утверждения тех или иных ставок

пособий служащим Малый Совет может иметь
лишь после выяснения общей суммы
вызываемого этим расхода казны, признать;

1) что лицам, прослужившим в
продовольственных комитетах менее 6 месяцев, не

следует выдавать никаких пособий;

2) что лицам, прослужившим от 6 месяцев
до одного года пособие может быть выдано

в размере не свыше месячного содержания;

3) что лицам, прослужившим более 1 года
пособие может быть выдано в размере не
свыше 2-х месячного содержания;
4) что м-ру продовольствия надлежит

немедленно оповестить подлежащие упразднению

уездные, губернские и городские комитеты,
что установление ими собственной властью
тех или иных норм пособий служащим
является незаконным и повлечет за собой

привлечение состава комитетов к уголовной и

гражданской ответственности и просить м-ра

продовольствия представить Совету
Министров свои соображения о постепенности
и сроке ликвидации местных

продовольственных комитетов и размере требующегося на
эту надобность общего ассигнования казны.
Представитель М-ва финансов остался при

особом мнении, полагая, что вследствии
высоты окладов, установленных в свое время

для служащих продовольственных комитетов,

этим лицам возможно не выдавать никакого

пособия по случаю упразднения комитетов.



Мала Рада Міністрів Української Держави 491

Председатель Малого Совета [підпис]
[підписи] Лебідь-Юрчик} Аігнау, Лодиженський Мирович, В. Романов, О. Романов,

Чубинський, Шлегель.
Секретар Ради Міністрів [підпис]

ЦДАВО України, Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 73-74 зв. Машинопис. Оригінал.

№161

27.06.1918 р.
№24

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: В. О. Брунст, Д. В. Валлійський, М. О. Гаврилов, О. М. Карпинський,

X. М. Лебідь-Юрчик, отаман [О. Е] Лігнау, І. М. Лодиженський, А. В. Лукашевич,
К. К. Мирович, О. Ф. Романов, Б. X. Шлегель, М. М. Тоцький.

Секретарював: О. О. Татіщев.

Слухали:

I) Законопроект Міністерства внутрішніх
справ про затвердження штатів і
розписаним посад:

а) департамента загальних справ;
б) управління Київського столичного

отамана;

в) управлінь губерніальних і повітових
старост.

II) Законопроект Міністерства земельних
справ про відбування діяльності
лісоохоронних комітетів.

III) Доклад Міністерства торгу та
промисловості про асигнування на негайні виплати:
по Херсонському порту - 500.000 карб., по
Одеському порту - 100.000 карб.

Постановили:

І) Прохати міністра внутрішніх справ
внести ці законопроекти до Малої Ради після
одержання заключень міністра фінансів
і державного контролера.

II) Законопроект ухвалити з деякими
редакційними змінами; в ст 2 указати, що замість
предсідателя окружного суду може брати
участь в засіданнях комітету член цього суду.

III) Одпуск 500.000 і 100.000 карб,
ухвалити.
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IV) Доклад про надіслане до Ради
Міністрів прохання правління Полтавського
економічного товариства урядовців про видачу
товариству субсідії в 147.000 карб, для
поповнення збитків, що понесло товариство
від вояків 4-го Українського полку.

V) Доклад про надіслану до Державної
канцелярії "пояснюючу записку" до
законопроекту про прилучення державної пунктової вете-
рінарії МВС до складу М[іністерства] шляхів.

VI) Законопроект Міністерства шляхів
про підвищення збору за проїзд екіпажів та
прогон худоби по Катеринославському та
Кичкаському мостах.

VII) Законопроект міністра ісповідань про
асигнування:

а) 120.000 карб, на утримання
православного духовенства для задовольненая

релігійних потреб в окупованих землях Холм-
щини, Підляшшя та Полісся і б) 11.400 карб,
на утримання Холмської духовної колегії.

IV. Надіслати прохання до міністра торгу та
промисловості і прохати його представити Раді
Міністрів своє по цьому питанню міркування.

V. Надіслати «пояснюючу записку» до
міністра внутрішніх справ і прохати його
представити Малій Раді своє по цьому
питанню міркування.

VI. Законопроект ухвалити.

VII. а) Одпуск 120.000 карб, ухвалити;
б) визнати, що відпуск коштів на

утримання Холмської духовної колегії може бути
переведен по згоді міністерства ісповідань
з департамантом Державної скарбниці.

По Військовому міністерству

VIII) Про асигнування позичково
Київському союзу сестер-жалібниць 10.000 карб.

IX. Про одночасну допомогу, в розмірі
піврічного утримання удовам забитих при
виконанні своїх обов язків командира і начальника
штабу 1-го Українського корпусу генералів
[Я. Г.] Гандзюка292 і [Я. В.] Сафонова293.

X) Про відпуск шкільній головній управі
Військового міністерства 16.100 карб, на
потреби комісії по виробу типу постійних
військових шкіл.

VIII) Асигнувати Київському союзу сестер-
жалібниць субсидію в розмірі 10.000 карб.

IX. Видати удовам генералів Гандзюка та
Сафонова одночасну допомогу в розмірі
першій - 7.562 карб., і другій - 4.387 карб.

X. Доклад ухвалити.

XI) Про асигнування коштів на утримання
Батуринської санітарно-гігієнічної станції.

XI. і) Одпустити на утримання
Батуринської санітарно-гігієнічної станції на друге
півріччя 1918 р. 33.830 карб.
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XII) Про відпуск Головному кватерному
управлінню авансу в 16.800 карб, на
влаштування [в] м. Проскурові казенного
асенізаційного обозу.

XIII) Про асигнування 697.850 карб, на
евакуаційні та шпитальні інституції при
евакуації хворих і інвалідів з полону.

XIV) Про відпуск Головному військово-
квартирному уряду авансом 10.000.000
карб, на видатки по квартирному
задоволенню війська для губерніальних
розпорядчих комітетів.

II) Доручити військовому міністрові
попіклуватися, щоб прибутки з улаштованного
при станції огороду були прийняти на увагу
при вирахуванні кошторису на утримання
служачих і хворих Батуринської станції.

XII. Прохати військового міністра
виявити, чи не можно одержувати необхідні речі
для асенізаційного обозу даремно з запасів
Спілки міст і після цього внести це питання

на розгляд Малої Ради з відповідною

зміною кошторису на експлуатацію обозу.

XIII. Законопроект ухвалити.

XIV. За відсутністю відомостей на який час

і для яких військових частин потрібно

асигнувати 10 млн. карб., прохати військового

міністра внести це питання вдруге по згоді

з міністром фінансів.

Голова Малої Ради [підпис]
[підписи] Брунст} Гаврилов, Карпинський, Лігшу; Лодиженський, Лукашевич, Миро-

вич, Тоцький, Шлегель.
Секретар Ради Міністрів [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10.- Арк. 75-76 зв. Машинопис. Оригінал.

№162

2.07.1918р.
№25

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: О. М. Карпинський, Ю. А. Корнієнко, І. [А]. Красусський, X. М. Ле-

бідь-Юрчик, А. В. Лукашевич, І. М. Лодиженський, К. К. Мирович, В. Ф. Романов,
М. М. Тоцький, Б. X. Шлегель.

Секретар: О. О. Татіщев.
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Слухали: Постановили:

І. Законопроект військового міністра про

асигнування кредитів на ліквідаційні та
надзвичайні видатки в сумі 14.632.892 карб.

І. Передати законопроект на розгляд
наради при Міністерстві фінансів, утвореної

згідно постанови Ради Міністрів від 28
червня ц/p., з тим, щоб засідання тієї

наради по зазначеному питанню відбулось не
пізніше біжучого тижня.

II. Законопроект військового міністра про
утворення міжвідомствених комісій та

головного комітету для росчотів з
кредиторами бувших загальноросійських військових
установ; а також інституцій військового

часу, існувавших на території України.

II. а) Розділи І і II законопроекту ухвалити
з слідуючими змінами:
в ст. 1 замість «до об'яви її самостійності»

поставити «до 9 січня 1918 р.»; в ст. 7 і 8
указати, що юрисконсульти та постійні члени
комісій призначаються військовим міністром
по представі відповідних головних
начальників управлінь, а голова комісії, як особа IV
класу, призначається наказом п. Гетьмана на
загальних підставах; в ст. 10 замість

«повинні бути командировані» поставити

«запрошуються через відповідних міністрів».
б) 3 приводу бажання деяких членів Малої

Ради, щоб обов'язки апеляційної інстанції

для справ, розглянутих міжвідомственими

комісіями були доручені нараді при го-
ловноуповноваженому по управлінню
та ліквідації інституцій військового часу,
більшість членів Малої Ради визнала, що

для надання більшого ладу та згоженності

в діяльності проектуємо!' організації, було
би переважним утворити цю апеляційну
інстанцію при Військовому міністерстві,

тим більш, що і самі претензії, які повинні
розглядати комісії, торкаються військового
відомства. 3 огляду на це Мала Рада

ухвалила розділ III законопроекту, але
постановила ввести в склад головного комітету,
а також в склад міжвідомствених комісій -

представників головного уповноваженого
по ліквідації інституцій військового часу.
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III. Доклад товариша державного
секретаря В. Ф. Романова про заключения утвореної
під його головуванням комісії по
розгляду проекта штатів та смети землемірно-
технічних відділів.

в) Ухвалити докладені до законопроекту
штати комісій та комітету, але підвищити
оклади утримання бухгалтерів комісій та
комітету до 7.200 карб, і помічників
бухгалтерів комісій до 5.400 карб.
г) В склад кожної комісії ввести не одного,

а двох представників Міністерства фінансів;
д) Доручити державному секретарю

надіслати до головноуповноваженого по
ліквідації інституцій військового часу
цей законопроект та відповідний витяг
з журналу Малої Ради та прохати його
повідомити своє заключения та міркування,
коли ця справа буде розглядатися у Раді
Міністрів.

III. а) Доклад ухвалити та представити
міністрові земельних справ внести
законопроект (з відповідно зміненими
розрахунками та докладним поясненням сум, котрі
прохаються на найом помешкання і ремонт
землемірних приладів) безпосередньо до
Ради Міністрів.
б) Визнати бажаним, щоб для однорідності

окладів співробітників місцевих державних
установ було затверджено, по зразку
центральних установ, нормальний розпис
платні для співробітників місцевих державних
установ. Разом з тим, Мала Рада постановила
доручити відомствам, коли вони будуть
виробляти проекти штатів місцевих установ,
проектувати оклади урядовців І-ІІІ рангу
в сумі 2.500-3.000 карб, річно, а кур'єрів тих
же установ в сумі 1.500-2.100 карб.
в) доручити товаришу державного

секретаря Романову утворити нараду для
попереднього розгляду питання, зазначеного в п.

б), а рівно ж питання про пенсійні вичоти
з служачих державних установ.
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IV. Проект штатів департаменту загальних
справ Міністерства внутрішніх справ.

В склад наради ввести представників
Міністерств фінансів, внутрішніх справ і
державного контролю, а також тих відомств,
які визнають бажаним командирувати своїх
представників.

IV. а) Проект штатів ухвалити з слідуючими
змінами: посади начальника архіву та поміш-
ника його скасувати, позаяк у міністерстві
ще нема архіву та навряд чи швидко буде.
б) 3 приводу числа урядовців особливих

доручень як при міністрі, так і при
міністерстві, Мала Рада визнала можливим
ухвалити проектовану міністерством значну
кількість тих урядовців лише для найближчого
часу, коли загальне становище на Україні ще
не дошло нормальних умов і міністерству
треба часто командирувати своїх служачих
до знайомлення з становищем краю і для
ревізій. Але к 1 січня 1919 р. міністерство
повинно буде представити на розгляд Ради
Міністрів своє заключения відносно
деякого зменшення кількості вищезазначених

урядовців для особливих доручень. Разом
з тим Мала Рада прийняла на увагу заяву
представника відомства, що урядовців для
особливих доручень не буде проектуватися
в складі штатів окремих департаментів
Міністерства внутрішніх справ.
в) Що торкається складів лікаря, зубного

лікаря та фершала, то Мала Рада визнала
необхідним довести до відома Ради Міністрів
своє міркування про бажання
організувати для усіх служачих центральних установ
у Києві єдину загальну лікарню та
асигнувати кошти на її утримання. У разі ухвали тієї
постанови Малої Радою Міністрів кредит та
утримання лікарів та фершала при
департаменті загальних справ повинно викреслити;
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в іншому випадку оклади утримання

лікаря, зубного лікаря та фершала необхідно

зменшити до розміра, якого встановлено

в нормальній розписі платні, затвердженій

28 червня ц. р.

г) Урядовців 1-го рангу утворити 20, ІІ-го

рангу - теж 20 і ІІІ-го рангу 10.

д) Визнати бажаним, щоб при складанні

штатів окремих департаментів міністерства

прийняли на увагу, щоб

1) лічність* урядовців I, II і III рангу
відповідала 2/5, 2/5 і 1/5.

2) Оклади кур єрів повинни бути від 150-

250 карб, щомісячно; при цьому кур'єрів

з місячним утриманням в 250 карб, не

можливо бути більш як два на усе міністерство.

[Підписи]

Гаврилов, Карпинський, Красусський, Аодиженський, Аебідь-Юрчик, Аукашевич, Ми-
рович, Аігнау [не вказаний серед присутніх], В. Романов, Шлегель.

Тоцький - при окремій думці.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10.- Арк. 77-78 зв. Машинопис. Оригінал.

№163

5.07.1918р.
№26

Головував: С. В. Завадський.

Присутні: В. О. Брунст, О. М. Карпинський, Ю. А. Корнієнко, [І. А.]
Красусський, X. М. Аебідь-Юрчик, І. М. Аодиженський, К. К. Мирович, [О. В.] Мономахов,
В. К. Пуницький, В. Ф. Романов, М. М. Тоцький, П. П. Чубинсысий, Б. X. Шлегель.

Секретар: О. О. Татіщев.

* Йдеться про співвідношення.
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Слухали: Постановили:

І. Доклад Міністерства шляхів про
асигнування 18.000.000 карб, на ліквідацію
шляхових організацій військового часу.

І. і) Асигнувати в розпорядження
Міністерства шляхів з коштів Державної
скарбниці авансом вісім мільйонів (8.000.000)
карб.
2) Доручити міністрові шляхів

попіклуватися про найшвидшу ліквідацію зазначених
в ст. І інституцій, зробити з служачими і
робітниками росчот згідно закону і існуючим
правилам, а росчот з підрядчиками
провадити по розгляді їх претензій в міжвідом-
ствених нарадах.

II. Доклад Міністерства шляхів про
асигнування коштів на добудову колії Гришино-
Рівно.

II. Маючи на увазі, що дальша загайка в од-
пускові коштів, яких вимагає Міністерство
шляхів, доведе казну до великої втрати, бо
скоро-но не скінчити розпочаті будуванням
споруди (сооружения) та будинки, то вони
дойдуть до занепаду, а почасти й до
знищення, Мала Рада Міністрів постановила:
асигнувати в розпорядження Міністерства
шляхів з коштів Державної скарбниці в порядку
ст. 17 прав. держ. розп. на роботи для
побудови залізниці Гришино-Рівно сорок млн.
(40.000.000) карб, з тим, що це асигнування
ввійде до загального кредиту будівництва.
Представник Міністерства фінансів

залишився при окремій думці, гадаючи, що буде
досить асигнувати лише 27.000.000 карб.,
з тим, щоб закінчені були тільки роботи
південної частини колії від Глоби до Мохначки

(Фастів).

III. Доклад Військового міністерства
про асигнування на ліквідаційні видатки
14.632.892 карб.

III. а) Асигнувати в розпорядження
військового міністра на ліквідаційні
надзвичайні видатки авансом 10.000.000 карб.
б) Питання про видачу останніх 4.632.892

карб, передати на попередній розгляд
наради при Міністерстві фінансів.
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IV. Законопроект Міністерства торгу та
промисловості про зміну ст. ст. 152 та 1058
статуту гірничого.

V. Законопроект Міністерства внутрішніх
справ про утворення управління київського
столичного отамана.

IV. Законопроект ухвалити.

V а) Законопроект ухвалити, але з тим,
щоб і) ветеринарному та санітарному

лікарям надана була назва інспекторів;
2) помічник управляючого канцелярією

отамана призначався наказом отамана, а

ветеринарний інспектор - наказом

Міністерства земельних справ по представленню
отамана;

3) в ст. 7 було вказано, що в склад наради
при отамані Міська дума та губерніальне
земське зібрання вибирає по одному
гласному.

б) Проект штатів управління ухвалити
з слідуючими змінами:
1) оклад отамана зменшити до 12.000 карб,
(при помешканні натурою), а помічника
його та інспектора варти до 10.800 карб.
По цьому питанню представник

Міністерства внутрішніх справ залишився при
окремій думці, гадаючи встановити відповідні
оклади в розмірі: 14.400 і 11.400 карб.
2) Інженера, архітектора та

електротехніка запрошувати по вільному найму, а
відповідні оклади встановити в сумі «до 10.800
карб.», щоб міністерство мало можливість
призначити на ці посади гарних фахівців.
3) Оклад санітарного інспектора теж

підвищити до 10.800 карб, і надати йому V клас
посади, але з тим, щоб на цю посаду
призначався фахівець, котрий би дуже знав
організацію санітарії в великих містах західних
держав.

4) Число посад старших діловодів
зменшити до трьох, а помічників діловода до шести;
число діловодів підвищити до трьох.
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VI. Доклад секретаря Ради про деякі
справи, внесені на розгляд Малої Ради.

5) Скарбнику надати обов'язки
екзекутора і надати йому в зв'язку з цим помешкання
натурою; клас посади надати йому VIL
6) Посаду екзекутора знищити.
7) Число урядовців І рангу зменшити, а II
підвищити до дев'яти. Оклад утримання
урядовців І рангу зменшити до 3.600 карб.
8) Примітку II змінити згідно закону 26

червня.

VI. Передати на попередній розгляд
наради, утвореної при Міністерстві
фінансів, згідно постанови Ради Міністрів від 28
червня, законопроекти:

доклад військового міністра про заклад
хіміко-бактеріологічної лабораторії при
Головній військовій санітарній управі,
асигнування коштів на утримання її та на
одночасні трати по будуванню зазначеної
лабораторії.

Доклад його же про утворення наукової
комісії по опису війни 1914-1917 рр. і

відпуск 60.000 карб, щорічно на утримання її.

VIL Пропозицію С. В. Завадського про

встановлення обмеження для окремих
промов в засіданнях Малої Ради.

VII. Встановити, що члени Малої Ради

мають право висловлюватися по кожному

питанню без обмеження часу, але лише один
раз; для повторного виступу дається

говорити по тому ж питанню тільки три

хвилини; третій раз можливо лише по згоженню

на те 2/3 всіх присутніх.

Голова Малої Ради [підпис]
[підписи]
Брунст, Карпинський, Корніенко, Красусський, Лебідь-Юрчик, Лодиженський, Миро-

вич, Пуницький, В. Романов, Тоцький - при окремій думці, Чубинський, Шлегель.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. ІО.-Арк. 79-80 ж Машинопис. Оригінал.
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№164

8.07.1918р.
№27

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: Г. Г. Бурлаков, М. О. Гаврилов, П. L Зайцев, О. М. Карпинський,

Ю. А. Корнієнко, В. А. Кулябко[-Корецький], X. М. Лебідь-Юрчик, L М. Лодижен-
ський, К. К. Мирович, [В. К.] Пуницький, В. Ф. Романов, М. П. Савицький, М. М. Тоць-
кий, П. П. Чубинський, Б. X. Шлегель.

Секретарював: О. О. Татіщев.

С лухали П остановили:

По Міністерству фінансів:

І. Про надання міністру фінансів права
розпорядження всією годівляною* патокою.

II. Про кари за порушення постанови про
обкладання митом гральних карт.

III. Про призначення б. скарбнику Могі-
лів-Подільської скарбниці Александровичу
додаткової пенсії.

IV. Про асигнування 164.000 карб, на

ремонт державних будинків митного
відомства.

I. Законопроект ухвалити, але доповнити
ст. 2 вказівкою, що міністр фінансів по згоді
з міністром продовольчих справ має
визначити умови та порядок предоставления в

розпорядження міністра продовольчих справ

частини продукту для годівляних потреб.

II. Законопроект ухвалити.

III. Призначити Александровичу в
додаток до його пенсії по пятьсот карб, річно
з [пропуск у тексті].

IV. Одпуск 164.000 карб, ухвалити.

По Міністерству торгу та промисловості.

V. Про асигнування 50.000 карб, на меблі
та канцелярські і господарські видатки.

V. а) Одпуск 50.000 карб, ухвалити,
б) Визнати бажаним, щоб міністерство

раніше чим купувати канцелярські та господарські
приладдя, виявило, чи не можливо купувати їх
в ліквідуємих інституціях військового часу.

Харчовою.
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По Міністерству внутрішніх справ.

VL Про асигнування 5.395 карб, на
задоволення платнею урядовців департаменту
Державної варти за час їх праці у департаменті.

VII. Про асигнування 26.210 карб, на
ремонт та оборудования помешкання п.
голови Ради Міністрів.

VIII. Про асигнування 30.350 карб, на
придбання меблів для будинку
Ясновельможного пана Гетьмана.

IX. Про асигнування коштів на утримання
членів комісії, яка утворена при

Міністерстві внутрішніх справ для розгляду
законодавчих проектів, і на_канцелярійні та інші
видатки тієї комісії.

VI. Одпуск 5.395 карб, ухвалити.

VII. Одпуск 26.210 карб, ухвалити.

VIII. Скасувати в кошторисі 2.000 карб.,
котрі прохаються на купівлю крісел для
палати засідань Малої Ради Міністрів і

ухвалити відпуск кредиту в сумі 28.350 карб.

IX. а) Визнати бажаним, щоб комісія

скінчила свою працю 15 серпня ц/р.
б) Зроблений міністерством кошторис

місячних видатків на утримання комісії
ухвалити.

в) Одпустити на утримання членів комісії
та інші видатки по комісії з 24 травня до 15
серпня ц/р 23.200 карб.

По Міністерству шляхів.

X. Про асигнування 8.600.275 карб, на
роботи по будівництву нової залізниці Мере-
фа-Херсон.

X. Одпуск 8.600.275 карб, ухвалити.

XI. Про асигнування 7.000.000 карб, на ви- XI. Одпустити в розпорядження міністра
датки Київської округи водяних шляхів. шляхів на видатки Київської округи водя¬

них шляхів авансом п ять мільйонів карб.

По Міністерству земельних справ.

XII. Про передачу Катеринославської,
Житомирської і Полтавської землемірних
шкіл і приватної школи В. В. Перминова до
складу Міністерства земельних справ та про
асигнування на видатки тих шкіл додатково

85.000 карб.

XII. а) Передачу землемірних шкіл до
відома Міністерства земельних справ і
призначення приватній школі В. В. Перминова
субсидій в сумі 21.230 карб. - ухвалити.
б) Ухвалити принципово підвищення

окладів утримання персоналу землемірних
шкіл, але передати на розгляд наради при
Міністерстві фінансів проект кошторису,
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котрий був докладений до законопроекту
Міністерства земельних справ.

По Міністерству народної освіти:

XIII. Про асигнування 39.340 карб, на
однорічні педагогічні курси для учителів середніх
шкіл при Київській та Одеській окрузі.

XIV. Про об єднання всіх початкових шкіл,
про зміну їх штатів і про побільшення
допомоги на «оборудование» відкритих по сіті
комплектів.

XIII. Одпуск 39.340 карб, ухвалити.

XIV. Маючи на увазі крайню необхідність
підвищення окладів учителів початкових
шкіл, позаяк економічній та культурній
ріст краю в значній мірі залежить від
постанови навчання в початкових школах,

але рахуючись з дуже скрутним

фінансовим становищем держави, Мала Рада
постановила:

а) Визнати нормою річної допомоги від
держави місцевим самоврядуванням на
кожний шкільний комплект 1.800 карб.
(1.500 карб, вчителю, 300 карб,
законовчителю), 500 карб, додатково на комплект 2
класу і 1.500 карб, на запасного вчителя.
б) Встановити норму одноразової

допомоги з коштів Державної скарбниці на
майбутні шкільні комплекти в 600 карб, на
кожний, з тим, щоб це підвищення норм мало
силу тільки на 1918 та 1919 рр.
в) В останнім розділі І законопроекту

ухвалити, але з тим, щоб Малою Радою було
додатково встановлено нормальне

відношення числа запасних учителів до

загального числа шкільних комплектів.

Представник Міністерства народної
освіти по п. п. «а», «б» та «в» залишився при
окремої думці, гадаючи необхідним
підвищити до 1.800 карб, норму допомоги, котру
ухвалено Малою Радою в сумі 1.500 карб.
г) Перевести ці норми до життя з 1

серпня 1918 р., допомогу же місцевим
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самоврядуванням до 16 серпня 1918 р.
вираховувати по старим нормам.

Представник міністерства теж при
окремій думці, гадаючи перевести нові норми до
життя з 1 січня 1919 р.
д) Прохати міністра народної освіти

представити на розгляд Ради Міністрів
своє міркування про питання відносно
накладення на місцеві самоврядування
частини видатків, котрі викликаються цим
законопроектом.

По Міністерству ісповідань.

XV. Про надання тимчасовому статутові

православних духовних академій сили і
значення діючого Статуту Київської духовної
академії.

XV. Тимчасово, до виробу нормального
статуту духовних академій, визнати для
Київської академії силу та значення
діючого статуту за проектом статуту, котрий
було ухвалено Святійшим Синодом, але

з тими змінами, які були зроблені Радою
Київської духовної академії 1/14 березня
1918 р.

Голова Малої Ради [підпис]

[підписи]

Бурлаков, Гаврилов, Карпинський, Корніенко, Кулябко-Корецький, Аебідь-Юрчик,

Аодиженський, Мирович, Пуницькищ В. Романов, О. Романов*, Тоцький, Чубинський,
Шлегель.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. -On. І. - Спр. 10. -Арк. 82-84. Машинопис. Оригінал.

Не вказаний серед присутніх.
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№165

9.07Л918р.
№28.

Головував: С. В. Завадський
Присутні: [Г. Е] Бурлаков, М. М. Воронович, О. М. Карпинський, [І. А.] Кра-

сусський, X. М. Лебідь-Юрчик, О. Г. Лігнау, І. М. Лодиженський, А. В. Лукашевич,
К. К. Мирович, В. К. Пуницький, В. Ф. Романов, О. Ф. Романов, М. П. Савицький,
Б. X. Шлегель, М. М. Тоцький, [П. О.] Аккерман.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали П о становили:

По Міністерству фінансів

І. Про асигнування 800.000 карб, на
придбання палива для будинків фінансових
палат і скарбниць.

І. Одпуск 800.000 карб, ухвалити.

По Міністерству внутрішніх справ

II. Про асигнування коштів на видатки
департаменту загальних справ в 1918 р.

П. а) Згідно заключения Міністерства
фінансів асигнувати в розпорядження департаменту
загальних справ в обрахунок бюджету на 7
місяців 1918 р. з 1 червня на утримання кур'єрів
14.350 карб., на канцелярські та господарчі
потреби 14.000 карб., на книгозбірню 6.000 карб.,
на типографські видатки 21.000 карб., на
видачу допомог на лікування та при інших випадках
5.000 карб., на виховання дітей 5.000 карб., на
подорожні гроші 35.000 карб.
б) Питання про видачу урядовцям

нагороди на Різдвяні свята відкласти до складання

загального бюджету на 1918 р.
в) Замість посад 16 нештатних служачих

утворити посади штатних: 4 урядовців 1-го
рангу, 4 - ІІ-го рангу та 3 - ІИ-го рангу.
г) На оборудования та утримання

амбулаторії та зубної лікарні асигнувати на 1918 р.
50.000 карб.
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III. Законопроект про перетворення
управління Одеського міського отамана.

IV. Проект штатів управлінь губерніаль
них і повітових старост.

V. Про асигнування коштів на утримання
управління Київського міського отамана
в 1918 р.

VI. Проект статуту Державної варти.

III. а) Законопроект ухвалити
б) штати управління Одеського отамана,

котрі проектовані міністерством по
зразку штатів управління Київського отамана,
ухвалити з тими змінами, котрі були внесені
Малою Радою до останнього проекту.
По пункту "б  частина членів Малої Ради

залишилась при окремій думці, гадаючи
прирівняти штати управління Одеського
отамана до штатів управлінь губерніальних
старост.

IV. Проект штатів ухвалити, але
підвищити оклад утримання управляючого

канцелярії губерніального старости до 7.800
карб. В розписі повітів І і II рангу перенести
повіти Ровенський та Проскурівський із II
рангу в І ранг.

V. Асигнувати на шість місяців 1918 р. (з 1
червня) по управлінню Київського міського
отамана на утримання штатних служачих

187.500 карб., на утримання кур'єрів 6.000
карб, на канцелярські, друкарські та
телеграфні потреби 14.000 карб., на роз'їзди
3.500 карб.

VI. Осібний журнал № 29.

Голова Малої Ради [підпис]
[підписи]
Бурлаков, Карпинський, Красусський, Лебідь-Юрчик, Лодиженськии, Лукашевич, Ми-

рович, Гіуницький, В. Романов, О. Романов, Шлегель.
Секретар Ради [підпис]

ДДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. ІО.-Арк. 85-86. Машинопис. Оригінал.
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№166

Окремий журнал засідання Малої Ради Міністрів

9.07.1918 г.

№29

По проекту положения об Украинской Державной варте.

На рассмотрение Малого Совета Министров передан был выработанный
Министерством внутренних дел проект положения о Державной варте. Внося означенный
проект, министерство указало на чрезвычайную важность срочного проведения
означенного проекта в жизнь, так как восстановление в стране твердого и прочного

правопорядка в значительной мере зависит от целесообразной постановки
института Державной варты и от привлечения в состав последней лиц, вполне отвечающим
требованиям, предъявляемых к ним в служебном и нравственном отношениях. При
таких условиях Министерство внутренних дел полагает, что вызываемые его
проектом крупные затраты Державного казначейства, (по приблизительному подсчету
до полутораста миллионов карб, в год) явятся расходом вполне производительным
и оправдываемым переживаемой в настоящее время обстановкой государственной
и хозяйственной жизни Украины.

Приступая к рассмотрению проекта, Малый Совет ознакомился прежде всего
с отзывами различных ведомств по существу выработанного Министерством
внутренних дел проекта.

Так, Министерство юстиции отметило, что предположенная проектом редакция
ст. ст. 1,3 и 32 закона, представляющая губерниальным и повитовым старостам, а
также, градоначальникам «всю власть» по управлению Державной вартой и
наблюдению за деятельностью ее на местах, дает основание заключить, что новым законом

будут отменены полномочия, вверяемые ст. 279 Устава уголовного]
судопроизводства в отношении полицейских чинов прокурорскому надзору.

Кроме того, Министерство юстиции указало, что им в настоящее время
разрабатываются материалы для законопроекта о передаче в его ведение всего дела

уголовного розыска.

Переживаемые Украиной условия государственной жизни настоятельно
требуют проведения закона, особенно в отношении гор. Киева, где передача розыскного
отдела в ведение Министерства юстиции является чрезвычайно неотложным.
Поэтому министр юстиции полагал бы внести в рассматриваемый закон особую
статью, указывающую, что киевский столичный уголовно-розыскной отдел, впредь
до издания соответствующего общего закона об уголовно-розыскных отделах,
относится к ведомству Министерства юстиции, что все чины этого отдела находятся



508 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

в непосредственном подчинении у прокурора Киевского окружного суда,
которому принадлежит и наблюдение за их деятельностью и что чины упомянутого отдела
определяются на службу приказами по Министерству юстиции.

Наконец, Министерство юстиции высказало ряд соображений относительно
желательных изменений в редакции отдельных статей законопроекта.

Министерство путей сообщения, не касаясь общих положений законопроекта об
устройстве Державной варты, встретило возражения лишь по существу тех его
постановлений, которые касаются организации железнодорожной полиции для полосы
отчуждения железных дорог. По объяснениям, данным Малому Совету товарищем
министра, ведомство путей сообщения занято в настоящее время разработкой
проекта о коренном преобразовании железнодорожной полиции, по которому эта
последняя должна состоять всецело в ведении Министерства путей сообщения. В
обоснование такого взгляда ведомство ссылается на то обстоятельство, что железные
дороги представляют собою крупнейшую отрасль государственного хозяйства,
почему, для цельности организации заведывания ими, желательно сосредоточить в том же

ведомстве и полицейский надзор за правонарушениями, совершаемыми в пределах

полосы отчуждения.

Министерство финансов, со своей стороны, остановилось на финансовой стороне
проектируемого мероприятия и высказало ряд пожеланий об уменьшении окладов
содержания некоторых чинов Державной варты и общем сокращении их числа.
Кроме того, Министерство финансов указало на чрезвычайность затрат, вызываемых той
статьей штатов, которая требует от чинов местной Державной варты содержания на
свой счет лошадей для разъездов. По мнению Министерства финансов следовало бы
предоставить варте пользоваться подводами от населения в порядке обязательной
земской повинности, что позволило бы значительно сократить затраты на
содержание Державной варты.

Ознакомившись с приведенными отзывами и останавливаясь прежде всего на
соображениях Министерства юстиции, Малый Совет выслушал заявление товарища
министра внутренних дел, что ведомство отнюдь не предполагало отменять

права, предоставляемые прокурорскому надзору ст. 279 Уст. угол, судопроизв. В виду
этого Малый Совет нашел правильным дополнить ст. 1, 3 и 32 проекта ссылками
на упомянутую статью Устава угол. суд. и исключить из них, во избежание
ошибочного их толкования, начальные слова «вся власть» - (принадлежит старостам
и градоначальникам).

Что касается предположения Министерства юстиции о передаче в его ведение
уголовно-розыскных отделов, то Малый Совет признал, что предположение это
является в принципе вполне правильным. Тем не менее, переживаемые события, когда
жизнь страны еще не улеглась в нормальное русло, ставят под сомнение возможность

немедленного проведения означенной меры в жизнь, так как успех правительствен¬
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ной деятельности в значительной мере зависит от полной согласованности действий
всех отраслей Державной варты, каковая согласованность едва ли сможет быть
достигнута в случае изъятия из ведения Министерства внутренних дел чинов
уголовно-розыскной полиции. При таких условиях Малый Совет полагал оставить
уголовно-розыскные отделы в ведении Министерства внутренних дел, но в самом законе
оговорить, что это оставление является временным, впредь до утверждения особых
правил о постепенной передаче уголовно-розыскных отделов в ведение
Министерства юстиции, начиная от уголовно-розыскного отдела города Киева.

С приведенным постановлением Малого Совета не признал возможным
согласиться представитель Министерства внутренних дел, находивший более правильным
исключить из текста закона соответственное указание на будущую передачу
упомянутых отделов и ограничиться в этом отношении журнальным постановлением,
уполномочивающим министра юстиции разработать соответственный законопроект
и представить его в свое время на уважение Совета Министров.

Засим Малый Совет вполне разделил соображения Министерства юстиции о
необходимости указать в ст. ст. 70 и 75, что начальники розыскных отделов назначаются
по соглашению с прокурорами подлежащих окружных судов.

Что касается вопроса о железнодорожной варте, то Малый Совет решительно
возражал против предположения Министерства путей сообщения образовать этого
рода полицию на особых основаниях в ведении названного ведомства. По убеждению
Совета, цельность и полная согласованность действий всех отраслей Державной
варты является главнейшим залогом успеха ее деятельности. Поэтому организация
полиции в полосе отчуждения железных дорог на особых основаниях и подчинение ее
другому ведомству является решительно недопустимой, не говоря уже о вызываемом
такой мерой ряде затруднений технического свойства. Представитель Министерства
путей сообщения остался, однако, по сему вопросу при особом мнении.

Наряду с этим, имея в виду, что постановления ст. 379 Устава угол, судопроизв. не
распространялись ранее на чинов железнодорожной жандармской полиции, Малый
Совет признал необходимым ввести в рассматриваемый законопроект
соответственную оговорку о предоставлении прокурорскому надзору таковых прав в отношении
чинов железнодорожной варты.

Переходя затем к обсуждению замечаний Министерства финансов, Малый Совет
принял во внимание, что намечаемая проектом численность Державной варты
вызвана исключительными условиями переживаемого времени, и что со временем ее

удастся, вероятно, сократить. При таких условиях Малый Совет Министров полагал
правильным присвоить приложенным к законопроекту штатам наименование

«временных» и сверх того отметить в своем постановлении, что те статьи законопроекта,

которые определяют численность варты, должны не позднее января 1920 г.
подвергнуться пересмотру и при возможности к тому быть изменены в смысле увеличения
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числа жителей или протяжения железнодорожного пути, обслуживаемого одним
чином Державной варты.

Некоторые сомнения возникли в среде членов Совета по поводу окладов
содержания некоторых чинов Державной варты. Так, представители Министерства
финансов и государственного контроля полагали необходимым понизить оклады старших
чинов варты Киевского и Одесского градоначальства. Большинство членов Малого
Совета с этим предположением, однако, не согласилось и, считаясь с исключительно
трудными условиями несения службы в названных городах, высказалось за
оставление окладов в цифрах, первоначально намеченных Министерством внутренних дел
(начальникам отделов по 10.000 карб., начальникам районов по 7.200 и т. д.).

Чинам же железнодорожной варты Малый Совет признал возможным уменьшить
оклады, и установил их в цифрах: отаману района 10.800 (вместо 12.000)
помощнику отамана 9.600 (вместо 10.000) заведующему хозяйством - 7.500 (вместо 8.000),
адъютанту - 4.800 (вместо 6.400). Вместе с тем оговорено, что старшие чины
железнодорожной варты не пользуются бесплатно казенными квартирами, в случае же
предоставления им таковых с них производится на общих основаниях вычет 1/5
получаемого содержания.

Что касается предположения представителя Министерства финансов об
освобождении вартовых от обязанности содержать собственную лошадь и предоставлении
им пользоваться подводами от населения, применительно к положению об
обязательных земских повинностях, то Малый Совет решительно отверг это предположение,
считая, что его принятие лишило бы Державную варту самой возможности быстрых
и своевременных действий.

Само собою разумеется, что в тех случаях, когда вартовые действуют не
единично, а сводными единицами (сотнями и дивизионами) содержание их лошадей должно
производиться на началах казенного хозяйства с соответственными вычетами из
присвоенных данным вартовым окладов содержания.

Отметив в заключении необходимость редакционного изменения некоторых
статей проекта и исключения из него статей, носящих характер инструкционный,
Малый Совет обратил внимание на то обстоятельство, что в рассмотренном
законопроекте не затронуты вовсе вопросы хозяйственного оборудования Державной
варты и не указаны требования ценза и иные, предъявляемые к лицам, желающим
поступить на вартовую службу. Соглашаясь с тем, что при срочности введения
настоящего положения в жизнь упомянутые вопросы могут составить предмет

дополнительных законоположений, Малый Совет счел, однако, необходимым поручить
министру внутренних дел озаботится скорейшей разработкой соответственных
законопроектов.

Равным образом Малому Совету казалось желательным, чтобы Министерство
внутренних дел приступило к разработке вопроса о привлечении местных органов
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самоуправления к участию в расходах государства по содержанию Державной варты,
что позволило бы несколько уменьшить сумму соответственных затрат казны.

На основании изложенного Малый Совет Министров полагал:
I. Положение об Украинской Державной варте утвердить с теми изменениями,

которые в него внесены Малым Советом.
II. Предоставить министру внутренних дел дополнительно разработать и

предоставить на уважение Совета Министров:
а) проект положения о порядке замещения должностей по Державной варте,
б) проект положения о хозяйственной стороне организации Державной варты

с исчислением потребных на указанную надобность кредитов,
в) проект закона о привлечении органов местного самоуправления к участию

в расходах казны на содержание Державной варты.
III. Поручить министру внутрених дел не позднее конца 1919 г. представить на

уважение Совета Министров соображения о возможных сокращениях в численности
чинов Державной варты.

ГУ Предоставить министру юстиции разработать и по соглашению с министром
внутренних дел внести на уважение Совета Министров законопроект о постепенной
передаче в ведение Министерства юстиции уголовно-розыскных отделов Державной варты,
начиная суголовно-розыскного отдела Державной варты Киевского градоначальства.

Председатель Малого Совета [підпис]
[підписи]
Красусський, Аебідь-Юрчик, Аігнау [не вказаний серед присутніх], Аодиженський,

Аукашевич, Мирович, Пуницький, В. Романов, О. Романов, Шлегель.
Секретарь Рады [підпис]

Особое мнение представителя Министерства шляхив по вопросу
о Державной варте в полосе отчуждения жел[езных] дор[ог].

Практика прошлого времени, когда полицейская служба на железных дорогах
была подчинена Министерству внутренних дел, показала много сторон в этом
важном деле, выявила много неприемлемых положений и создавала крупные
недоразумения, влиявшие весьма неблагоприятно на стройность железнодорожной службы
в важнейших ее отраслях.

Ныне, при организации Державной варты в Украине представляется
необходимость - устранить все те отрицательные явления, какие имели место в прошлом и

построить полицейскую службу на железных дорогах на совершенно новых началах.
Главным, основным принципом нового закона о полицейской службе на

железных дорогах по мнению министра шляхив должно быть полное подчинение всех
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органов и должностных лиц этой службы ему, министру шляхив, а не министру
внутренних дел, как это было прежде и как это предполагается Министерством
внутренних дел - ныне вновь.

Министр шляхив совершенно определенно настаивает на принятии и
проведении в жизнь этого основного принципа, считая его исходной точкой для
правильной организации полицейской службы на железных дорогах, имеющей целью
постоянное поддержание в полосе отчуждения - стройности службы и полного
благочиния, а также обеспечения сохранности как железнодорожных
сооружений, так и громадного ценного имущества, принадлежащего железным дорогам
и частным лицам.

Министр шляхив считает, что если особенности условий службы уголовного
розыска и таможенной охраны побуждают ведомства юстиции и финансов иметь органы
этой службы в своем подчинении, то тем более ведомство шляхив имеет основания
добиваться такого же положения в отношении полицейской службы на железных
дорогах, имеющих исключительно важное значение для державы, обслуживаемых
массовым количеством служебного персонала, обставленных сложными и
разнообразными условиями деятельности и внутреннего быта, и обладающих материальным
имуществом миллиардной ценности. Эти основные соображения указывают на то,
что полицейская служба на железных дорогах должна быть подчинена исключительно
главе ведомства шляхив, как лицу органически связанному с жизнью и деятельностью

железных дорог, руководящему этою деятельностью и в силу этого обладающему
полною возможностью правильно организовать и соответственно направлять

полицейскую службу в полосе отчуждения.

В. о. товар, міністра шляхів Лукашевич
10УІІ. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 88-92 зв. Машинопис. Оригінал.
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№ 167-168

Журнали засідань Малої Ради Міністрів

№167

11.07.1918 р.
№ЗО

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: М. О. Гаврилов, М. Я. Гирський, О. М. Карпинський, Ю. А. Корнієнко,

[І. А.] Красусський, В. А. Кулябко-Корецький, X. М. Лебідь-Юрчик, І. М. Лодижен-
ський, [В. К.] Пуницький, В. Т. Рафальський, О. Ф. Романов, Б. X. Шлегель.

Секретар О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

L Про асигнування 92.460.691 карб, на
видатки по утриманню нижчих початкових

шкіл в 1918 р.

І. а) Одпуск сум, що відомство прохає
асигнувати по § 9 ст. І на поправку
шкільних будинків (4.000.000 карб.); по § 9 ст.
2 - 130.000 карб.; по § 9 ст. 3 - 169.375

карб.; по § 9 ст. 5 - 230.000 карб.; по § 2
ст. 2 - 61.950 карб.; по § 2 ст. 3 - 388.220
карб, і 44.375 карб.; по §

останньому окремому на утримання

інспекторам і директорам народних шкіл 99.648
карб. - ухвалити;
б) по § 9 ст. 4 на видачу п'ятилітніх додатків

учителям і вчителькам асигнувати авансом
5.000.000 карб, з тим, щоб одпуск останньої
суми було відкладено до представлення
відомством дрібних вирахунків необхідної
йому по цій статті суми;
в) кредити по § 9 ст. 1 на утримання

початкових шкіл асигнувати з обрахунку тих
норм, котрих було ухвалено Малою Радою
в засіданні 8 липня (журнал № 27 ст. XIV)
і з тим, щоб на увагу були прийняти тільки ті
школи, котрі існують на території,
фактично долученій до Вкраїни;



514 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

II. Про зміну штатів для вищих початкових
шкіл і про відкриття по § 8 ст. І кошторису
міністерства 1918 р. кредиту в 29.500.000
карб, на вищі початкові школи.

г) кредит по § останньому окремому на
утримання заступників учителів
вирахувати по 1 серпня ц. р.;
д) визнати бажаним, щоб міністр

народної освіти по згоді з міністром ісповідань
не пізніше серпня ц. Р. внес на розгляд Ради
Міністрів законопроект про скасування
єпархіальних та повітових наблюдателів
та єпархіальних шкільних рад, і відповідно
цьому асигнувати кредит по § 2 ст. 4 смітів
Св. Синоду та по § окремому останньому
тієї же сміти з обрахунку видатків до 1
вересня 1918 р.;
е) визнати, що при призначенні п'ятилітніх

додатків в новому розмірі рахується вся
попередня служба вчителів.

II. а) Проект штатів ухвалити, але з тим,
щоб проектовані відомством додатки на
дорожнечу були введені в склад утримання;
б) нові штати перевести до життя з 1

серпня ц. р.;

в) відповідно постанові, зазначеній в п. "б
змінити кошторис на удержування вищих
початкових шкіл;

г) в допомогу місцевим самоврядуванням
на удержування вищих початкових шкіл,
відкритих в 1917/1918 шкільному році,
асигнувати 1.500.000 карб.
Представник відомства при окремій думці,

гадаючи асигнувати на цю мету4.500.000 карб.;
д) на удержування вищих початкових

шкіл в тих місцевостях, котрі зараз
прилучаються до Вкраїни, а також на всякі інші
потреби зазначених шкіл - асигнувати
1.695.712 карб.;
е) в допомогу місцевим

самоврядуванням на відкриття нових вищих
початкових шкіл (з обрахунку 400 шкіл на 5
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місяців, починаючи з 1 серпня),
асигнувати 5.000.000 карб.
Представник відомства при окремій думці,

гадаючи необхідним асигнувати 12.500.000
карб., з обрахунку приблизно 835 шкіл на
півроку, починаючи з 1 липня.

III. Про асигнування вищим школам та
науковим установам 1.282.711 карб, на
повернення кредитів, які належали їм
у 1917 р., але не були переведені, та на
перерасходи за той же рік, викликані
дорожнечею.

III. Одпуск 1.282.711 карб, ухвалити.

IV. Про асигнування 22.825 карб, на
закінчення розкопок Зарубського монастиря та
на купівлю старовинних речей для
Національного музею.

IV. Одпуск 22.825 карб, ухвалити.

V. Про продовження відпустки на 2
місяці з залишенням утримання
директорові Хорольської реальної школи Чемо-
лосову.

V. Доклад ухвалити.

По Міністерству судових справ

VI. Про переведення в життя в частині, від-

носящейся до Української Держави,
тимчасово припиненого закону 3 липня 1914 р.
Російського правительства про збільшення штатів
судових слідчих та товаришів прокурора.

VI. Законопроект ухвалити.

VII. Про збільшення штатів товаришів
прокурора Катеринославського окружного суду.

VII. Законопроект ухвалити.

VIII. Про переведення в життя закону,

затвердженого 25 травня 1918 р., про
збільшення штату Луцького окружного суду.

VIII. Законопроект ухвалити.

По Військовому міністерству.

IX. Про асигнування 500.000 карб, на
допомогу бувшим військовослужачим

великоросам, які евакуїруються на вітчизну.

IX. Одпуск 500.000 карб, ухвалити, але

з тим, щоб ця сума була прийнята на увагу
при розрахунках з Великоросіею.
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X Про збільшення добових окладів для
утримання хворих козаків у військових
санітарних установах.

X. Доклад ухвалити.

XI. Про призначення одночасної
допомоги діловоду Щоголеву в 1186 карб.

XI. Доклад ухвалити.

Голова Малої Ради [підпис]
[підписи]
Гаврилов, Карпинський, Корнієнко, Красусський, Лебідь-Юрчик, Аодиженський, Пу-

ницький, Рафальський, О. Романов, Шлегель.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 93-94 зе. Машинопис. Оригінал.

№168

10.07.1918р.
№31

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: О. М. Карпинський^ В. А. Кулябко-Корецький, X. М. Лебідь-Юрчик,

О. Г. Лігнау, І. М. Аодиженський, А. В. Лукашевич, К. К. Мирович, [А. С.] Маршин-
ський, В. К. Пуницький, В. Ф. Романов, О. Ф. Романов, Б. X. Шлегель.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Військово]

І. Про асигнування 737.040 карб, на
утримання 6 техничних команд (путьових
партій).

му міністерству.

І. а) Одпуск 737.040 карб, ухвалити,
б) Прохати військового міністра по

згоді з міністром шляхів попіклуватися най-
швидчим розформуванням зазначених
команд і представити вирахунок кредиту, що
потрібно буде доасигнувати на утримання
тих команд до часу їх фактичного
розформування.
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II. Про асигнування 91.200 карб, на
побільшення жалування співробітникам
Військового міністерства.

III. Про асигнування на рік 5.000 карб,
губерніальним комендантам на надзвичайні
видатки.

IV. Про утворення в головному
управлінню Генерального штабу посад 2 генералів, 2
полковників і 2 осаулів для доручень і про
асигнування на утримання тих осіб 62.400
карб, на рік.

V. Про асигнування 80.000 карб, на платню
юнкерам, бравшим участь в боях з
большевиками (по 10 карб, за добу кожному).

VI. Про виплату Бердичівському
охоронному отрядові 32.205 карб. 07 коп.

VII. Про відпуск коштів на переведення до
життя закону [... ] червня ц. Р. про
зрівняння сестер жалібниць військово-лікарських
установ з сестрами Червоного Хреста.

VHI. Про асигнування 25.274.192 карб, на
звичайні видатки Військового міністерства
на червень 1918 р.

II. Маючи на увазі, що 26 червня
затверджена нормальна розпис платні по
центральних установах і Військове
міністерство має право власною владою збільшити
утримання своїх співробітників - доклад
не розглядати, але звернути увагу

відомства на те, що лічність урядовців I, II і III

рангу повинна бути встановлена в
відношенні як 2/5, 2/5, і 1/5.

III. Доклад не розглядати з огляду на заяву

товариша міністра, що відомство бере цей
доклад назад.

IV. Визнати затвердження окремих посад
по Генеральному штабу, коли військове
відомство не має загального закону про

штати його інституцій, недоцільним і з огляду

на це доклад не розглядати, але прохати

військового міністра внести на розгляд Ради

Міністрів загальний проект штатів або

розписи платні генералам, старшинам і

урядовцям військової офіції.

V. Одпуск 80.000 карб, ухвалити.

VI. Одпуск 32.205 карб. 07 коп. ухвалити.

VII. Визнати, що асигнування мусить бути

виконано по згоді військового міністра з

міністром фінансів, але прохати військового

міністра прискорити цю справу, позаяк

зазначені сестри жалібниці утримуються на

кошти Червоного Хреста, себто в основі на

державні кошти.

VIII. Одпуск 25.274.192 карб, ухвалити.



518 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

IX. Про асигнування 50.000 карб, для
видачі їх позичково в розпорядження
комісара Грузії294.

IX. Одпустити в розпорядження військового
міністра 50.000 карб, для видачі їх позичково
комісару Грузії за рахунок Грузинської
республіки для допомоги громадянам зазначеної
республіки та повернення їх на батьківщину.

По Міністерству внутрішніх справ.

X. Про затримання тимчасових штатів
радіостанцій та про відпуск коштів на їх утримання.

X. Доклад ухвалити.

По Міністерству шляхів

XI. Питання про становище управління
Подільської залізниці і служачих
останньої, котрі по судовій постанові належать
до висилки з помешкань, займаємих ними

в Святошині, з приводу чого утруднюється

правильне функціонювання

вищезазначеного управління.

XI. З огляду на те, що по цій справі вже

відбулось судове рішення і не рахуючи з свого
боку можливим припинити законодавчим
порядком вступ зазначених рішень в силу,
Мала Рада визнала необхідним прохати
міністра шляхів внести в строчнім
порядкові до Ради Міністрів проект закону про
примусове, на строкне далі 1 вересня 1918 р.,
зайняття помешкань для управління і
служачих Подільської залізниці з тим, щоби
а) за зайняті помешкання власникам їх

була визначена нагорода по справедливій
оцінці, встановленій окремою комісією по
правилам, в законах цивільних зазначеним;
б) помешкання примусово займались лише

для безпосереднього користування
Подільської залізниці і для персонального
користування служачих її, без права передавати
займаємі ними помешкання другим особам.

По Державній канцелярії.

XII. Доклад товариша державного
секретаря В. Ф. Романова про вироблений комісією
під його головуванням проект нормального
розпису платні по губерніальним
інституціях та про заключения зазначеної комісії
відносно вичотів із утримання урядовців до
пенсійного та інвалідного капіталів.

XII. Осібний журнал № 32.
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По Міністерству фінансів.

XIII. Проект штатів департаменту
Державної скарбниці.

XIV. Проект постанови про розпис посад
і окладів по місцевих інституціях

Міністерства фінансів.

XIII. а) Фахівцям по бюджетній справі
надати назву членів бюджетної наради та
зменшити їх кількість до чотирьох.

б) Оклади завідуючого канцелярією

департаменту та його помічника збільшити до
10.000 і 7.200 карб.
в) 3 огляду на величезну справу цього

департаменту збільшити оклад директору
його до 18.000 карб, та одночасно

скасувати примітку про надання міністрові

фінансів права збільшувати платню директору
департаменту персонально до 30% річного
окладу.

По п. «в» представник Міністерства
фінансів залишився при окремій думці.
г) Кількість бухгалтерів зменшити до дев яти.
д) Посади архіваріуса та помічника його

залишити в штаті, позаяк до

департаменту надсилаються документи всіх польових
скарбниць.
е) В останньому законопроект

міністерства ухвалити.

XIV. а) Платню по нових окладах видавати
1 червня 1918 р.
б) Платню кур'єрам, сторожам та іншим

встановити відповідно заключения комісії

під головуванням В. Ф. Романова (див.
Осібний журнал Малої Ради № 32).
в) Проектовані міністерством п'ятилітні

додатки кур'єрам скасувати з огляду на
тимчасовість штатів.

г) Визнати, що поділ місцевостей на класи
повинен бути встановлений в самих штатах,
але в виключних випадках може бути в
відповідних штатах указано, що міністрові
фінансів надається право переводити окремі
інституції з одного класу в інший.
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XV. Проект розпису окладів платні
урядовцям фінансових палат.

XVI. Проект розпису окладів платні
урядовцям скарбниць.

XVII. Проект розпису окладів платні
урядовцям податкової інспекції.

XVIII. Про збільшення штатів посад при

канцеляріях податкових інспекторів.

XIX. Про зміну окладів утримання

урядовцям в акцизних інституціях, центральній

XV. а) Оклад управителів палат
встановити в сумі 10.800 карб, для всіх палат.
б) Примітку І (про святочну нагороду)

скасувати.

в) Проект розпису окладів змінити в тих
частинах, котрі суперечать нормальній
розписі платні по місцевих інституціях
(Осібний журнал № 32) та ухвалити в редакції,
котру до цього журналу докладено.

Представник міністерства фінансів
залишився по п. "а" при окремій думці.

XVI. а) Примітку про святочну нагороду
скасувати.

б) Віднести до II класу скарбниці
Маріупольську, Александрійську та Луганську.
в) Примітку про надання міністрові

фінансів права переводити скарбниці з одного
класу до іншого - скасувати.
г) Внести в розпис окладів деяку зміну,

відповідно нормальним розписом (Ос. журн.
№ 32) і ухвалити в редакції, котру до цього
журналу докладено.

XVII. а) Збільшити оклад помічників
інспекторів до 6.000,5.500 і 5.000 карб.
б) До місцевостей І класу віднести також

Катеринослав.
в) До другого класу віднести всі інші

губерніальні міста.
г) Доповнити розпис платні приміткою,

що міністру фінансів надається право
відносити деякі повітові місцевості до II класу.
д) В останньому проект ухвалити.

XVIII. Законопроект ухвалити, але з тим, щоб
кількість урядовців, зазначених в розділі Ш,
окреслювалася в кошторисному порядкові.

XIX. а) Встановити поділ місцевостей на
три класи.
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хімічній лабораторії та скарбових
монополіях.

XX. Про додатки до сталої платні
урядовцям установ Міністерства фінансів.

XXI. Доклад секретаря Ради про деякі

справи, внесені на розгляд Малої Ради.

б) Розпис платні ухвалити з відповідними

змінами. (Примірника при цьому докладено*).

XX. З огляду на заяву представника
відомства, що воно бере це внесення назад -

законопроект не розглядати.

XXI. Передати на попередній розгляд
бюджетної комісії Міністерства фінансів ниж-
чезазначені законопроекти:

1) По Міністерству земельних справ:

а) Проект штатів по лісовому
департаменту Міністерства земельних справ.

б) Проект штатів по управлінням
хліборобства та державного майна.
2) По Міністерству юстиції:

а) Про позичкове асигнування в
розпорядження начальника Головного тюремного
управління осібного кредиту на купівлю за

кордоном необхідних тюремному
відомству предметів спеціального значення.
3) По Міністерству внутрішніх справ:

а) Про тимчасові оклади утримання для
служачих поштово-телеграфного відомства

Української Держави.
б) Проект улаштування курсів української

мови для поштово-телеграфного відомства

Української Держави.

в) Про асигнування умовно кредитів на
потреби поштово-телеграфного відомства
на 1918 р.

4) По Міністерству торгу і промисловості:

а) Про затвердження штатів й
обрахунку гірничого правління при гірничому
департаменті на 1918 р. в сумі 320.800 карб.,
про асигнування й відчинення кредиту для
нього від травня місяця до кінця року суми

592.989 карб. 50 коп.

Документ не виявлений.



522 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

[Підписи]
Завадський, Карпинський, Кулябко-Корецький, Лігнау, Лодиженський, Лукашевич,

Мирович, Пуницький, В. Романов, Шлегель.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. ІО.-Арк. 99-102.Машинопис. Оригінал.

№169

Окремий журнал засідання малої Ради Міністрів

16.07.1918 г.

№32

По вопросам: і) о вычетах в пенсионный и инвалидный капиталы из содержания
служащих, и

2) об установлении нормальных окладов содержания для служащих в губернских
(окружных) учреждениях.

Малый Совет Министров в заседании своем 2 июля (журнал № 25 ст. Ш) поручил
товарищу державного секретаря В. Ф. Романову созвать при участии представителей
заинтересованных ведомств совещание для предварительного обсуждения вопросов:

1) о вычетах в пенсионный и инвалидный капиталы из содержания служащих, и
2) об установлении нормальных окладов содержания для служащих в губернских

(окружных) учреждениях.
В исполнение означенного постановления В. Ф. Романов созвал под своим

председательством упомянутое совещание и заключения последнего представил на
усмотрение Малого Совета.

По первому вопросу о пенсионных вычетах - совещание остановилось на

следующих соображениях. Со служащих в центральных правительственных
учреждениях Украинской Державы до настоящего времени никаких удержаний ни
в пенсионный, ни в инвалидный капиталы не производилось, и самых капиталов

этого рода не имеется; до утверждения 26 мин[увшего] июня ныне действующего
нормального расписания окладов содержания в центральных учреждениях, все

служащие в сущности находились на положении вольнонаемных, так как

классы их должностей и пенсионные разряды не были определены законом, а размер
оклада, присвоенного той или иной должности, устанавливался распоряжением
начальников ведомств.
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Теперь, с установлением общего нормального расписания окладов содержания
и постепенным утверждением силою закона штатов отдельных ведомств, необходимо
так или иначе силою же закона разрешить вопрос о вычетах в пенсионный и
инвалидный капиталы, предусмотренных российскими законами, тем более что подобные
вычеты в местных учреждениях, действующих на основании ранее утвержденных
штатов, производятся.

Принимая, однако, во внимание, что вновь установленные оклады содержания для
центральных ведомств, а также и вводимые вновь в некоторых местных учреждениях

рассчитаны исключительно на современную дороговизну жизни и имеют лишь

временное значение, возникает сомнение в целесообразности и справедливости какого
бы то ни было сокращения этих окладов. Полагая, что было бы правильным признать
вновь установленные оклады содержания исчисленными с такими расчетом, что

положенные по закону вычеты из них уже произведены, совещание, тем не менее, в виду

заключения представителя Министерства финансов о необходимости в таком случае
отменить и вычеты из содержания всех служащих в местных учреждениях, что было
бы затруднительно сделать теперь же по бюджетным соображениям, до выяснения
бюджета в его полном составе, полагало оставить возбужденный вопрос открытым до
составления бюджетных предположений на 1919 г. Но при этом совещание признало
необходимым отметить, в виде пожелания, чтобы временные штатные оклады
содержания служащих устанавливались вообще за производством всех необходимых
удержаний, чтобы такие удержания не рассматривались как источник усиления доходного
бюджета государства и чтобы, в случае непосильности для государственного
казначейства Украины расходов на повышенное содержание личного состава
правительственных агентов, уменьшение окладов производилось не под предлогом усиления

пенсионного капитала, как это было сделано в России после Японской войны, а по

возможности путем усиления подоходного налога или простого сокращения окладов.

Вместе с тем, совещание высказалось за необходимость принятия мер к
скорейшему пересмотру действующего, совершенно устаревшего, Пенсионного устава,
каковая работа облегчается тем, что проект нового устава после тщательной его
разработки в междуведомственных комиссиях и в законодательных учреждениях в Петрограде
уже имеется и необходимо лишь получить экземпляр его для внесения на
законодательное одобрение.

Попутно совещание обратило внимание на неопределенность положения в
отношении прав на пенсию тех служащих, которые ранее работали в российских
учреждениях, а также тех, которые служили в правительственных учреждениях Украины во
время отсутствия в них определенных штатов.

Исходя из начала преемственности служебных прав, совещание высказалось за
необходимость подтверждения силою закона прав на пенсию за указанными
служащими, если они занимают теперь должности, предусмотренные штатами.
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По второму вопросу - об установлении нормального расписания окладов
содержания для служащих в губернских (окружных) учреждениях, совещание прежде всего
отметило безусловную желательность издания подобного расписания, во избежание
необоснованного разнообразия окладов по однородным должностям в различных
ведомствах Если в отношении высших должностей при разнообразии их специальностей
может еще возникать сомнение в осуществимости уравнения их окладов, то для таких

должностей как начальников отделений, делопроизводителей, бухгалтеров,
канцелярских чиновников и проч., безусловно, нет никаких оснований допустить какое-либо
различие в нормах содержания. Но и сомнение по поводу нормировки окладов по
высшим должностям не имеет практического значения, так как наличность нормального

расписания, как отмечалось Советом Министров, при установлении нормального
расписания для центральных учреждений не может лишать начальников ведомств права
проектировать для отдельных специальных должностей отступления от установленных
норм, при условии подробного обоснования необходимости подобных отступлений.

Нормальное расписание, по его утверждении, не должно быть, конечно,
вводимо механически в действие во всех губернских учреждениях, но его надо
рассматривать лишь как руководство ведомствам при разработке штатов таковых
учреждений.

Обращаясь к проектированию самых норм окладов, совещание единогласно
высказалось за установление трех разрядов окладов в зависимости от относительной
дороговизны жизни: 1) для столицы, 2) для городов Харькова, Екатеринослава
и Одессы и 3) для прочих местностей. Иное разрешение настоящего вопроса, а
именно отказ от распределения окладов на разряды, находилось бы в полном
противоречии с временным характером всех вновь утвержденных штатов, проектируемых

исключительно на время существующей дороговизны жизни. Кроме того, с большей
дороговизной жизни в крупных центрах Украины связана обычно и большая
сложность работы в них; таким образом, и с этой точки зрения деление окладов на
разряды представляется вполне справедливым.

Исходя из приведенных соображений, совещание выработало прилагаемый
проект временного нормального расписания окладов содержания и классов должностей
в губернских (окружных) правительственных учреждениях.

При этом, в отношении норм содержания курьеров в столичных учреждениях
совещание признало необходимым, чтобы нормы эти были преподаны к руководству
и центральным учреждениям, с оговоркой, что на каждый департамент полагается по
одному старшему курьеру с окладом до 3.000 р. в год.

Ознакомившись с суждениями упомянутого совещания, Малый Совет одобрил,
за незначительными изменениями, выработанный совещанием проект нормального
расписания окладов местных чинов и постановил представить на рассмотрение

Совета Министров [предложение] о нижеследующих мерах:
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1) Просить Министерство финансов о пересмотре действующего пенсионного
устава на основаниях выработанного в Петрограде проекта нового устава о пенсиях.

2) Вычетов в пенсионный и инвалидный капиталы из окладов содержания,
установленных временными штатными расписаниями после 1 мая 1918 г., не производить
до разрешения этого вопроса при рассмотрении общих бюджетных предположений.

3) Признать желательным, чтобы временные штатные оклады содержания
устанавливались за произведенным из них удержанием всех полагающихся вычетов и

чтобы установление последних не имело в основе своей цели увеличения доходов
государственного казначейства.

4) Подтвердить в законодательном порядке зачет в государственную службу всем
принадлежащим к украинским гражданам штатным служащим в правительственных

учреждениях Украинской Державы времени штатной службы их в
правительственных учреждениях б. Российского государства и работы в украинских
правительственных учреждениях до утверждения штатов последних.

5) Одобрить прилагаемый проект временного нормального расписания окладов
содержания классов должностей служащих в губернских (окружных)
правительственных учреждениях для руководства ведомств этим расписанием при составлении

штатов их местных учреждений.

6) Установить норму годового содержания курьеров (сторожей, рассыльных)
в центральных учреждениях в следующих пределах: для старшего курьера (по одному
на департамент) в 3.000 р., для прочих в 1800-2400 р. и для мальчиков до 1.500 рублей.

[Підписи]
Завадський, Кулябко-Корецький, Лодиженський, Лукашевич, Мирович, Пуницький,

В. Романов, Шлегель.

Секретар [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10.-Арк. 103-104зе.Машинопис. Оригінал.
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№170

Журнал засідання Малої Ради Міністрів

17.07.1918р.
№33

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: Е Г. Бурлаков, М. О. Гаврилов, В. Д. Єщенко, О. М. Карпинський,

Ю. А. Корнієнко, [І. А.] Красусський, В. А. Кулябко-Корецький, X. М. Лебідь-Юрчик,
І. М. Лодиженський, В. К. Пуницький, [А. С.] Маршинський, А. В. Лукашевич,
[В. X] Рафальський, В. Ф. Романов, О. Ф. Романов, Б. X. Шлегель.

Секретар: О. О. Татіщев.

Постановили

По Міністерству фінансів

Слухали

І. Проект розпису окладів утримання
урядовців митних інституцій.

II. Проект розпису окладів по місцевих
інституціях Державного банку.

III. Проект розпису окладів по відділах
Дворянського та селянського земельного
банку.

IV. Проект розпису окладів служачим
самостійних ощадних кас.

V. Про заснування головної скарбниці
Української Держави.

VI. Про призначення пенсії вдові бувшого
старшого лікаря Південно-Західних
залізниць Федотовій-Чеховській.

I. Внести в проект деякі зміни у
відповідності з нормальним розписом платні по
місцевих інституціях та ухвалити в редакції,
котру до цього докладено.

II. Проект ухвалити, але оклад утримання
управляючого Київської контори
встановити в сумі 10.800 карб, (при скарбовом
помешканні).

III. Проект ухвалити, але оклад
утримання управителю Київського відділу
встановити в сумі 10.800 карб, при скарбовом
помешканні.

IV. Проект ухвалити.

V. Законопроект і проект штатів ухвалити,
але надати канцелярським урядовцям 2-го
і 3-го рангу X (а не XII) клас посади.

VI. Пенсію призначити в розмірі 1000 карб,
щорічно з 1 травня 1918 р.



Мала Рада Міністрів Української Держави 527

VIL Про асигнування на утримання
Окремого корпусу кордонної охорони в
обрахунок сміти 1918 р. - 5.000.000 карб.

VII. Одпуск 5.000.000 карб, ухвалити.

По Державному контролю

VIII. Про утворення військового контролю. VIII. Законопроект і проект штатів
ухвалити, але а) надати головному контролеру
V клас, а помічнику його VI клас посади та

б) скасувати в штаті суми, що прохаються
на видачу нагород, позаяк цю суму

повинно відпускати в кошторисному порядкові.

IX. Про асигнування 4.000.000 карб, на
задоволення платнею урядовців місцевих
контрольних установ.

IX. Одпуск ухвалити в сумі 4.000.000 карб.

X. Про асигнування коштів на негайний
ремонт будинків Миколаєвських казарм для
власного конвою пана Гетьмана.

X. Одпуск ухвалити в сумі 60.000 карб.

XI. Про відпуск коштів на купівлю шкла
для вікон у будинках квартирного відомства
в Києві, котрі були вибити вибухом 6 червня.

XII. Про відпуск коштів на утримання
в чистоті скарбових казармених будинків.

XIII. Про асигнування 16.800 карб, на
влаштування в Проскурові скарбового асени-
заційного обозу.

XTV. Про асигнування 4.623.892 карб, на
негайні ліквідаційні видатки (додатково до

10.000. 000 карб., котрих було асигновано по
закону липня ц/р.).

XV. Про відпуск коштів на заготовку та
придбання палива для війська (в додаток до
3.000. 000 карб., котрих було асигновано по
закону червня ц/р.).

XI. Одпуск ухвалити в сумі 60.000 карб.

XII. Одпуск ухвалити в сумі 500.000 карб.

XHL Згідно постанови Бюджетної комісії,

одпуск спеціального асигнування на цю
потребу відхилити, але надати Військовому
міністерству право влаштувати асенизаційний
обоз в м. Проскурові за рахунок 500.000 карб.,
котрі відпускаються по ст. XII цього журналу.

XIV. Одпуск 4.623.892 карб, ухвалити.

XV. Згідно постанови Бюджетної комісії

асигнувати на видатки по заготовці палива
п'ять млн. карб.
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По Міністерству шляхів.

XVI. Про утворення при міністерстві Ви- XVI. Особливий журнал № 35.
щої технічно-економичної ради.

По Міністерству праці.

XVII. Про ліквідаційну допомогу
служачим і робітникам тимчасових інституцій
Української Держави

XVII. Особливий журнал № 34.

[Підписи]
Гаврилов, Бурлаков, Карпинський, Корнієнко, Красусський, Кулябко-Корецький, Ле-

бідь-Юрчик, Лодиженський, Лукашевич, Пуницький, Рафальський, В. Романов, Шлегель.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. -106-107 зв. Машинопис. Оригінал.

№171-172

Окремі журнали засідань Малої Ради Міністрів

№171

17.07.1918 г.

№34

По рассмотрению законопроекта Министерства труда о выдаче
единовременных пособий служащим и рабочим ликвидируемых

временных учреждений Украинской Державы.

Министром труда выработан законопроект о выдаче единовременных пособий
служащим и рабочим ликвидируемых временных учреждений Украинской Державы.
Законопроект этот внесен в Малый Совет Министров в исполнение постановления
его от 14 июня с/г, коим было признано необходимым по поводу соответственных
предположений почтово-телеграфного ведомства издать единообразные для всех
ликвидируемых учреждений правила заштатного довольствия служащих.

Вопрос этот подвергался обсуждению в междуведомственном совещании еще при
прежнем правительстве и проект, разработанный этим совещанием, положен в общем
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в основание ныне рассматриваемого законопроекта, составленного также по

предварительному обсуждению в междуведомственном совещании при Министерстве труда.
По поводу обсуждаемого законопроекта представители финансовых ведомств

заявили, что для разрешения возбужденных в проекте вопросов необходимо было бы
иметь точные сведения о числе оставляемых за штатом лиц и о размере потребного на
удовлетворение их ассигнования.

Малый Совет не признал, однако возможным отсрочивать рассмотрение
законопроекта, так как целью его является именно упорядочение условий удовлетворения
заштатным пособием персонала различных ликвидируемых учреждений, который
претендует, а фактически часто и получает (напр. в продовольственных
организациях) заштатное содержание на общем основании действующих законов, т. е. в размере
полугодового содержания, или во всяком случае в размере, не одинаковом в

различных ведомствах и превышающем нормы, намеченные в законопроекте.

При таких условиях и имея в виду, что законопроект, ограничивая действующие
законные нормы заштатного содержания служащих, идет именно навстречу

требованиям сокращения государственных расходов и что для получения необходимого
кредита потребуется представление каждым подлежащим ведомством на
рассмотрение Совета Министров подробных расчетов и сведений о составе ликвидированных
учреждений, Малый Совет высказался в принципе за принятие законопроекта.

Однако в подробностях Совет признал необходимым внести в законопроект
некоторые существенные изменения и дополнения.

Прежде всего, ст. 1 проекта подлежит, по мнению Малого Совета, такому
изложению, которое совершенно определенно указывало бы на ограничительные, в
отношении заштатных пособий, цели проектируемого закона; затем, во избежание
произвольного расширения пределов действия проекта, необходимо точно оговорить, что
он касается только учреждений, которые содержались на казенные средства.

Затем Малый Совет, во избежание недоразумений, признал правильным внести
в ст. 1 проекта указание на то, что действие его распространяется лишь на такие
эвакуированные во время военных действий на территорию Украины учреждения,
которые продолжали здесь свою работу.

Наконец, ввиду того, что бюджетные условия не дают возможности вообще
удовлетворять многочисленных служащих и в учреждениях мирного времени

установленным по общему закону заштатным содержанием, да и самая краткость службы
в украинских учреждениях не оправдывала бы выдачи полугодового оклада
жалованья, Малый Совет высказался за распространение действия законопроекта на все
вообще случаи оставления служащих за штатом, как во временных, так и в постоянных
правительственных учреждениях.

Что касается самых норм заштатного пособия, то представители финансовых
ведомств высказались за лишение права на пособие всех лиц, прослуживших менее
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шести месяцев. С этим заключением Малый Совет не нашел возможным согласиться
и полагал справедливым назначить таким служащим пониженный оклад заштатного
содержания, предусмотренный в законопроекте, а именно, всего в размере
полумесячного оклада жалованья.

Против назначения же лицам, служившим от шести месяцев до года - месячного
оклада, а служившим более года - полуторамесячного оклада содержания Малый
Совет возражений не встретил.

Из остальных статей законопроекта обратила внимание Малого Совета ст. VII,
устанавливающая путевое пособие для служащих, эвакуируемых из пределов
Украины к месту постоянной своей службы.

По этому поводу Малый Совет в согласии с заключением представителя
Министерства финансов полагал, что при нормальных условиях наиболее
целесообразным представлялось бы отпускать заимообразно с указанной целью необходимые
средства в распоряжение подлежащих национальных комиссариатов (как это было
уже разрешено в отношении Грузинского комиссариата), от которых и зависело бы
уже оказывать своим соотечественникам то или иное содействие при возвращении
на родину.

Однако, принимая во внимание современные тяжелые условия, особенно когда,
напр., служащему поляку приходится возвращаться не в Польшу, а в район,
подведомственный Российской советской власти и т. п., Малый Совет полагал, что долг
человеколюбия и достоинство Украинской Державы требуют отнестись попечительно
к тем лицам, которые не самовольно, а по распоряжению законной власти переехали
на Украину и теперь оказались здесь в тяжелом положении без заработка. Поэтому,
с оговоркой, что пособия должны выдаваться означенным лицам заимообразно,
Совет одобрил ст. VII законопроекта.

В итоге Малый Совет постановил одобрить законопроект в нижеследующей
редакции:

Закон про заштатню та путеву допомогу служачим в урядових
та громадянських інституціях, котрі утримуються на казенні кошти.

Ст. І. В відміну існуючих законів обмежити нижчеслідуючими розмірами ставки
заштатної допомоги служачим та робітникам урядових і тих громадянських і
приватних інституцій, котрі утримуються на казенні кошти, як військового так і постіних
мирного часу, а рівно таких же евакуйованих для роботи в час війни на Вкраїну і
продовжуючих тут свою працю - нижчеслідуючими розмірами:

а) за службу менш 6 місяців - не більше Уг місячного окладу всього утримання по
зазначеній посаді;

б) за службу від 6 до 12 місяців - не більше місячного окладу утримання;
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в) за службу більш як 1 рік - не більш як 1 Vi місячного окладу утримання;
Ст. II. Особи, котрі прослужили менш як один місяць, допомоги не одержують.
Ст. III. Прикладати це саме правило до тих службовників і робітників, котрі

втрачають службу по необхідності, довести тимчасово збільшені штати до розміру по
мирному часу.

Ст. IV. Допомога призначається відповідно утриманню, яке одержував службовець
в останній місяць служби.

Ст. V. Допомога видається одноразово.
Ст. VI. Право на допомогу не распространяється на службовників по вибору.
Ст. VII. При откомандірованні службовників до міста їх постійної служби

видається повне, засвоєне посаді утримання на весь час подорожі вкупі з
добовими і роз їздними грішми, які установлені відповідними законами, але ж як місто
постійної служби знаходиться за межами Української Держави, то рахунок
робиться по протягу до міста центрального уряду тієї держави, на території котрої
міститься інституція, де працює дана особа.

Ст. VIII. Права на одержання допомоги не мають особи, котрі в момент
увільнення перебувають на службі державній чи громадській і одержують на цій
службі платню, а також ті, котрим буде пропонована відповідна посада в інших
державних установах.

[Підписи]
Гаврилов, Бурлаков, Корніенко, Красусський, Кулябко-Корецький, Аебідь-Юрчик, Ло-

диженський, Лукашевич, Пуницький, Рафальський, В. Романов, Шлегель.
Секретар [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Сир. 10.-Арк. 108-110. Машинопис. Оригінал.

№172

17.07.1918р.
№35

По законопроекту Министерства путей сообщения об учреждении

при Министерстве Высшего техническо-экономического совета.

Для воссоздания народного хозяйства и экономического развития Украины

необходимо возможно большее поднятие производительных сил страны, а следовательно
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широкое применение техники для использования естественных сил и богатств,
улучшение и увеличение средств сообщения, как непременного фактора благополучия
экономики страны.

Созданные на Украине правительственные органы не обнимают всех этих
факторов и жизнь требует создания высшего техническо-экономического учреждения,
которое бы вырабатывало общий единый план развития этих необходимых условий
народного благосостояния и рассматривало и решало все связанные с этим вопросом
начинания, как ведомственные, так и общественные и частные.

Для этой цели в бывшем Российском правительстве было более двадцати
учреждений и комиссий, из них свыше половины при Министерстве путей сообщения,
остальные же распределялись между ведомствами финансов (тарифные учреждения),
торговли и промышленности (портовые, Совет мелиоративных съездов и
Электротехнический комитет) и земледелия (Гидрологический комитет и иные).

Содержание этих советов, комиссий и комитетов обходилось государству более
5 млн. руб. в год по окладам военного времени, что применительно [к] современной
расценке труда соответствует 10-12 млн. руб.

Столь большее число комиссий, разбросанность их по отдельным министерствам,
отсутствие возможности создания плана порождало ряд недоразумений и создавало
громадную переписку.

Наличие в распоряжении Министерства путей сообщения 30% всех технических
сил страны, почти одна треть (l/З) всего государственного бюджета, которым
располагает Министерство путей сообщения, и значение для экономической жизни
страны путей сообщения привело министра путей сообщения к заключению о
желательности создать при ведомстве особый Высший техническо-экономический совет,
обнимающий как функции упомянутых выше комитетов и комиссий, так и
рассматривающий все могущие впредь возникать техническо-экономические вопросы.

По предположениям министра путей сообщения совет должен состоять из
председателя на правах товарища министра, 2-х вице-председателей, из 12 постоянных
членов совета, 12 сверхштатных членов, специалистов по различным техническим,
экономическим, финансово-хозяйственным и тарифным вопросам, из представителей
заинтересованных ведомств, порайонных комитетов по регулированию массовых
перевозок грузов, представителей общественных организаций, торговли,
промышленности, горно-заводских и биржевых комитетов, земства, городских самоуправлений
и других заинтересованных общественных организаций.

Кроме сего, если в числе 12 членов совета не будет надлежащего специалиста,
председателю совета предоставляется право для освещения каждого отдельного

вопроса приглашать специалистов, практиков и ученых, которые по своей

деятельности и знаниям могли бы дать ценные заключения по рассматриваемым
вопросам. Детальную разработку по отдельным вопросам будут делать департаменты



Мала Рада Міністрів Української Держави 533

Министерства путей сообщения и других министерств и порайонные комитеты по
общим указаниям членов совета или приглашенных специалистов. Всю переписку
и делопроизводство совета выполняет управление делами совета; подготовка к

рассмотрению вопросов выполняется через управление делами совета по указанию

председателя совета, четырьмя секциями: технической, экономической,

финансово-хозяйственной и тарифной, на которые разделяется Высший
техническо-экономический совет.

Все вопросы рассматриваются на заседаниях отдельными секциями или в
соответственных случаях соединением двух или более секций, и по рассмотрении
препровождаются уже согласованные, ведомственно и если надо общественно, на
соответствующее утверждение.

При этом техническая секция, по роду возложенных на нее задач, должна заменить
прежний инженерный совет, а тарифная - прежний тарифный комитет и совет по
тарифным делам, финансово-хозяйственная секция охватила бы деятельность прежних
многочисленных комитетов ведомства путей сообщения. Наконец, в круг задач
экономической секции вошли бы вопросы общего плана строительства дорог, портов,
складов, элеваторов и иных сооружений государственного значения, рассмотрение
концессий, выработка плана предприятий и сооружений для развития
производительных сил страны и обсуждение возбуждаемых по частной инициативе
государственно важных вопросов техническо-экономического свойства.

Законопроект Министра путей сообщения был передан на предварительное
рассмотрение в Малый Совет Министров.

Приступив к обсуждению вопроса, Малый Совет остановил прежде всего внимание
на том, что министр путей сообщения проектирует соединение при ввереном ему
ведомстве единого органа для разрешения дел, входящих в компетенцию разных ведомств.

Между тем подобное стремление к объединению в одном учреждении вопросов,
по существу дел разнородных и объединяемых лишь по признаку технического
характера их выполнения, является, по мнению некоторых членов Малого Совета, глубоко
ошибочным. Как указывали названные члены Совета, многие вопросы технического
свойства имеют свой специфический характер и правильное их разрешение более
посильно отдельным ведомствам, близко соприкасающимся с данной отраслью жизни
страны, чем тому или иному объединяющему органу, не осведомленному в должной
степени о всех особенностях каждого данного вопроса.

Этим обстоятельством и должен быть, между прочим, объяснен неуспех
намеченного в эпоху Временного российского правительства Высшего экономического
совета. В том же коренится и причина противодействия, которое отдельные
ведомства в свое время оказали попытке создать особое Министерство народного
хозяйства, каковым должно будет стать Министерство путей сообщения, раз в его ведения
будет состоять орган, рассматривающий «общий план предприятий для развития
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производительных сил страны» и «вопросы частной инициативы
техническо-экономического свойства всех видов, имеющие государственное значение».

К приведенной отрицательной точке зрения не сошло однако возможным
присоединиться большинство членов Малого Совета. Последние находили, что
объединение в одном учреждении всех технических сил страны, несомненно, позволит

использовать их труд с большей продуктивностью и пользой для дела. Но и помимо этого
объединение в руках одного органа вопросов техническо-экономического свойства,
безусловно, облегчило бы правильное и всестороннее освещение этих вопросов
с точки зрения интересов общегосударственных.

Высказываясь поэтому в принципе за желательность создания подобного единого
органа для рассмотрения вопросов, в которых техническая сторона неразрьюно

связана со стороной экономической, Совет однако не мог обойти некоторых сомнений,
возникавших у него по вопросу о целесообразности приурочения такого
объединяющего органа к тому или иному из ведомств.

В результате обсуждения означенного вопроса Малый Совет пришел к
заключению, что с принципиальной точки зрения наиболее правильным явилось бы
соединение проектируемого Совета в виде органа ведомственного, и в этом случае
разрешению его можно было бы, действительно, передать почти всю совокупность
возникающих в стране вопросов техническо-экономического характера.

Если бы за всем тем Совет Министров признал, однако, предпочтительность по
соображениям практического свойства (сосредоточение до 75% всех технических
сил страны в ведомстве путей сообщения) приурочить совет к названному ведомству,
то компетенцию его, в силу изложенных выше соображений, следовало бы, по
мнению Малого Совета, несколько сузить.

Главнейшее внимание следует в последнем случае уделить ближайшему выяснению
того, какие именно вопросы, составляющие ныне предмет ведения других министерств,

могли бы быть с пользой для дела переданы в совет при Министерстве путей сообщения.
Считаясь с серьезностью этого вопроса и с заинтересованностью в нем

большинства ведомств, Малый Совет постановил отложить постатейное чтение
проекта до собрания членами его необходимых по своим ведомствам справок, а при
возможности к тому и до получения принципиальных по сему предмету указаний
Совета Министров.

[Підписи]
Гаврилов, Бурлаков, Корнієнко, Красусський, Кулябко-Корецький, Аебідь-Юрчик, Ло-

диженський, Лукашевич, Пуницький, В. Романов, О. Романов, Шлегель.
Секретар [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. ІО.-Арк. 114-1 IS зв. Машинопис. Оригінал,
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№ 173-182

Журнали засідань Малої Ради Міністрів

№173

22.07.1918 р.
№36

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: Г. Г. Бурлаков, О. М. Карпинський, Ю. А. Корнієнко, [І. А.] Красусський,

X. М. Лебідь-Юрчик, І. М. Лодиженський, [В. К.] Пуницький, [В. Т.] Рафальський,
[Й. ] Руденко, П. П. Чубинський, Б. X. Шлегель, Б. П. Матюшенко.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Міністерству внутрішніх справ.

І. Про асигнування на витрати по експлу¬ І. Передати на попередній розгляд Фінан¬
атації гаражу голови Ради Міністрів і міні¬ сової комісії.

стра внутрішніх справ 733.792 карб.

II. Про тимчасові оклади утримання для II. Законопроект ухвалити.
служачих поштово-телеграфного відомства
Української Держави.

III. Про утворення Головної управи вій¬ III. а) Законопроект уважити.
ськової повинності та проект штатів цієї б) Проект штатів ухвалити.
управи. Скасувати посади: помішника секретаря,

старшого рахівника, пяти урядовців І рангу,
шести - II рангу і двох - III рангу.
Скасувати примітку про святочну нагороду.

IV. Про зміну місцевих установ військової

в) На утримання кур єрів відпустити на
7 місяців 1918 р. - 5.000 карб., на технічні
засоби - 20.000 карб., на проїзди й добові
гроші - 20.000 карб. Кредит на медичну
допомогу та на другі непередбачені видатки -
скасувати.

IV. а) Розділи І-ІХ законопроекту уважи¬
повинності. ти, але скасувати розділ VII і провести до

життя з 1 червня 1918 р.
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б) Розділ IX передати на попередній
розгляд Фінансової комісії.

в) В проекті штатів губерніальних та
повітових управ скасувати посади помішників
секретарів та примітки про святочну
нагороду.

г) Оклади радників та секретарів повітових
управ лишити, як зазначено нижче, а саме:

У Києві, Харкові, Одесі, Катеринославі -
5.700 і 3.600, у губерніальних і повітових
І рангу - 5.400 і 3.400, у повітових II рангу -
5.000 і 3.300.

По Міністерству фінансів.

V. Про виготування та продаж карт до гри. V. а) Законопроект ухвалити з слідуючими
змінами:

в ст. З доповнити "скарбових або
приватних (фабриках)".
Примітку до ст. 10-12 скасувати.
Ст. Ст. 11-12 доповнити вказівкою, що

вони торкаються тільки клубів і товариств.
Ст. 13 доповнити вказівкою на

необхідність згоди з державним контролером (при
встанові продажної ціни карт).
Розділ II доповнити вказівкою, що карти

закордонного виробу теж мусять бути продані
в строк, встановлений міністром фінансів.
б) Надати міністрові фінансів право

встановити строк переведення цього

законопроекту до життя.

в) Прохати Міністерство судових справ
повідомити його заключения відносно деякого

доповнення карних статтів законопроекту.

По Військовому міністерству.

VI. Про задоволення помешканням

військових Української Держави.

VII. Про асигнування в розпорядження

головноуповноваженого Червоного Хреста

VI. Передати на попередній розгляд
Фінансової комісії.

VII. а) Визнати, що заштатне утримання
сестер милосердія військово-лікарських
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для задоволення сестер милосердія
Південно-Західного фронту 2.250.000 карб, і
Румунського фронту 300.000 карб.

VIIL Про асигнування в розпорядження
начальника Головної військової санітарної
управи кредиту в 100.000 карб, на заходи
проти азіатської холери.

По Міністерству судових справ.

установ необхідно видавати в розмірі 2-мі-
сячного жалування (без добових грошей).
б) Одпуск кредиту ухвалити в сумі

2.100.000 карб.

VIII. Одпуск кредиту в сумі 100.000
ухвалити.

IX. Про асигнування 3.279.067 карб, в
розпорядження начальника Головного
тюремного управління на утримання в'язнів ріжних
канцелярій й на їх ліки на минуче півріччя.

X. Про тимчасовий особливий порядок
заміщення посад предсідателів мирових
суддів та про срок призначення мирових суддів.

XI. Про тимчасові доповнення ст. ст. 1614 та
1621 «Уложения о наказаниях]»і зміну
статті 1625 того ж «Уложения» і примітки до неї.

По Штабу пана Гетьмана.

XII. Попередній розгляд штатів отряду і чети
доручити нараді з членів Малої Ради
Міністрів, представників відомств внутрішніх

IX. Одпуск кредиту ухвалити в сумі
3.042.172 карб.

X. Законопроект ухвалити.

XI. Законопроект ухвалити.

XII. Про затвердження штатів отряду
окремого призначення для охорони

Ясновельможного пана Гетьмана і

підтримування порядку.

XIII. Про затвердження штатів Текінської
кінної окремої чети295, яка повинна увійти
до складу власного конвою
Ясновельможного пана Гетьмана*.

справ, фінансів, державного контролю і
військового, під головуванням останнього, та
з участю представника Штабу пана Гетьмана.

По Міністерству шляхів.

XIV. Про передання помешкання бувших
арестантських рот Міністерству шляхів.

XIV. Прохати міністра шляхів внести це
питання вдруге - після одержання висновку
по ньому міністра судових справ.

* Постановча частина в документі відсутня.
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XV. Про заклад міжнародної комісії для
вироблення програму робіт і складання
проекту Вісло-Дніпровського водяного шляху.

XVI. Про утворення окремого земельного
фонду для будування хуторів для служачих,
майстрів та робітників державних залізниць
і центральних установ Міністерства шляхів
поблизу залізничних шляхів.

XVII. Про асигнування міністерству
шляхів 960.000 карб, на розвідки шосейних
шляхів.

XV. а) Дати дозвіл міністру шляхів на
звязання по цьому питанню безпосередніх
зносин через українські техничні органи
з зацікавленими державами за для скоорди-
нування взаємовідносин і закладу

загальної міжнародної комісії для вироблення

загального програму робіт і одночасно

розпочати розсліди й складання проекту

водяного шляху.

б) Дозволити командирування в
зацікавлені держави інженерів Фаддія Тілінгера
і Сергія Яворського.

XVI. І) Повернути законопроект до
Міністерства шляхів для доповнення
докладними правилами відносно порядку
передачі земельних участків служачим, майстрам
та робітникам у власність чи довгострочну
аренду.

2) Прохати міністра шляхів внести
доповнений законопроект лише після

одержання по ньому висновку міністра земельних

справ.

XVII. Одпуск 900.000 карб, ухвалити.

Представники Міністерства фінансів і

державного контролю залишилися при

окремих думках, не призначаючи можливим

асигнування великої суми грошей на

розвідки шляхів, коли не має надії одержати

у швидкому часі грошові кошти на їх
будування.

По Міністерству праці.

XVIII. Питання відносно ухваленої Радою

Міністрів, але не затвердженої паном
Гетьманом постанови про видачу робітникам
бувшої військово-одягальної майстерні
інтендантського відомства ліквідаційної
допомоги.

XVIII. З огляду на ухвалу Радою Міністрів
в засіданні 20 липня ц. Р. загального закону
відносно допомоги служачим ліквідуємих
установ - прохати Раду Міністрів
пристосувати норми останнього закону до

робітників військово-одягальної майстерні.



Мала Рада Міністрів Української Держави 539

По Міністерству освіти.

XIX. Про заснування з 1 липня 1918 р. при XIX. Законопроект ухвалити,
середніх школах 350 стипендій для
незаможних учнів і про асигнування на це в
розпорядження Міністерства освіти 77.500 карб.

XX. Про додаткове асигнування Міністер- XX. Одпуск 600.000 карб, ухвалити,
ству освіти 600.000 карб, на господарські
видатки державних загальноосвітніх
середніх шкіл по кошторису на 1918 р.

По Міністерству земельних справ.

XXI. Про асигнування коштів на
задоволення жалуванням та заштатною

допомогою служачих бувш. земельних комітетів
і землеустрійних комісій.

XXI. а) Визнати, що заштатні
утримання повинні видаватись по нормам, які
встановлені загальним законом, ухваленим
Радою Міністрів 20 липня ц. р.
б) Прохати Міністерство земельних справ

передати кошторис на попередній розгляд
фінансової комісії.

По Державному контролю.

XXII. Про асигнування 50.000 карб, на
придбання канцелярського знаряддя та на
улаштування помешкання для установ

державного контролю.

XXIII. Заява представника Міністерства
торгу і промисловості відносно увільнення
служачих у центральних установах в літні
відпустки.

XXII. Одпуск 50.000 карб, ухвалити.

XXIII. Визнати, що при множестві роботи
у центральних установах, які ведуть у
сучасний мент відповідальну і натужну роботу по
устрою Української Держави, ніякі
відпустки, як загальне правило, не можуть бути
допущені, і їх можна дозволяти лише у
випадках виключних, заслуговуючих особливої
поваги (хвороба, смерть близьких і т. і).
Згідно з цим і призначаючи необхідним

встановити у цьому стосунці однаковий
у всіх відомствах [порядок] - прохати
міністра праці відмінити виданий їм по
цьому питанню й оголошений у № 13 «Держ.
Віст.» циркуляр.
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[Підписи]
Гаврилов, Бурлаков, Карпинський, Корніенко, Красусський, Лодиженський, Пуниць-

кий, Рафальський, Чубинський, Шлегель.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 116-119. Машинопис. Оригінал

№ 174

23.07.1918р.
№37

Головував: С. В. Завадсысий.
Присутні: О. М. Карпинський, Г. М. Курило, X. М. Лебідь-Юрчик, О. Г. Лігнау,

І. М. Лодиженський, В. Т. Рафальський, А. В. Лукашевич, В. А. Кулябко-Корецький,
Б. X. Шлегель, [А. Г.] Вязлов, Пальчевський, Копилов, В. К. Пуницький.

Секретарювали: О. О. Татіщев і П. К. Ьенсен.

Слухали: Постановили:

По Міністерству торгу і промисловості.

І. Про перехід до відомости Міністерства
торгу і промисловості "Опытной станции
по добыче русского йода из морских
водорослей на нужды армии".

І. Законопроект не розглядати з огляду на
заяву представника відомства, що воно бере
цей законопроект назад.

II. Про утворення гірничо-геометричного
інституту гірничого правління.

II. а) Законопроект ухвалити з деякими
редакційними змінами: замість «рангових»
вставити «штатних».

б) Визнати бажаним, щоб Міністерство
народної освіти розглянуло питання

відносно умов зрівняння в правах осіб, котрі

скінчили вищі спеціальні школи за кордоном та

на Україні.

III. Про негайне асигнування в

розпорядження начальника робіт Одеського порту

400.000 карб.

III. Одпуск 400.000 карб, ухвалити.
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IV. Про асигнування 2.000.000 карб, для
будівничих управлінь торговельних портів.

IV. Одпуск 2.000.000 карб, ухвалити, але
в проекті постанови замість
«Керченського порту» вставити «Генічеського порту,
який підлягає управлінню робіт
Керченського порту».

По Міністерству фінансів.

V. Про потребу негайного видання закону
почкарсткого краму (контрабандных това-
ров).

VI. Про призначення побільшеної пенсії
вдові помішника діловода Подільського

губерніального роспорядчого комітету
Євгенії Яніцькій.

V. Розгляд законопроекту відкласти до 30
липня, з тим, щоб Міністерство торгу та
промисловості мало можливість
представити своє по цьому питанню заключения.

VI. Призначити пенсію в розміні 600 карб,
врік.

VII. Доклад товариша міністра юстиції
відносно доповнення законопроекту про

виготування та продаж карт для гри.

VII. Проект доповнення ухвалити.

По Міністерству судових справ.

VIII. Про асигнування в розпорядження
начальника Головного тюремного
управління 5.040.000 карб, на забезпечення в'язниць
паливом в 1918-1919 рр.

VHL а) Одпустити авансом 3.000.000 карб,
б) Доручити Міністерству юстиції

згодитися з Міністерством земельних справ
відносно придбання палива при посредстві
останнього міністерства.

По Міністерству внутрішніх справ.

IX. Про асигнування 6.264 карб, на
поновлення кредитів з рахунку яких був
зроблений перерасход на канцелярські і дрібні
видатки.

IX. Одпуск 6.264 карб, ухвалити.

X. Про асигнування 65.460 карб, на
оборудования помешкання Київського отаманства.

XI. Про асигнування кредиту в сумі 150
карб, на видачу нагороди.

X. Передати на попередній розгляд
Фінансової наради.

XI. Надати право відомству прохати
окремим законопроектом загального кредиту на

видавання служачим допомоги у випадках,

заслуживавших окремої поваги.
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По Військовому міністерству.

XII. Про керування старим законом про
громадянство Української Народної
Республіки при видачі одночасової грошової
допомоги згідно наказам по Військовій офіції
від 1 та 19 квітня ч. ч. II та 85.

XIII. Про продовження сили законів про
квартирне задоволення, оголошених [в]
приказах по В. В. 1916 р. ч. ч. 511 і 602.

XIV. Про тимчасову організацію
інституцій, яким належить відати ділами про ро-
щоти за реквізоване і знищене завдяки
військовими обставинами майно.

XV. Про асигнування 1.600.000 карб, на
неодкладні видатки по військових гімназіях.

XII. а) Визнати, що припущення
військового міністра про обмежування кола осіб,
які мають право на зазначену допомогу,

правильне, але викласти ці обміркування

в самому тексті закону, не спираючись на

попередні закони про підданство.

б) 3 огляду на ухвалу Радою Міністрів в
засіданні 20 липня нового загального закону
про позаштатне утримання визнати, що

задоволення офіцерів, військових урядовців
і священиків демобілізованої армії повинно
буде наперед провадитися на підставах, які
вказані в останнім законі.

По п. б залишився при окремої думці
товариш військового міністра, який гадав, що
необхідно продовжувати видачу в розмірах,
які встановлені попереднім законом, поза-
як частина офіцерів цю допомогу вже
одержала і було би несправедливим поставити
останніх в гірші умовини.

XIII. Законопроект ухвалити, але замість
слів: "до особливого по цьому питанню
розпорядження" встановити: "до встановлення
нормальної квартирної платні".

XIV. Законопроект принципово ухвалити,
але передати на попередній розгляд
Фінансової комісії ст. ст. 4, 5, 6, проекти і
примітки до нього.

XV. Одпуск 1.600.000 карб, ухвалити.

По Міністерству земельних справ.

XVI. Про асигнування в допомогу Кате- XVI. Передати на попередній розгляд Фі-
ринославському губерніальному земству нансової наради.
400.000 карб, на відбудування
Верхньодніпровської середньої школи.
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По Міністерству народної освіти.

XVII. Про асигнування 500.000 карб, на
влаштування гімназії та інших середніх
шкіл, що відкрилися або мають відкритися
на місцеві кошти.

XVIII. Про допомогу Українському
науковому товариству в Києві296.

XVII. Передати на попередній розгляд
Фінансової наради.

XVIII. Передати на попередній розгляд
Фінансової наради.

По Державному контролю.

XIX. Про видачу святочної нагороди
служачим державного контролю.

XIX. Визнати, що це питання розв'язано
постановою Ради Міністрів від 13 липня.

По Міністерству земельних справ.

XX. Про відпуск коштів на задоволення
утриманням та заштатною допомогою

служачих б[увших] земельних комітетів та
комісій.

XXI. Про передачу землемірних шкіл під
оруду міністерства і про асигнування 78.829 карб.
55 коп. на утримання персоналу і канцелярські
та господарські потреби зазначених шкіл.

По Міністерству справ закордонних.

XXII. Про виключення громадян Грузії із
закону про невидаток грошей по переводам,
котрі одержані з частин бувшої Російської
імперії, частин, котрі самовизначилися.

XX. а) Визнати, що заштатне утримання
повинно видаватися по нормах, які
встановлені загальним законом, ухваленим Радою
Міністрів в засіданні 20 липня ц. р.;
б) проект кошторису передати на

попередній розгляд Бюджетної комісії при
Міністерстві фінансів.

XXI. Законопроект і одпуск 78.830 карб,
ухвалити.

XXII. Надіслати листування до міністра
фінансів (по кредитовій канцелярії) і
прохати його представити на розгляд Ради своє

міркування відносно порядку пересилки
сум до Вкраїни з тих частин б. імперії, котрі
самовизначилися.

По Міністерству продовольчих справ.

XXIII. Про позаштатні кошти урядовців
скасованих місцевих інституцій
Міністерства продовольчих справ.

XXIII. Представити внесення на розгляд
Ради Міністрів, але з свого боку визнати,
що заштатне утримання урядовці
скасованих інституцій Міністерства продовольчих
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XXIV. Доклад секретаря Ради про деякі
справи, котрі внесені на розгляд Малої Ради:
а) про асигнування 326.700 карб, на

утримання генеральних консулів і консульських
агентів Української Держави;
б) про асигнування 350.000 карб, на

утримання членів ревізійних комісій по
перевірці діяльності органів місцевого
самоврядування та на інші видатки цих комісій.

справ мусять одержувати згідно закону,

котрий було ухвалено Радою Міністрів в
засіданні 20 липня.

XXIV. Передати на попередній розгляд
Фінансової наради.

[Підписи]
Заводський, Карпинський, Кулябко-Корецький, Курило [не згаданий серед присутніх],

Лодиженський, Лукашевич, Пуницький, Рафальський, Шлегель.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. Ю.-Арк. 120-122. Машинопис. Оригінал.

№ 175

26.01.1918р.
№38

Головував: М. О. Гаврилов.

Присутні: Е Г. Бурлаков, Б. А. Кулябко-Корецький, Г. М. Курило, І. М.
Лодиженський, А. В. Лукашевич, К. К. Мирович, І. А. Красусський, В. К. Пуницький, В. Ф.
Романов, М. М. Тоцький, І. Г. Черниш, О. М. Леонтьев, інж. [М. О.] Павловський.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

І. Законопроект державного контролера І. Законопроект ухвалити.

про утворення посад 6 поверхштатних ре-
визорів для попередньої ревізії Міністер¬

ства продовольчих справ.
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II. Доклад Міністерства народної освіти

про призначення Н. В. Кропивницькій297

одноразової допомоги в сумі 3.000 карб, і про

призначення їй пенсії в сумі 2.400 карб, в рік.

III. Доклад директора департаменту

загальних справ Міністерства внутрішніх

справ про необхідність негайної розгрузки

пропускних пунктів і

продовольчо-санітарної допомоги українцям; котрі прибувають

із-за кордону з Великоросією.

IV. Доклад товариша міністра шляхів

відносно становища управління Подільської

залізниці і служачих останньої; котрі по

судовій постанові належать до висилки
з помешкань, займаємих ними в Святоши-

ні, з приводу чого утруднюється правильне

функціонування вищезазначеного
управління.

II. Доклад ухвалити.

III. Прохати всі зацікавлені відомства та

головноуповноваженого Червоного Хреста

командирувати своїх представників в склад

наради, котра відбудеться 27 липня при

Міністерстві внутрішніх справ.

IV. Маючи на увазі, що хоча переміщення

управління в друге місце і може викликати

деякі невигоди технічного характеру, але

при існуючій в Києві квартирній кризі

треба висловитися за переміщення в другий

пункт всіх установ, для котрих

перебування, в Києві не з'являється по роду їх

функцій обов'язковим, а себто і за переміщення

з Києва управління Подільської залізниці.

Одначе маючи на увазі, що переміщення

це займе деякий час, на протязі

котрого управлінню і служачим дороги мусить

бути дана можливість нормальної праці,
Мала Рада визнала необхідним

підтвердити свою попередню постанову, а власне:

прохати міністра шляхів внести в строч-

нім порядкові до Ради Міністрів проект

закону про примусове, на строк не далі 1

вересня 1918 р., зайняття помешкань для

управління і служачих Подільської
залізниці з тим, щоби

а) за зайняття помешкання власникам їх

була визначена нагорода по справедливій

оцінці, встановленій окремою комісією по

правилам, в законах цивільних зазначеним.

б) помешкання примусово займались

лише для безпосереднього користування

Подільської залізниці і для персонального
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V. Доклад Міністерства фінансів про
асигнування 10.000.000 карб, на провадження
до життя закону про збільшення окладів
утримання урядовців місцевих установ
міністерства.

VI. Законопроект Міністерства
продовольчих справ про скасування інституцій, котрі
були встановлені по закону 25/IIL1917 р., та
про передачу органам місцевого
самоврядування завідування продовольчою справою
для населення.

користування служачих її, без права
передавати займаємі ними помешкання другим
особам. Разом з тим, Мала Рада визнала

необхідним внести на розгляд Ради Міністрів
загальне питання про бажання утворити
окрему комісію для вироблення заходів
боротьби з недостачею квартир в Києві. Цій
комісії треба доручити вияснення заходів
поширення міського будівництва як для
урядових установ, так і для приватних осіб,
а також вияснення питання про

можливість виселення з столиці зайвих елементів

і переміщення в другі міста тих установ,
діяльність котрих не потребує обов'язкового
місцеперебування в Києві.

V. Одпуск 10.000.000 карб, ухвалити.

VI. а) В примітці до п. 10 ст. VIII вказати,

що обов'язкові постанови міських дум про
заборону вивозу мають силу лише коли на

те буде згода міністра продовольчих справ.
б) ст. XIII з закону виключити, але внести

до журналу вказівку на відповідне

доручення Ради Міністрів міністрові продовольчих
справ;

в) ст. XIV ухвалити в нижчезазначеній
редакції: «Завідування та розпорядження
продовольчим капіталом всіх назв і

громадськими натуральними продовольчими запасами

переходять по підлежности до відповідних

губерніальних, повітових та волосних земств,
або до органів, котрі їх заступають»;
г) ст. XVII передати на попередній

розгляд наради з представників відомств:
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продовольчих справ, внутрішніх справ,

фінансів і державного контролю.

[Підписи]

Гаврилов, Красусський, Кулябко-Корецький, Курило, Аодиженський, Лукашевич,

Мировий, Пуницький, В. Романов, Тоцький, Черниш.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 123-124 зв. Машинопис. Оригінал.

№176

29.07.1918р.
№39,ч.1

Головував: М. О. Гаврилов.

Присутні: А. Г. В язлов, Ю. А. Корнієнко, А. Т. Крилов, Г. М. Курило, О.

М.Леонтьев, І. М. Аодиженський, К. К. Мирович, В. К. Пуницький, М. М. Тоцький, І. Г.
Черниці, І. О. Шовгенов298.

Секретарював: О. О. Татіщев.

Слухали: П о становили:

По Міністерству юстиції.

I. Про заснування «особого центрального
фонду» для організації та розвію робіт
тюремних в'язнів цивільного відомства.

II. Про позичкове асигнування,
терміном на 3 роки кредиту в 500.000 карб, на
купівлю за кордоном спеціальних речей,
необхідних за для влаштування тюремних
майстерень.

III. Про тимчасовий порядок призначення
присяжних засідателів для участі в
засіданнях судових палат.

I. Законопроект ухвалити, але з тим, щоб усі
штрафи з тюремних дозорців за їх службові
провини зараховувалися не в проектуємий
фонд, а в кошти Державної скарбниці.

II. Одпуск позичково 500.000 карб,
ухвалити, але з тим, щоб відомство, раніш чим
купувати необхідні йому речи за кордоном,
прийняло можливі заходи до придбання їх
на Вкраїні.

III. Законопроект ухвалити.
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IV. Про тимчасовий порядок обслідування
фальшивих монет та кредитових паперів.

IV. Законопроект ухвалити, але внести до
нього вказівку, що фальшиві монети та
кредитові папери після експертизи
надсилаються до Державного банку на схованку.

По Міністерству торгу та промисловості.

V. Про розформування комісії по
складанню умов тимчасового товарообміну з
Центральними державами.

V. Законопроект не розглядати з огляду на
заяву представника відомства, що воно бере
цей законопроект назад.

По Військовому міністерству.

VI. Про майно старшинських зібрань тих
військових частин б. російської армії, котрі
існувати в складі української армії не будуть.

VI. а) Ст. І законопроекту ухвалити.
б) Ст. 2 ухвалити в нижчезазначеній

редакції: "майно старшинських зібрань тих
військових частин б. російської армії, котрі
кінчають своє життя і в склад української
армії входити не будуть, але випадково
залишили свої зібрання на території України,
переходить в розпорядження військового
відомства, але видача зазначеного в цій

статті майна тим чи іншим інституціям
переводиться військовим міністром лише з
дозволу Ради Міністрів.
в) Доповнити законопроект вказівкою, що

капітали старшинських зібрань, котрі
перейдуть в розпорядження Військового
міністерства, зараховуються в спеціальні кошти
канцелярії Військового міністерства.

[Підписи]

Гаврилов, Вязло вf Корнієнко, Курило, Лодиженський, Мировим, Пуницький, Чернит.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 123-125 зв. Машинопис. Оригінал.



Мала Рада Міністрів Української Держави 549

№177

29.07.1918 г.

№39,ч.2

Слушали: Постановили:

VII. Об упразднении органов
Министерства продовольствия, учрежденных

законом 25/Ш 1917 г. и о передаче заведывания
делом продовольствия населения органам

местного управления.

VII. Признавая общие основания
намеченного Министерством продовольствия
порядка передачи заведывания делом

продовольствия населения органам местного

самоуправления отвечающими интересам

дела, внести в законопроект

нижеследующие изменения:

а) допустить издание городскими думами
обязательных постановлений о

воспрещении вывоза из пределов города предметов

потребления только с согласия
Министерства продовольствия. [§ VIII прим. 3].
б) Статью XIII - о поручении министру
продовольствия выработать по
соглашению с министрами финансов и внутренних
дел законопроект о финансировании
общественных самоуправлений на организацию
снабжения населения продовольствием,
фуражом и предметами первой
необходимости - из законопроекта исключить,

сохранить соответственное постановление

в журнале Совета.
в) Ст. XIV принять в нижеследующей

редакции: Заведывание и распоряжение
продовольственными капиталами всех

наименований и общественными натуральными
продовольственными запасами переходят

по принадлежности к подлежащим

губернским, уездным и волостным земствам (или
к органам, заменившим волостные земства).
г) Ст. XVII принять в следующей

редакции: «По всем вопросам, касающимся
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продовольственных мероприятий,
городские и земские общественные управления
сносятся с министром продовольствия

и подчиняются его указаниям. Министру
продовольствия предоставляется право

контроля над деятельностью общественных
управлений по вопросам продовольствия
в смысле соответствия этой деятельности

закону и общим распоряжениям и
мероприятиям Министерства продовольствия.
В случае нарушения общественными

управлениями правил сего закона или

распоряжений Министерства продовольствия,

последнему предоставляется право изъять

все продовольственное дело или часть

оного из названных управлений и передать в

ведение специально уполномоченного лица

или учреждения».

д) Статью VIII п. 7 о производстве
органами местного управления реквизиций
принять в редакции ведомства, с заменой
лишь слов «предметов потребления»
словами «предметами первой
необходимости», так как приведенная в этом пункте

оговорка, что это право предоставляется

лишь в пределах, указываемых министром

продовольствия, не дает по мнению Малого
Совета, повода опасаться, что органы
общественного самоуправления допустят в этом

отношении несоответствующие интересам

населения меры.

Представитель Министерства торговли

и промышленности остался по этому

вопросу при особом мнении, находя что во
избежание неправильного направления

деятельности органов местного самоуправления

и во избежание коллизий между точками
зрения ведомств продовольствия и торговли и
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VIIL Положение о ликвидации местных

продовольственных органов, образованных
по закону 25 марта 1917 г.

промышленности следовало бы настоящий
пункт уточнить, введя в него полный
перечень тех предметов первой необходимости,
относительно коих земства и города

пользуются, в пределах указанных министром

продовольствия, правом производства

общих и частных реквизиций.

е) В остальном законопроект одобрить,
поручив Державной канцелярии
установление окончательного его текста в

соответствии со сделанными Малым Советом

замечаниями редакционного свойства.

VIII. Законопроект одобрить с

нижеследующими изменениями:

а) Ликвидацию содержащихся на средства
казны продовольственных комитетов

возложить на ликвидационные комиссии в

составе назначаемых министром продовольствия

председателя и 2 членов. Часть членов Малого
Совета осталась по этому вопросу при особом
мнении, находя, что один из членов комиссии

должен назначаться министром внутренних

дел по представлению губернского старосты.
б) Представить державному контролю

право командировать в состав

ликвидационных комиссий своих представителей

с правом совещательного голоса.

в) В ст. 10 п. «б» исключить различие
между сооружениями и предприятиями,

имеющими общее местное значение, и

предоставить министру продовольствия по

соглашению с министром финансов и

державным контролером передавать те и другие

в пользование или в собственность

правительственным учреждениям, правлениям

железных дорог, земствам, кооперативам

и иным общественным учреждениям, а при
отказе последних продавать с торгов.
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г) Ст. 14 перенести особым пунктом в ст. 10.
д) Признать, что оценка передаваемых

в порядке ст. 10 продуктов и
инвентаря, если на них не имеется отпускных цен,

определяется ликвидационными

комиссиями сообразно с существующими
рыночными ценами.

е) По вопросу о порядке ликвидации
договоров, заключенных

упраздняемыми продовольственными органами,

большинство членов Малого Совета пришло
к заключению, что поскольку эти договоры

имели в виду нужды местного населения,

передача их органам местного

самоуправления является в силу настоящего закона

обязательной, [...].
Принимая, однако, во внимание, что

прием таких договоров может быть иногда
сопряжен для общественных
самоуправлений с невыгодами, большинство членов
Малого Совета полагало справедливым
освобождать органы самоуправления от
обязанности приема подобных убыточних
обязательств. Но такое освобождение

следует, по мнению Малого Совета, допускать
лишь в тех случаях, когда это будет
признано необходимым: в отношении и уездных,
районних и волостных комитетов -
губернскими ликвидационными комиссиями,

рассматривающими эти вопросы с участием

представителей от ведомств финансов,
внутренних дел, юстиции и державного

контроля, а в отношении комитетов губернских -
по соглашению главных начальников тех же

відомств с министром продовольствия.

С изложенной точкой зрения не сочли

возможным согласиться некоторые члены

Малого Совета ( в том числе представитель
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Министерства продовольствия)
находившие, что общественные самоуправления не
могут бать ни в коем случае принуждаемы
к приему обязательств, признаваемых ими
убыточными и не ими заключенных.
Что касается ликвидации договорных
отношений, не связанных с поставками

и заготовками продовольствия или

предметов первой необходимости и для нужд
местного населения, то они или

передаються подлежащим уполномоченным

Министерства продовольствия или

ликвидируются самими комиссиями.

е) Положения, изложенные в примечаниях
к ст. 19-й, предусматривающие порядок лик-
видации заключенных продовольственными

комитетами договоров в тех случаях, когда

местные общественные управления
откажутся от принятия их к исполнению, Малый
Совет, в соответствии с изложенными выше

суждениями его, полагал частью исключить,

частью изложить в особой статье, которая
бы устанавливала, что в тех случаях, когда
ликвидационные комиссии или главы

подлежащих ведомств признают необходимым
освободить органы самоуправления от
обязанности принять те или иные договоры

по их убыточности, последние эти
ликвидируются комиссиями в общем порядке.
и) Ст. 21 - о составлении

комиссиями обзоров деятельности упраздняемых
продовольственных органов и ст. 27 -
носящую чисто инструкционный характер -
исключить.

к) В ст. 28 указать, что министру
продовольствия предоставляется издавать в

развитие настоящего положення подлежащие

разъяснения и инструкции.
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IX. Доклад представителя
Министерства внутренних дел о необходимости
издать разъяснение о порядке применения

примечания V к закону 26 червня 1918 г.
о подъемных при переезде к новому месту

службы.

IX. Дополнить закон 26 червня 1918
г. указанием, что действие примечания V
распространяется на всех лиц, которые

были вызваны в Киев из других
местностей для службы в центральних
установлениях Украинской Державы, если эти лица
получают ныне содержание из окладов,

предусмотренных законом 26 червня 1918 г.
независимо от того, состоялся ли их вызов

до опубликования этого закона или после
означенного срока.

При этом сумма подъемных определяется
в соответствии с окладом, присвоенным

законом 26 червня той должности (или
однородной с ней по служебному положенню),
на которую данное лицо было определено
по прибытии в Киев.
Представитель Министерства

финансов остался при особом мнении, полагая,
что в видах соблюдения государственной
экономии не следует распространять

действия примечания V на лиц, вызванных для

службы в центральних установлениях до

опубликования закона 26 червня 1918 г.

[Підписи]

Гаврилов, Корніенко, Лодиженський, Пуницький, Свирський, Чернит.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. Ю.-Арк. 126-127зв.; 131-132. Машинопис. Засвідчена копія.
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№178

30.07.1918 р.
№40

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: О. М. Карпинський, [А. Т.] Крилов, Е М. Курило, О. Г Лігнау, L М. Ло-

диженський, К. К. Мирович, В. К. Пуницький, В. Ф. Свирський, М. М. Тоцький,
П. П. Чубинський, Б. X. Шлегель.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали П остановили:

По Міністерству внутрішніх справ.

І. Про скасування Головної комісії по
справах виборів до Установчих зборів
Української Народної Республіки й
Виборчого бюро299 Міністерства внутрішніх справ
і утворення комісії по ліквідації Головної
комісії й Виборчого бюро.

І. а) Законопроект ухвалити, але
зменшити добові членам комісії від міського та

земського самоврядувань до 15 карб, за добу.
б) Одпуск кредиту ухвалити в сумі 10.000

карб.

По Міністерству закордонних справ.

II. Про асигнування 326.700 карб, на
утримання генеральних консулів і консульських
агентів Української Держави в Совітській
Федеративній Російській Республіці.

II. а) Маючи на увазі, що закон про
утворення консульських агентів оголошено
лише 4 липня, зменшити одпуск кредиту до
321.255 карб.
б) замість «в Совітській Федеративній

Російській Республіці» поставити «по за
межами України на території бувшої Російської
імперії».
в) Звернути увагу міністра закордонних

справ на необхідність збільшити кошти на
утримання генеральних консульств в

Петрограді та Москві відповідно тої
дорожнечі, котра там існує.

По Міністерству торгу та промисловості.

III. Про заснування наради за для електро- III. а) Визнати, що розгляду в нара-
техничних справ. ді належать питання, котрі торкаються
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влаштування та утримання не всіх електро-
техничних підприємств, але тільки
підприємств приватних, земських та міських і що
розгляду наради не належать питання

відносно утилізації водяної сили (білий вугиль),
відносно електричних залізниць і трамваїв,
що влаштуються по за межами міст.
б) В ст. 9 скасувати слова «після чого

стають остаточними і обжалуванню не підля¬
гають».

По Міністерству ісповідань.

IV. Про призначення пенсії вдові учителя IV. Пенсію призначити в розмірі 1.372
Радзієвській. карб, на рік з 12 лютого 1918 р.

V. Про асигнування 6.900 карб, на
утримання Холмської духовної колегії.

V Одпуск 6.900 карб ухвалити.

VI. Про надання прав зазначеному
міністерству вирішити по згоді з місцевим

пастором деякі справи, що належать до
компетенції євангелійсько-лютеранської консисторії.

VI. Законопроект ухвалити.

По Військовому міністерству.

VII. Про необхідність передачі трамвайної

галузі до Клінічного городка в відання
Київської міської управи.

VII. Законопроект ухвалити.

По Міністерству фінансів.

VIII. Про зміну й доповнення деяких

артикулів Статуту про паспорти.

VIII. Законопроект ухвалити.

IX. Проект штатів департаменту простих IX. а) Проект штатів гербової скарбниці

податків та гербової скарбниці. ухвалити.

б) Проект штатів департаменту ухвалити,
але доповнити вказівкою, що кількість

канцелярських урядовців І рангу мусить бути
не більш 2/5, II рангу - 2/5 і III рангу не
більш 1/5 загальної кількості їх.

[Підписи]
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Гаврилов, Карпинський, Курило, Аодиженський, Мирович, Пуницький, Чубинський, Шлегель.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. І056. - On. і. - Спр. ІО.-Арк. 133-134. Машинопис. Оригінал.

№179

1.08.1918 р.
№41

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: О. М. Карпинський, Ю. А. Корнієнко, Г. М. Курило, A. L Красусський,

А. В. Лукашевич, К. К. Мирович, В. К. Пуницький, [В. В.] Цівчинський, І. Г. Черниш,
[А. Д.] Чайковський, В. Ф. Свирський, [О. М.] Терпигорєв300, Ф. П. Сушицький.

Слухали: Постановили:

По Міністерству торгу і промисловості.

І. Про спорудження гірно-промислових
підприємств.

II. Про парові котли.

I. Маючи на увазі, що загальний закон
про приватну гірничу промисловість на
Україні не може бути вироблен в най-
ближчем часі, помістити в ст. І

законопроекту вказівку на майбутнє видання закону
«про примусове встановлення арендної
платні за землі, котрі віддані під розробку
копальних».

б) В останньому законопроект ухвалити
з деякими редакційними змінами.
в) Визнати бажаним, щоб відомство

попіклувалось як найшвидче розробкою
зазначеного в п. «а» законопроекту.

II. а) Визнати необхідним, щоб усі власники
парових котлів обов'язково входили в склад
особливих товариств, яким товариствам було
б державою доручено догляд і оглядання
парових котлів відповідної місцевості.



558 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

III. Про прийом в учительські інститути на
1918/1919 рік.

IV. Про нові штати особистого складу
вищих шкіл.

б) Прохати відомство переробити цей
законопроект, маючи на увазі вищезазначену

вказівку Малої Ради.

По Міністерству народної освіти.

III. Законопроект ухвалити з нижчезазна-
ченими змінами:

а) скасувати вказівку на необхідність
попереднього «кольоквіума» (для прийому).
б) доповнити ст. 2 вказівкою, що до

інститутів приймаються особи, які скінчили курс
тих шкіл, програму котрої міністр народної
освіти визнає достатньою для дозволу їх
учням вступати до вчительських інститутів.

IV. Прохати відомство доповнити проект

штатів докладними примітками відносно

порядку призначення особистому складу по

учебній часті - п ятиліток.

По Міністерству земельних справ.

V. Проект розпису платні по управлінням

хліборобства та державного майна, а також

по лісництвам і піщано-яровим організаціям.

V. а) Проект штатів ухвалити згідно

заключению Фінансової наради.

б) Призначення завідуючим нижчими

лісовими школами додатків в розмірі 1.200

карб, на рік і вчителям - 600 карб, ухвалити.

в) Закон перевести в життя з 1 червня 1918 р.

По Військовому міністерству.

VI. Про асигнування коштів
губерніальним розпорядчим комітетам на видатки по

утриманню помешкань і на інші потреби

для військ за минулий та майбутній час.

VII. Про призначення сім ї полковника

Слонимського грошової допомоги.

VI. Згідно заключения Фінансової наради

ухвалити одпуск:

а) по надзвичайному кошторису 6.891.717
карб, з тим, щоб порядок вчинення цієї
суми було встановлено по згоді військового
міністра з державним контролером;
б) в рахунок звичайного кошторису

9.000.000 карб, на біжучі видатки по
квартирному задоволенню військ.

VII. Призначити сім ї Слонимського

одноразову допомогу в сумі 1.800 карб.
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VIIL Про визволення співробітників
військової та морської офіції від облоги
прибутковим податком.

VIIL Не торкаючись питання про те, в якій
мірі може бути допущене визволення
частини служачих державних установ від облоги
прибутковим податком, котрий з'являється
загальною повинністю всіх громадян,
визнати неможливим розглядати цей
законопроект, як внесений військовим міністром,
між тим, як питання, котрі торкаються
податків, можуть вноситися до Ради Міністрів
виключно міністром фінансів.

По Міністерству фінансів.

IX. Про призначення бувшому лубенському IX. Призначити Адишелідзе пенсію в роз-
скарбникові Адишелідзе побільшеної пенсії, мірі 2.000 карб, на рік.

По Міністерству шляхів.

X. Проект зміни ст. 576 і 588 т. X Св. зак. X. Прохати міністра шляхів
розглянути вдруге це питання в зв'язку з законом 9
липня 1918 р. про утворення Державного
Сенату, котрому належить розгляд справ,
які торкаються відчудження майна,
необхідного для державного чи громадянського
користування.

[Підписи]
Карпинський, Корнієнко, Красусський, Лодиженсъкий* *, Лукашевич, Мирович, Пу-

ницькищ Цівчинський, Черниш.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 135-136. Машинопис. Оригінал.

* Не вказаний серед присутніх
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№180

5.08.1918р.
№42

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: О. М. Карпинський, Ю. А. Корінєнко, Б. А. Кулябко-Корецький,

І. А. Красусський, І. М. Лодиженський, [Б. В.] Матусевич, К. К. Мирович, В. К. Пу-
ницький, [В. В.] Цівчинський, В. М. Хрусталев, І. Г. Черниш, П. П. Чубинський,
Б. X. Шлегель, В. І. Барвинок, С. Д. Бондар.

Секретарював: О. О. Татіщев.

Слухали П остановили:

По Міністерству фінансів.

І. Про подання до митниць на протязі
місячного строку всіх закордонних, митом не
оплачених товарів.

II. Про збільшення платні кордонникам

Окремого корпусу кордонної охорони.

I. а) Ст. І доповнити словами «та
інституцій».

б) ст. 4 скасувати;

в) в останньому законопроект ухвалити
з деякими редакційними змінами.

II. Законопроект ухвалити.

По Військовому міністерству.

III. Про асигнування 13.687.224 карб, на

ліквідаційні видатки на липень цього року.

IV. Про асигнування 34.926.161 карб, на

звичайні видатки на липень цього року.

V. Про асигнування 10.000.000 карб, на

виплату недодержаного утримання та
одноразової допомоги б. старшинам, військовим
урядовцям і лікарям демобілізованої армії.

III. Одпуск 13.687.224 карб, ухвалити.

IV. а) Одпуск 34.926.161 карб, ухвалити,
б) доручити військовому міністрові

негайно внести на розгляд Ради Міністрів

законопроект про відпуск коштів на росчоти
відомства з Міністерством продовольчих справ.

V. Одпуск авансу в сумі 10.000.000 карб,

ухвалити, але з тим, щоб одноразова
допомога видавалася згідно постанови Малої

Ради від 20 липня (журнал № 37, ст. XII).
Примітка: згідно заяви представника

відомства, останнє рахувало з прохаємої
суми видавати недодержане утримання за
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2 Уг міс. і одноразову допомогу в розмірі
2-місячного утримання, при цьому коло
половини загальної кількості старшин вже

одержала цю допомогу по старим нормам.

По Міністерству народної освіти.

VI. Про асигнування 6.449.352 карб, на VI. Одпуск 6449.352 карб, згідно заклю-
проведення позашкільної освіти в 1918 р. чення Фінансової наради ухвалити.

VII. Проект нових штатів вищих шкіл. VII. Проект штатів ухвалити, але
доповнити примітками про порядок призначення 5
річних додатків, а саме що:
а) при призначенні додатків рахується вся

попередня педагогічна служба,
б) що додатки призначаються по тій

посаді, по котрій особа одержує утримання.

По Міністерству земельних справ.

VIII. Про асигнування 15.000.000 карб,
в рахунок сміти відомства.

VIII. Одпуск 15.000.000 карб, згідно
заключения Фінансової наради ухвалити.

IX. Про асигнування 20.610.588 карб, на
утримання і видатки губерніальних і
повітових земельно-ліквідаційних комісій і

комісій, на які по закону призначені справи
про право на врожай 1918 р.

X. Про асигнування 8.300.000 карб, на
задоволення жалуванням та заштатною

допомогою служачих б. земельних комітетів
і землеустрійних комісій.

IX. Ухвалити одпуск на цю мету авансу
в сумі 10.000.000 карб.

X. а) Висловитися взагалі проти видачі
ліквідаційної допомоги служачим волостних
комітетів,

б) ліквідаційну допомогу особистому
складу повітових та губерніальних комітетів
видавати по нормам закону 2 серпня ц. р.,
в) видати допомогу тільки тим служачими,
котрі здадуть відчотність та аванси в
належному порядкові, г) одпуск кредиту ухвалити
в сумі 2.040.000 карб.

XI. Про відновлення особливого фонду
на провадження прочисток і розріжування
в державних лісах.

IX. Передати законопроект на попередній
розгляд Фінансової наради.
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По Міністерству праці.

XII. Питання, чи постанова Ради

Міністрів від 17 липня відносно незвільнення

урядовців в літні відпустки торкається

пільгових днів, які встановлені в деяких

міністерствах.

XII. Визнати, що пільгові дні мусять бути

відмінені в тих відомствах, де вони до цього

часу існують.

По Міністерству ісповідань.

XIII. Проект загального штату Київської

духовної академії.

XIII. Проект штату ухвалити.

XIV. Проект штатів центральних установ

відомства.
XIV. Визнати проектовану міністром

ісповідань кількість урядовців не збільшеною

і відповідаючою сучасній праці відомства.

Визнати утворення особливого

тимчасового відділу законодавчих внесень

недоцільним і висловитись за перенесення

цього відділу до складу розпорядчого відділу

і за утворення при департаменті загальних

справ посади фахівця з окладом

утримання в 10.000 карб, (замість проектованої
посади начальника відділу законодавчих
внесень).

Визнати бажаним, щоб при складанні

законопроекту про нові штати відомства окремі

посади було розпреділено тільки по

окремих департаментах (а не по відділах і інших

дрібних частинах відомства).
Частина членів Малої Ради гадала більш

доцільним, щоб фінансово-статистичні

відділи, які проектовані при окремих

департаментах, були пристосовані до департаменту

загальних справ.

По думці представника Міністерства

юстиції було би можливим скасувати взагалі

департамент загальних справ і розпреділи-

ти його справи між іншими департаментами
відомства.
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По Міністерству шляхів.

XV. Про асигнування 600.000 карб, на
дослідки по з єднанню Північного Донця

з Дніпром.

XV. Маючи на увазі;
а) що роботи по з'єднанню П. Донця з

Дніпром мають величезне значення для

економічного життя України;

б) що державі необхідно мати докладний
проект цих робіт і кошторис на їх
виконання на випадок будучого влаштування цих

робіт на кошти держави або передачі їх
влаштування майбутнім концесіонерам;
в) що припинення початих дослідків буде

зв'язано для Державної скарбниці з

великою шкодою - одпуск 600.000 карб,
ухвалити.

Представник Міністерства фінансів
залишився при окремій думці; визнаючи ці
роботи не спішними, коли держава не має ще
грошей на їх виконання, а дослідки можуть
бути доручені майбутнім концесіонерам.

[Підписи]

Гаврилов, Карпинський, Корнієнко, Кулябко-Корецький, Красусський, Лодиженський,
Матусевич, Мирович, їіуницький, Цівчинський, Черниш, Чубинський, Шлегель.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. - 138-140. Машинопис. Оригінал.

№ 181

8.08.1918р.
№43

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: Г. Г. Бурлаков, П. Я. Дорошенко, О. М. Карпинський, Ю. А.

Корнієнко, І. А. Красусський, В. А. Кулябко-Корецький, І. М. Лодиженський, А. В.
Лукашевич, М. А. Максимов, [Б. В.] Матусевич, В. К. Пуницький, [В. Т.] Рафальський,
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М. М. Тоцький, [Б. В.] Цівчинський. Закликані до засідання: В. А. Несслер,
Никифоров, Протасов.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали П остановили:

По Міністерству земельних справ.

I. Про асигнування в рахунок сміти
відомства 3.120.000 карб, на утримання
особистого складу та на інші видатки відділу
поліпшення стану землі.

II. Про організацію в 1918/1919

операційному році господарчих заготовок дров,
торфу і лісових матеріалів для потреб держави
та населення і про асигнування 87.000.000

карб, на витворення оборотного фонду за
для провадження вищезазначених операцій.

І. Згідно заключению Фінансової наради
ухвалити одпуск в сумі 1.700.000 карб.

II. а) Утворення оборотного фонду

відхилити за відсутністю правил про порядок
його витрачання.
б) Асигнувати на лісові заготівки по смі-

ті 1918 р. 24.000.000 карб, і відкрити на цю
мету в сучасній мент 15.000.000 карб.
в) Передати відомству необхідне для

лісових розроблень майно Гидроюза, Юго-
стройки та других ліквідуємих організацій
військового часу (як на те буде згода голов-
ноуповноваженого по ліквідації).

г) Передати відомству заготовки початі та

пропоновані б. Особливою нарадою по паливу.
д) Дозволити відомству придбати в

випадках дужої необхідності приватні лісові площі.

е) Визнати, що в першу чергу мусять бути

забезпечені паливом і лісовими матеріалами
залізниці, вугільні копальні і державні інституції.
ж) Доручити відомству внести до Ради

Міністрів законопроект про надання йому
права використувати лісові матеріали
військових окопів.

з) Прохати відомства, котрі будуть купувати
паливо та лісові матеріали через лісовий
департамент, відпускати останньому аванси на

розробку ліса та своєчасно вносити слідуємі з них

гроші після одержання палива або матеріалів.
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По Міністерству фінансів.

III. Про визволення власників цукрових
заводів від пені за несвоєчасну виплату
акцизу, котрий був налічений на заводи.

ПІ. Законопроект ухвалити, але з тим, щоб
пільга допускалася тільки в виключних
випадках.

IV. Законопроект про підвищення ставок
пошлин з обезпечення майна.

IV. Законопроект ухвалити.

V. Про асигнування 25.000 карб, на
видатки по ревізії скарбниць.

V. Одпуск 25.000 карб, ухвалити.

VI. Про призначення пенсії б.
управляючому чернігівським відділом Дворянського
банку Рудинову.

VI. Пенсію призначити в розмірі 3.900
карб, на рік.

VII. Про призначення пенсії бувшому
директору департаменту загальної канцелярії
Міністерства фінансів Самійлу Афанасьеву.

VII. Маючи на увазі, що згідно, заяві
представника відомства Афанасьев
пробув на штатних посадах біля 41 року,
призначити йому пенсію в розмірі, котрий
проектовано міністром фінансів, а саме
3.900 карб, на рік.

По Міністерству внутрішніх справ.

VIII. Про відпуск допомоги на відкриття
електро-техничного факультету (вечірніх
курсів) при Народному університеті в
Києві для підготовки техників - фахівців по
слабим токам.

VIII. Законопроект ухвалити.

По Міністерству народної освіти та мистецтва.

IX. Про заснування в м. Києві Державного
драматичного театру й про асигнування на
допомогу Державному драматичному
театрові301 327.400 карб.

IX. Законопроект ухвалити.

По Державному контролю.

X. Про зміну окладів утримання урядовців
тимчасових ревізійних комісій Південно-
Західного і Румунського фронтів
відповідно закону 13/VII1918 р.

X. Законопроект і відпуск 84.875 карб,
ухвалити.
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По Міністерству продовольчих справ.

XI. Про призначення одноразової допомо- XI. а) Визнати, що допомогу Романовсько-
ги Ол. Романовському. му має право власною владою призначити

міністр продовольчих справ.

б) Асигнувати в розпорядження відомства
на видачу урядовцям допомог в виключних

випадках кредит в сумі 2.500 карб.

По Морському відомству.

XII. Проект штатів центральних установ
відомства.

XIII. Доклад секретаря Ради про порядок

внесення тих законопроектів, що

торкаються відпусків з коштів Державної скарбниці.

XII. Передати проект на попередній
розгляд комісії під головуванням товариша
міністра фінансів Матусевича за участю
представників відомств військового,
морського, торгу і промисловості та
державного контролю, доручивши тієї комісії при
розгляді штатів мати на увазі:
а) що сучасне скрутне фінансове

становище держави вимагає дужої економії в
державних видатках,

б) що штати центральних установ
Морського відомства повинно проектувати
відповідно фактичній праці відомства,
в) що питання про утворення посади

управляючого морським міністерством не
належить розгляду Малої Ради, а повинно
бути поперед розв язано Радою Міністрів.
Представник Міністерства справ

закордонних зробив заяву, що по його думці Морське
відомство повинно звернути особливу увагу
на найшвидче утворення спеціальних
технічних шкіл для старшин фльоту, позаяк фльота
буде як слід українська тільки тоді, коли всі її
старшини і фахівці будуть українські
громадяни, а не особи, закликані з-за кордону.

XIII. Мала Рада Міністрів в засіданні 8
серпня 1918 р. визнала необхідним а)
повідомити відомства для керівництва, що по
питанням, котрі потребують попереднього
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XIV. Заява представника міністерства
торгу і промисловості про необхідність
збільшити розмір роз їздних грошей, що
встановлено законом 26 червня 1918 р.

XV. Питання про постачання урядовців
державних установ шкурами, з огляду на

сучасну дорожнечу шкур у Києві*.

розгляду в Фінансовій нараді (Бюджетній
комісії), себто тим, котрі мають зв'язок
з асигнуванням з коштів Державної
скарбниці. Відомства повинні надсилати до

Міністерства фінансів (по департ. Державної
скарбниці) проекти своїх внесень в 3
примірниках, одночасно надсилаючи копії цих
проектів до державного контролера.
До Ради Міністрів такі законопроекти

надсилаються лише по розгляді їх в

Фінансовій нараді. Постанова наради або
прикладається до законопроекту, або докладно
викладається в пояснюючій записці.
Разом з цим Мала Рада визнала

необхідним звернути увагу відомства на те, що
деякі з них не завжди виконують ст. 32

Зак. Осн., яка вимагає, щоби закони, котрі
торкаються деяких відомств, передавались

в Раду Міністрів лише після обговорення їх
зацікавленими відомствами.

XIV. Прохати всі відомства вияснити
шляхом відношень з місцевими їх установами,

в якій мірі відповідають сучасним умовам
норми подорожніх грошей, встановлені
законом 26 червня 1918 р.

XV. Визнати бажаним, щоб Міністерство

продовольчих справ відпустило з своїх
запасів деяку кількість шкури для

персонального користування урядовців та їх сімейств,
з тим, щоби урядовцям відпускалось по
розрахунку на кожного члена сім'ї по одному

набиранню для поправки і по одному
повному набиранню для пошиття.
б) Щоби видача виконувалась в

розпорядження відомств на підставі завірених
останніми списків їх служачих і семейного

складу останніх.

* Йдеться про забезпечення шкірою для ремонту та пошиву взуття.
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[Підписи] Гаврилов, Бурлаков, Карпинський, Корнієнко, Красусський, Кулябко-Ко-
рецький, Аодиженський, Лукашевич, Пуницький, Рафальський, Цівчинський.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 141-143. Машинопис Оригінал.

№182

12.08.1918р.
№44

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: Г. Ю. Жуковський, О. М. Карпинський, Ю. А. Корнієнко, В. А. Кулябко-

Корецький, І. М. Аодиженський, М. А. Максимов, [Б. В.] Матусевич, В. К. Пуницький,
В. Т. Рафальський, Ф. П. Сушицький, М. М. Тоцький, [В. В.] Цівчинський, І. Г. Черниш,
П. П. Чубинський, Б. X. Шлегель.

Секретарював: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

І. Доклад міністра внутрішніх справ від-
носно будівельної допомоги населенню, що

постраждало від військових подій.

І. Осібний журнал № 46.

II. Доклад товариша морського міністра
про штати центральних установ відомства.

II. Осібний журнал № 45.

III. Заява представників відомств про

повернення останнім законопроектів:
а) По Міністерству шляхів: про дозвіл

безплатного проїзду по залізницям служачим
залізниць і членам їх сімейств,

б) по Міністерству торгу та

промисловості: з приводу прохання орендарів 1-го і 2-го
участків Генічеського озера о продовженні
строку для злагоди будівель по здобуванню
калійних солей і о продовженні контракта на
оренду зазначених участків з 1924 р. по 1936 р.

III. Повернути обидва законопроекти до
відомств.
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[Підписи]
Гаврилов, Карпинський, Корнієнко, Лодиженський, Рафальський, Цівчинський, Чер-

ниш, Шлегель.

ЦДАВО України. Ф. 10S6. - Оп.1. - Спр. ІО.-Арк. 144-144зв. Машинопис. Оригінал.

№ 183-184

Окремі журнали засідань Малої Ради Міністрів

№183

8.08.1918 г.

№45

По рассмотрению проектов штатов

центральных учреждений Морского відомства.

За морского министра товарищ министра капитан 1 ранга Н. Л. Максимов внес

на рассмотрение Совета Министров проект штатов центральный учреждений
ведомства.

Приступая к рассмотрению проекта, Малый Совет Министров остановился на
некоторых сомнениях, возникавших у некоторых из его членов по поводу

законопроекта, представленного товарищем морского министра.

Сомнения эти сводились к следующим двум вопросам: возможно ли
рассматривать законопроект, не подписанный главой ведомства, и не требует ли упомянутый
законопроект предварительного одобрения Военного совета. Равным образом
возникал общий вопрос о том, должны ли настоящие штаты рассматриваться как часть
штатов военного ведомства или морское ведомство должно почитаться

самостоятельным министерством.

По обмене мнений по перечисленным вопросам Малый Совет пришел к
заключению о необходимости рассматривать законопроект о штатах морского ведомства, так
как а) он внесен и поддерживается товарищем морского министра, который по
установившемуся уже порядку докладывает Совету Министров за военного и морского
министра дела морского ведомства.

б) В распоряжении председательствующего в Совете не имеется сведений о том,
чтобы военный и морской министр имел в виду подвергнуть штаты морского
ведомства предварительному рассмотрению в Военном совете.
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в) Морское министерство связано в данное время с Военным министерством
только общностью главы ведомства, почему его штаты могут быть вполне
рассматриваемые отдельно от штатов Военного министерства, и

г) [В] ст. 31 основных законов, объявленных при Грамоте пана Гетмана от 29
апреля, установлен только один путь утверждения всех законов (по одобрении их
Советом Министров), почему существовавшие в б. Российской империи особые способы
прохождения законопроектов по военному и морскому ведомствам (например,
утверждение высочайшей властью постановлений по военной и морской частям вне
общего законодательного порядка, если эти постановления не связаны с новыми
ассигнованиями казны) должны в отношении Украины почитаться отмененными.

Принимая вместе с тем во внимание, что затрудненное состояние
государственного казначейства требует крайней бережливости в расходовании казенных средств,
и что при существующем положении вопроса о Черноморском флоте следует
отнестись с должной осторожностью к установлению в полном объеме штатов морского
ведомства, Малый Совет признал необходимым передать проект штатов на
предварительное рассмотрение комиссии под председательством товарища министра

финансов Матусевича.
Рассмотрев в следующем заседании заключения упомянутой комиссии, которою

намечен был ряд сокращений в проекте товарища морского министра, Малый Совет
признал возможным высказаться за утверждение штатов центральных учреждений
Морского министерства в тех цифрах, которые были установлены комиссией, с
понижением лишь расхода на врачебную помощь центральным чинам морского ведомства
применительно к закону 26 червня, до 6.000 карб.

Кроме того, Малый Совет полагал присвоить директору канцелярии
министерства и начальникам в[оенно]-м[орского] судебного* и в[оенно]-м[орского]
санитарно-медицинского управлений IV ( а не III) класс должности и II (а не I) разряд по
пенсии, а начальникам отдела VI ( а не V) класс должности.

Товарищ морского министра остался при особом мнении по вопросу о
сокращении расхода на оказание врачебной помощи чинам центральных учреждений
ведомства, отстаивая сохранение штатных должностей врача и фельдшера с окладами
в 8.400 и 4.200 карб.

Засим Малый Совет не встретил возражений против замечания представителя
Министерства иностранных дел, указавшего на желательность скорейшего
учреждения на Украине учебного заведения, подготавливающего офицеров и техников
украинского флота, чтобы иметь возможность комплектовать этот флот исключительно
украинскими гражданами, не обращаясь за сотрудничеством к гражданам других
держав.

* У документі «судного».
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По вопросу об учреждении в составе Морского министерства отдельных
судебного и санитарно-медицинского управлений остался при особом мнении представитель
Министерства внутренних дел, находивший, что при сравнительной
малочисленности личного состава флота и при известной однородности дел военной и дел морской
подсудности, представлялось бы в юридическом отношении возможным, а в
финансовом отношении крайне желательным объединить судебное и
санитарно-медицинское управление морского ведомства с соответствующими управлениями Военного
министерства.

В конечном выводе одобренный Малым Советом проект штатов центральных
учреждений Морского министерства предусматривает годичное ассигнование
в 2.525.400 карб, (первоначально внесенным проектом расход был исчислен в сумме
3.032.400 карб.).

Означенные штаты Малый Совет полагал ввести в действие согласно
предположению ведомства с 1 мая 1918 г., так как с этого срока фактически началось
самостоятельное существование на Украине Морского министерства.

Вместе с тем Совет принял во внимание, что многие должности из числа
предусмотренных новым штатом, не были сразу замещены; при таких условиях и имея
в виду, что новые оклады могут быть присвоены задним числом только тем офицерам
резерва флота, которые фактически с соответственного момента несли полностью
обязанности должностных лиц, предусмотренных новыми штатами, Малый Совет
Министров признал возможным отпустить на 1918 г. кредит на содержание
центральных учреждений морского ведомства не в полной цифре семимесячного
расхода (1.473.150 карб.), а сократить его до 1.200.000 карб.

[Підписи]
Гаврилов, Карпинський, Корнієнко, Кулябко-Корецький, Лодиженський, Максимов,

Пуницький, Рафальський, Цівчинський, Черниш, Чубинський, Шлегель.

ЦДАВО України. Ф. -1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 145-146. Машинопис Оригінал.
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№184

12.08.1918 г.

№46

По вопросу об оказании строительной помощи
пострадавшему населению прифронтовой полосы.

Бывшим министром внутренних дел Ф. А. Лизогубом направлена на
рассмотрение Малого Совета Министров записка по вопросу о порядке оказания
строительной помощи пострадавшему населению прифронтовой полосы. В частности, записка
указывает на желательность получения руководящих указаний Совета по
нижеследующим вопросам:

1) Признает ли Совет необходимым и возможным оказать строительную помощь
населению в местностях, разоренных войной.

2) Если признает, то какую помощь: в виде ли ссуд, в виде ли безвозвратных
пособий, или и ту и другую вместе.

3) Какую сумму Совет ассигнует на эту помощь вообще и какую немедленно.
4) Должна ли помощь выполняться непосредственно правительственной

организацией или через местные самоуправления.
5) Должно ли быть поручено главное заведывание делами о помощи департаменту,

которому вообще надлежит управлять делами сельского огнестойкого строительства,
или для этого следует создать особый отдел при одном из министерств.

6) Соглашается ли Совет на созью междуведомственного совещания
приблизительно в таком составе: председатель по назначению председателя Совета Министров;
4 представителя от Министерства внутренних дел от департаментов:
строительнохозяйственного, беженецкого, самоуправления и страхования и противопожарных
мер; 3 представителя от Министерства земледелия по департаментам: уделов,
лесному, сельскохозяйственному (по части сельского строительства);. По 1 представителю
Министерства продовольствия по департаменту закупки строительных материалов,
Министерства торговли и промышленности, Министерства финансов,
Министерства военного, государственного контроля, главноуполномоченного по ликвидации

имуществ учреждений военного времени, представители местного самоуправления

и другие сведущие лица по приглашению председателя совещания.

Обращаясь к рассмотрению поставленных запискою вопросов, Малый Совет
отметил, что принятие по ним тех или иных решений невозможно без
предварительного собрания некоторых материалов и надлежащей разработки последних.
Особого внимания требует вопрос о финансовой стороне дела, об установлении очереди
выполнения отдельных мероприятий, так как при затрудненном состоянии государ-
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ственного казначейства и при наблюдаемом в настоящее время расстройстве
транспорта и общего недостатка строительных материалов представится, очевидно,
невозможным осуществить более или менее сразу всю совокупность желательных в этом
отношении мероприятий.

Высказываясь, таким образом, за желательность предварительной подготовки
означенного вопроса к слушанию его в Совете Министров, Малый Совет полагал, что
разработку соответственной программы мероприятий и последующее ее
выполнение правильнее всего будет приурочить к образованному с 1 августа с/г. при
Министерстве земледелия департамента земельных улучшений и сельского строительства,
так как этот департамент уже начал фактически работать над вопросом об оказании
строительной помощи населению разоренных во время войны местностей и
произвел уже в этом отношении ряд специальных обследований.

На основании изложенного Малый Совет Министров полагал: поручить
министру земледелия разработать вопрос об оказании строительной помощи
пострадавшему от военных действий населению прифронтовой полосы, с тем, чтобы
означенный проект

а) был сообразован с финансовыми силами государства и с наблюдаемыми в
настоящее время хозяйственно-техническими трудностями в области строительства,

б) был в финансовой его части разработан по соглашению с М-вом финансов,
причем желательно выяснить возможность отнести предполагаемые расходы, полностью

или в отдельных частях на кредиты чрезвычайной росписи,

в) был до внесения его в Совет Министров подвергнут предварительному
обсуждению в особом совещании при Министерстве земледелия с участием
представителей заинтересованных ведомств, земских и городских общественных учреждений
и сведущих лиц.

Представитель Министерства внутренних дел остался при особом мнении,
полагая поручить разработку этого вопроса Министерству внутренних дел, которое
могло бы поручить выполнение этих заданий департаментам местного самоуправления
и страховому.

[Підписи]
Гаврилов, Жуковський, Корнієнко, Кулябко-Корецький, Аодишнський, Пуницький,

Цівчинський, Черниш, Чубинський, Шлегель.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10.- Арк. 148. Машинопис. Оригінал.
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№ 185-187

Журнали засідань Малої Ради Міністрів

№185

15.08.1918р.
№47

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: В. О. Ауербах, Г. Г. Бурлаков, Ю. М. Вагнер, Ю. А. Корнієнко, А. Г. Ко-

стенецький, В. А. Кулябко-Корецький, Г. М. Курило, І. М. Аодиженський, А. В.
Лукашевич, К. К. Мирович, В. К. Пуницький, Ф. П. Сушицький, В. В. Цівчинський, І. Г. Чер-
ниш, [А. Д.] Чайковсысий, Б. X. Шлегель, Є. І. Яковенко.

Секретарював: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

L Законопроект міністра торгу та
промисловості про відкриття в Харьківському
комітетові по видачі позичок

вуглепромисловості кредиту в 10.000.000 карб.

І. а) Відкрити Харьківському комітетові
кредит в сумі 10.000.000 карб.; з яких асигнувати
в сучасний мент 5.000.000 карб., а 5.000.000
карб, в листопаді 1918 р. (з тим, щоб видача
позичок робилася на нижчезазначених
підставах: позички даються: а) на цілкове і частинне

улаштування, а саме: на прохід нових шахт, на
заглубину існуючих шахт до слідуючих горі-
зонтів, на прохід похилістів і квершлагів і т. і.
нові роботи, на урядження та зміцнення
вентиляції, водозливів та підемних способів, на

урядження і розшир силових станцій, понад-
шахтових будинків; б) на урядження ріжного
роду підїздних шляхів та інших будувань для
транспорту та загрузки вугілля і г) на
здобуток машин, відкочувних способів і інших
речей механічного улаштування. При цьому
на будівлю і на урядження, які зазначені у п. п.
«а» і «б», позички даються на строк не більш,
як 5 років, а на купівлю машин, відкочувних
способів та інших предметів механічного
улаштування на строк не більш, як 3 роки.
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IL Законопроект Міністерства праці про
утворення краевых бірж праці.

Позички даються з 8%. Відсотки

рахуються з менту видання позичок і оплачуються
наперед по півріччям - з 1 січня і 1 липня.
В останньому видавання позичок діються

на підставах, які зазначені у правилах,
затверджених головою окремої наради по паливу.
б) Доручити міністрові торгу та

промисловості розробити питання відносно
утворення особливого банку для фінансування
вуглепромисловості.
Представник Міністерства фінансів

залишився при окремій думці, надаючи
зменшити розмір кредиту до 3.000.000 карб., щоб
відомство мало можливість видати тільки ті

суми, котрі вже були обіцяні підприємствам.

II. а) Визнати, що видатки на утримання
краєвих бірж праці повинні бути в деякій
частині віднесені на кошти тих місцевих

самоврядувань, при яких існують міські чи
земські біржи праці, і з огляду на те
прохати міністра праці доповнити законопроект
і внести його вдруге на розгляд Ради.
б) Маючи на увазі, що проектоване Малою

Радою віднесення частини видатків краєвих
бірж праці на кошти місцевих самоврядувань
може бути переведене до життя лише після
обговорення цих питань у земських
зібраннях, себто не раніш листопаду ц/p., визнати
необхідним, щоб Міністерство праці
внесло окремий законопроект про асигнування
в його розпорядження кредиту на
утримання існуючих вже краєвих бірж праці в 1918 р.
до часу переведення до життя нового закону.

Представник Міністерства торгу та
промисловості залишився при окремій думці,
гадаючи, що при сучасних обставинах і
настрою робітничих мас утворення краєвих
бірж праці з'являється несвоєчасним.
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III. Внесений згідно постанови Ради

Міністрів на розгляд Малої Ради висновок го-

ловноуповноваженого по ліквідації

інституцій військового часу по законопроекту

військового міністра про утворення міжві-

домствених комісій і головного комітету.

IV. Питання про робітників б. київської

військово-одягальної майстерні

інтендантського відомства.

V. Доклад Міністерства внутрішніх справ

про асигнування коштів на видатки

відомства пошт і телеграфів.

III. а) Визнати, що розгляду міжвідом-
ствених комісій належать тільки ті

справи, котрих відомство не визнає можливим

розв'язати власною владою;
б) визнати, що члени комісій

призначаються по попередньому докладу пану

Гетьману, три члени - військового міністра, два

члени - міністра фінансів, два - державного

контролера, два - міністра юстиції і один -

головноуповноваженого по ліквідації

інституцій військового часу; предсідателі

комісій призначаються паном Гетьманом по

ухвалі їх кандидатур Радою Міністрів;

в) визнати, що рішення комісії мають

право [о]протестувати міністр фінансів і

державний контролер (а не юрисконсульт і не

зацікавлене відомство);

г) визнати, що для дійності рішень комісії
та комітету необхідна присутність в
засіданні трьох членів;
д) визнати, що головному комітетові

підлягають теж ліквідаційні комісії, утворені
згідно наказу по військової* 1916 р. ч. 558;
е) доручити товаришу військового міністра

зібрати комісію при участі представників
Міністерств фінансів, юстиції, державного
контролю і головноуповноваженого по
ліквідації для остаточного виробу цього
законопроекту згідно з вищезазначеними
вказівками Малої Ради.

IV. Визнати, що робітники майстерні

мають право на заштатну допомогу по нормам

закону 2 серпня 1918 р.

V. Згідно з заключениям Фінансової

наради асигнувати в рахунок сміти відомства

69.947.000 карб.

* Пропущено якесь слово.
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VI. Доклад Міністерства народної освіти про VI. Згідно з заключениям Фінансової на-
асигнування коштів на видатки Київського та ради ухвалити одпуск в сумі 2.354.450 карб.
Камянець-Подільського університетів.

[Підписи] Заводський, Бурлаков, Корніенко, Костенецький, Кулябко-Корецький, Курило,
Лодиженський, Лукашевич, Мирович, Пуницький, Цівчинський, Чернит, Шлегель, Яковенко.

Секретар Ради [підпис]
/

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10.-Арк. 149-150 зв. Машинопис. Оригінал.

№186

16.08.1918р.
№48

Головував: М. О. Гаврилов.

Присутні: Г. Г. Бурлаков, О. М. Карибський, І. А. Красусський, В. А.

Кулябко-Корецький, І. М. Лодиженський, Б. В. Матусевич, К. К. Мирович, В. К. Пуницький, О. М. Терпи-

горєв, [В. В.] Цівчинський, І. Г. Черніш, П. П. Чубинський, Б. X. Шлегель, Є. І. Яковенко.
Секретарювали: О. О. Татіщев і П. К. Івенсен.
Засідання відкрито [...] год.

Слухали: Постановили:

По Міністерству продовольчих справ.

І. Законопроект про прийняття у власність
Української Держави зерносховищ,
відбудованих в межах Київської і Подільської губерній
бувшим уповноваженим Міністерства
продовольчих справ Російського уряду Б. Григорен-
ко, і про асигнування в розпорядження
Міністерства продовольчих справ 500.000 карб, на
скінчення будівель, рощоти* з підрядчиками
і другі видатки, зв язані з цією справою.

І. а) Зерносховища прийняти у власність
держави.

б) Одпуск 500.000 карб, ухвалити з тим,
щоби видаткування цієї суми провадилося
по постановам комісій з участю
представників Міністерства фінансів і державного
контролю.

Йдеться про розрахунки.
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По Міністерству земельних справ.

II. Доклад про відбування порядку витра¬ II. а) Відновлення оборотного фонду ухва¬
чення оборотного фонду на провадження лити.

прочистки і розріжування в державних лісах. б) Одпустити на утворення цього фонду
100.000 карб, на 3 роки.

По Міністерству ісповідань.

III. Про відпуск коштів на видання часопи¬ III. а) Видання часописі визнати бажаним.
сі «Слово». б) Одпустити відомству на видання

часописів в 1918 р. 300.000 карб.

IV. Про асигнування на біжучі видатки
відомства на липень 1918 р.

IV. Одпуск ухвалити в сумі 40.000 карб.

V. Про поширення змісту закону 9 липня
відносно призначення фонду на допомогу
духовенству при реевакуації та на ремонт
церков, придбання церковного майна
замість знівеченого і на деякі інші церковні
інституції.

V. Законопроект ухвалити.

VI. Про призначення архиепископу Олек¬ VI. Пенсію призначити в сумі 3.000 карб.

сію302 пенсії в 3.000 карб. на рік.

VII. Про асигнування 25.000 карб, на утри¬ VII. Визнаючи недоцільною постанову

мання пастирської школи в Житомирі на бі- пастирів без належного приготовления, од-

жучий та будучий роки. пуск коштів на Житомирську пастирську

школу відхилити.

По Міністерству народної освіти.

VIII. Про заснування в м. Києві Державної VIII. а) Утворення школи ухвалити та нада¬

драматичної школи303. ти міністрові право ствердити статут її;

б) відпустити на утримання школи

щорічно 28.800 карб.;

в) асигнувати на утримання школи в 1918

р. 10.000 карб.

По Міністерству фінансів.

IX. Законопроект про продовження

уповноважень на 1918 р. обраних на підставі арт.

Х-го п. п. 2,3,4 і 5 «Закона о государственном

IX. Законопроект ухвалити.



Мала Рада Міністрів Української Держави 579

подоходном налоге» членів присутствій по

доходовому податку та їх заступників.

X. Про асигнування в розпорядження

департаменту простих податків 670.000 карб.

XI. Законопроект про відновлення і зміну

деяких постанов про прості податки.

По Міністерству народного здоров'я і опікування,

X. Законопроект ухвалити.

XI. Законопроект ухвалити.

XII. Про асигнування Товариству

приморських санаторій для хронічно хворих дітей

субсидій в 6.000 карб.

По Міністерству праці,

XII. Законопроект ухвалити.

XIII. Про асигнування 18.500 карб, на

оплату придбаних міністерством 10
пишучих машин.

XIII. Асигнувати 18.500 карб, на куплені
пишучі машини, лічити їх державним
майном і роспреділити між тими відомствами,
котрі в них мають потребу.

По Державному контролю.

XIV. Проект штатів центральних установ. XIV. Проект штатів ухвалити, але
доповнити посадою юрисконсульта з окладом

утримання в 12.000 карб, в рік з тим, що юріс-
консульт може бути по вільному найму.

По Міністерству внутрішніх справ.

XV. Про асигнування 91.064 карб. 81 коп.
на ремонт будинку і служб Міністерства
внутрішніх справ, покраску даху та ремонт
коридору в будинку пана Гетьмана.

По Військовому міністерству.

XV. Відкласти до слідуючого засідання.

XVI. Доклад про допомогу батькові
забитого ветеринарного лікаря Андрієва.

По Міністерству торгу і промисловості,

XVI. Відкласти до слідуючого засідання.

XVII. Закон про підлягання віданню
міністра торгу і промисловості контролю та
регулювання виробу і розкладання
електричної енергії.

XVII. Законопроект ухвалити зі
слідуючими змінами:

а) чинність закону 29 липня
розповсюдити на контроль і регулювання виробу
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XV1IL Журнал Бюджетної комісії по
розгляду штатів гірничого управління.

електричної енергії між споживачами і на
учот споживку її;
б) карну частину проекту привести в зго-

ження з законом 29 липня 1918 р.

XVIII. а) Доручити Фінансовій нараді
розглянути проект тимчасових штатів
гірничого управління; який вироблено
Міністерством торгу та промисловості;
б) визнати необхідним; щоб при розгляді

сміти відомства на 1919 р. було розв'язане
питання відносно доцільності існування надалі
окремого гірничого управління на Україні.

[Підписи]
Гаврилов, Бурлаковf Карпинський, Кулябко-Корецький, Лодиженський, Мирович, Пу~

ницький, Цівчинський, Черниш, Шлегель, Яковенко.
Секретар ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. Ю.-Арк. 151-152 зв. Машинопис. Оригінал.

№187

21.08.1918р.
№49

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: В. О. Брунст; О. М. Карпинський; Г. М. Курило; О. Г. Лігнау І. М.

Лодиженський; В. К. Пуницький; В. Ф. Рафальський; М. М. Устимович; В. В. Цівчинський;
І. Г. Чернипі; П. П. Чубинський; Б. X. Шлегель; Є. І. Яковенко.

Секретарював: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Військовому міністерству.

І. Про асигнування на серпень 1918 р. на І. Одпуск 42.276.266 карб, ухвалити.

звичайні видатки відомства 42.276.266 карб.
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II. Про асигнування на серпень 1918 р. на
ліквідаційні видатки 17.850.085 карб.

III. Про асигнування 9.000.000 карб, в
розпорядження демобілізаційних комісій.

IV. Про призначення батькові забитого
ветеринарного лікаря Андрієва одноразової
допомоги.

II. Одпуск 17.850.085 карб, ухвалити.

III. а) Ухвалити відпуск авансу в розмірі
3.000.000 карб.;
б) питання про відпуск останніх 6.000.000

карб, відкласти до одержання від
Військового міністерства докладних відомостей
окремих видатків;

в) маючи на увазі, що повільність, яка
доглядається в справі ліквідації майна,
зоставшогося від установ військового часу, в значній
мірі освідчується роз єднанням дій окремих
організацій, котрі відають справою ліквідації
та взаємними промеж ними суперечками -

визнати бажаним, щоб справу ліквідації було
упорядковано в зумислі встанови єдності
ліквідуючої організації, і щоб в майбутності
при ліквідації відгорожалися в належній мірі
спеціальні інтереси окремих відомств.

IV. Призначити Андрієву одноразову
допомогу в сумі 1.200 карб, (тисячу двохсот).

По Міністерству народного здоров'я та опікування.

V. Про тимчасове збільшення
річного утримання губерніальних лікарських
управлінь, а також міським і повітовим
лікарям та фершалам, з асигнуванням на цю
справу 839.326 карб.

V. Законопроект ухвалити.

По Міністерству закордонних справ.

VI. Про асигнування на рахунок річного
бюджету 40.000 карб, на складення і
придбання книгозбірні при міністерстві.

VI. Одпуск 40.000 карб, ухвалити.

По Міністерству народної освіти.

VII. Про асигнування 60.000 карб, на
ремонтні роботи Кам янець-Подільської
технічної школи.

VII. Одпуск 60.000 карб, ухвалити.
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VIIL Про асигнування 93.775 карб.
Київському політехнічному інститутові на
витрати за воду, газ та дрова.

IX. Про асигнування 107.434 карб. 62 коп.
на роботи по добудівлі жилого дому Бого-
духівської технічної школи.

X. Про асигнування 11.789 карб. 23 коп. на
виплату боргів Київської ремісничої школи.

XI. Про асигнування 236.500 карб, на
ремонтні роботи Київського політехнічного
інституту.

XII. Про асигнування 24.000 карб, на
ремонт будинків Новозибківської технічної
школи.

XIII. Про асигнування 101.726 карб. 29
коп. на ремонтні роботи Слов'янської
технічної школи.

XIV. Про прийняття на державні кошти
утримання відкриваємих 50 середніх шкіл
і про асигнування
а) на улаштування їх 510.000 карб.;
б) на утримання 395.727 карб. 50 коп.

XV. Про призначення одноразової
допомоги учителю Київської 2-ої хлоп'ячої
гімназії Миловидову.

УІИ. Одпуск 93.775 карб, ухвалити.

IX. Одпуск відхилити.

X. Одпуск 11.789 карб, ухвалити.

XI. Одпуск ухвалити в сумі 200.000 карб,
(себто за винятком витрат на малярні
роботи).

XII. Повернути законопроект до
відомства для представлення в додаток докладних

відомостей про окремі видатки.

XIII. Одпуск 101.726 карб, ухвалити.

XIV. а) ухвалити прийняття на державні
кошти видатків 40 гімназій та 10 реальних
шкіл при умові, що частина коштів на
влаштування чи на утримання кожної гімназії
або реальної школи буде прийнята на кошти
місцевих інституцій;
б) ухвалити асигнування в рахунок сміти

1918 р. на влаштування вище зазначених
гімназій та реальних шкіл 510.000 карб., і на
утримання їх 39SJ27 карб.;
в) доручити міністрові народної освіти

виробити та представити на розгляд Ради
Міністрів проект правил про порядок
участі органів місцевих самоврядувань
в витратах на влаштування та утримання

нових шкіл.

XV. Призначити Миловидову одноразову
допомогу в розмірі 1.200 карб.
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По Міністерству шляхів.

XVI. Про призначення інженерові Тюхті- XVI. Призначити інженерові Тюхтіну з 14
ну побільшеної пенсії. вересня 1915р.*

По Міністерству праці.

XVII. Про відпуск Одеському міському
самоврядуванню 1.000.000 карб, і Камянець-
Подільському 300.000 [карб.] на заготівлю

дров для потреб міської людності.

XVIII. Заяву товариша міністра

продовольчих справ, що відомство одержало
значну кількість сукна.

XIX. Доклад начальника Штабу Гетьмана

про асигнування щомісячно 400 карб, на
видатки по художественій частині дворца
пана Гетьмана.

XX. Проект штатів власного конвою пана
Гетьмана.

XVII. Маючи на увазі заяву представника

відомства, що воно підгримує цей законопроект
з огляду на бажаність дати роботу безробітній
людності - визнати, що міські

самоврядування навряд будуть мати змогу доцільно
організувати визначену заготівлю дров, позаяк
лісові площі лежать дуже далеко від названих

міст, і відпуск позичок в сумі 1.300.000 карб,
відхилити. Маючи разом з тим на увазі, що
Міністерству земельних справ відпущено

великій кредит на заготівлю дров, Мала Рада
визнала бажаним, щоб Міністерство земельних
справ завбачило при заготівлі дров і потреби
людності міст Одеси і Кам янець-Подільська.

XVIII. Визнано бажаним, щоб

Міністерство продовольчих справ відпустило з своїх
запасів деяку кількість сукна для

персонального користування урядовців та їх сімейств
з тим, щоби сукно відпускалось урядовцям
кожного відомства в тій кількості, котру
визнає необхідним саме відомство (але не

більш як по одному комплекту на кожного

члена сім'ї урядовця).

XIX. Ухвалити одпуск в 1918 р. щомісячно
по 400 карб, на видатки по художественій
частині дворца пана Гетьмана з тим, щоб від-

чотність в витрачуванні суми переводилася
на загальних підставах.

XX. Осібний журнал № 50.

* Очевидно, 1918 р.
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[Підписи]
Гаврилов, Карпинський, Курило, Лодиженський, Рафальський, Щецинський, Черниш,

Шлегель, Яковенко.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф.1064. - On. 1. - Спр. ІО.-Арк. 1 S3-1SS. Машинопис. Оригінал.

№188

Окремий журнал засідання Малої Ради Міністрів

21.08.1918 г.

№50

По рассмотрению проекта штатов собственного конвоя Гетмана всея Украины.

Постановлением Совета Министров на рассмотрение Малого Совета передан
проект штатов собственного конвоя пана Гетмана. По этому проекту в состав конвоя
кроме его штаба входят три сотни, из коих одна конно-пулеметная и одна,
комплектуемая исключительно бывшими офицерами.

Приступая к рассмотрению проекта штатов, Малый Совет принял во внимание,
что особый характер задачи, возлагаемой на конвой, требует исключительно
тщательного подбора чинов последнего и, тем самым, в полной мере оправдывает
присвоение чинам конвоя повышенных, сравнительно с прочими офицерами Украинской
армии, окладов содержания. Равным образом Совет согласился с поддержанным
товарищем военного министра заявлением представителя Штаба Гетмана о
необходимости обеспечить конвой полным количеством воинского снаряжения и имущества,
включая и имущество походного назначения, как например, походными кухнями,

телефонными и лазаретными двуколками и т. п.
Но вместе с тем, Совет принял в соображение, что в более или менее близком

будущем предстоит, очевидно, коренная реорганизация конвоя в смысле

укомплектования нижних чинов его на началах набора; при таких условиях Малый Совет находил,
что рассматриваемые им в настоящее время штаты должны явиться лишь временными

и срок действия их должен быть ограничен 1918 г.
Наряду с этим Совет признал, что в отдельных частностях его проект штатов

конвоя может быть подвергнут некоторым сокращениям, особенно в части
хозяйственной, без всякого ущерба для той важной задачи, выполнение коей возложено
на конвой пана Гетмана. Наконец, Совет полагал ввести в штаты некоторые другие
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изменения соответственно уже воспоследовавших ранее узаконений об общих
основаниях производства содержания чинам, состоящим на государственной службе
в Украинской Державе.

В соответствии с вышеизложенным, Малый Совет постановил:
1. Исключить из проекта штатов должности священника и дьякона, так как

духовные нужды чинов конвоя могут обслуживаться духовенством дворца пана
Гетмана, а лицо, предположенное к приглашению на должность священника конвоя

имеет быть, по заявлению товарища военного министра, определено на службу по
военному духовенству.

2. Ограничить число писарей штаба конвоя двумя старшими и шестью младшими
(т. е. сократить 2 должности младших писарей).

3. Ограничить число ординарцев конно-пулеметной сотни - двумя (вместо пяти),
а число ездовых сотни для служебного расхода - пятью (вместо 35).

4. Сумму годового оклада содержания исчислять применительно к закону 26/
VI.1918 г. из рассчета 12 месячных окладов (а не 14 как предполагалось проектом).

5. Дополнить штаты примечанием, что в случае предоставления чинам конвоя
казенных квартир (не казарм) из содержания их вычитается, на общем основании,
пятая его часть. Соответственно сему отпадает примечание, проектированное
штабом.

6. Исключить в штатах конно-пулеметной сотни примечание с ссылкой на ст. 13
статута Особой украинской армии.

7. Уменьшить число коней по конвою на двадцать пять строевых и одного
обозного, по конно-пулеметной сотне - на шесть строевых и двух заводных.

8. Число автомобилей ограничить одним легким (для командира конвоя),
соответственно сему оставить в штате только одного шофера и одного подручного.

9. Число экипажей ограничить одной бричкой для заведующего хозяйственной
частью.

10. Число походных кухонь конвоя (не считая конно-пулеметной сотни)
ограничить двумя и число телефонных двуколок - двумя.

11. Исключить примечание о предоставлении офицерам конвоя права содержать
на казенном иждивении собственную лошадь.

12. В остальном проект штатов одобрить.
Представитель конвоя остался при особом мнении по пунктам:
а) 2-му, высказываясь за оставление в штате всех 8 младших писарей;
б) 8-му, высказываясь за оставление двухлегковых автомобилей и 3 грузовиков (по

одному на каждую сотню);
в) 10-му, находя необходимым оставить походную кухню для штаба конвоя;
г) 11-му, высказываясь за разрешение командному составу конвоя (25 лиц) иметь

на казенном содержании по одной собственной лошади.
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За сделанными изменениями итог годового расхода на содержание чинов конвоя
и конно-пулеметной его сотни выразится в сумме 1.909.320 карб, (вместо
первоначально предположенных 2.363.340 карб.).

[Підписи]
Гаврилов, Курило, Лодиженський, Пуницысий, Щецинський, Черниш, Шлегель, Яковенко.
Командир Власного конвоя при особом мнении по пунктам 2,810 и 11

[підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 1S6-1S7. Машинопис. Оригінал.

№189-191

Журнали засідань Малої Ради Міністрів

№189

22.08.1918р.
№51

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: Г. Г. Бурлаков, О. М. Карпинський, Ю. А. Корінєнко, В. А. Кулябко-Ко-

рецький, Г. М. Курило, А. В. Лукашевич, І. М. Лодиженський, [В. Т.] Рафальський,
В. Ф. Свирський, [В. В.] Цівчинський, І. Г. Черниш, Б. X. Шлегель, [А.] Шкред-
Хмілевський, Є. І. Яковенко.

Секретарював: О. О. Татіщев.

Постановили

По Міністерству фінансів.

Слухали

І. Про підвищення патентного податку
з місць виробу та продажу речей,
оподаткованих акцизом.

І. Законопроект ухвалити та провадити до
життя з 1 вересня ц. р.
Представник Міністерства народного

здоров'я залишився при окремій думці,
гадаючи не встановлювати патентного

податку з закладів, виробляючих галенові
й інші складні фармацевтичні препарати
з спирту.
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II. Про підвищення ставок гербової оплати.

III. Про скасування з 1 січня 1918 р. закону
19/IV.1915 р. про військовий податок.

IV. Про звільнення від акцизних та митних
податків виноградного вина, що
привозиться з закордону християнськими церквами та

монастирями для релігійної мети.

По Міністерству торгу та промисловості.

V. Про зміну термінів а) виплати
податку за винятком, 6) здійснення привилегій
та в) відновлення дії свідоцтва на товарні
ознаки.

II. а) Законопроект ухвалити, але
підвищити до 10 карб, ставки оплати по п. п. 9 і 28
арт. 13 Статуту про гербовий податок;
б) ст. 20. змінити відповідно закону про

підвищення підсудністі мирових судів;
в) прохати міністра фінансів

попіклуватися надрукуванням неофіційного видання
Статуту про гербовий податок в новій його
редакції для користування людності та
зацікавлених інституцій.

III. Законопроект ухвалити.

IV. Законопроект ухвалити та провадити
до життя з 1 вересня цього року.

V. Законопроект ухвалити з тим, щоби
він торкався тільки привилегій і свідоцтв,
які були видані в Росії до 7 листопада
1917 р.

По Військовому міністерству.

VI. Про дозвіл передати в безстрочне
і безплатне завідування Київського
єпархіального управління казенного
земельного участка, де був убитий митрополит
Володимир304.

VII. Про асигнування 300.000 карб, на
купівлю бензолу для самоходів.

VTII. Про асигнування кредиту на видатки
демобілізаційних комісій.

IX. Про затвердження штатів канцелярії

Генеральної козачої ради і організаційного

козацького відділу.

VI. Передати участок (біля 600 кв. саж.)
у власність єпархіального управління для
будівлі каплиці-церкви та заснування в 6у-
дучині просвітно-філантропічної встанови.

VII. Одпуск 300.000 карб, ухвалити.

VIII. Асигнувати в додаток до 3.000.000
[карб.] відпуск котрих було ухвалено по
журналу Малої Ради № 49 ст. III, ще 6 млн. карб.

IX. Розгляд законопроекту відкласти до
вирішення Радою Міністрів загального
питання про відновлення козацтва.



588 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

X. Про залишення орендарям скарбових
участків квартирно-військового відомства
у Києві права на викуп тих участків у
власність.

X. Розгляд законопроекту відкласти до
одержання заключения по ньому вищої
наради по відбудуванню порожніх земель м.
Києва.

По Міністерству земельних справ.

XI. Про передачу до відома міністерства
справи керування ветеринарією.

XII. Про здіймання майоратної заборони
з 1.500 дес. в маєтку кн. Сайн-Вітгенштейна
в Ольгопольськім повіті.

XIII. Про деякі зміни в статуті про
збереження лісів.

XI. Маючи на увазі, що Міністерство
внутрішніх справ вже згодилося на
передачу ветеринарії до відома Міністерства
земельних справ, і що до цього не мається
перешкод з боку Міністерства народного
здоров'я - передати до відома
Міністерства земельних справ управління
ветеринарними справами з усіма його
місцевими інституціями; рівно ж передати йому
розпорядження спеціальними капіталами
та кредитами, що знаходились в

розпорядженні Міністерства внутрішніх справ по
ветеринарній частині.
Доручити міністрові земельних справ

розробити законопроект про порядок участі
Міністерства народного здоров'я в розрі-
шенні справ по ветеринарній частині, яка
торкається питань, котрі належать до
відома останнього міністерства.

XII. Надати кн. Сайн-Вітгенштейнові

право продати з його майоратного маєтку 1.500
дес. та обратити суму, яку він одержить, на
будівлю санаторії, зрошення фруктових
садів та інші меліоративні роботи, і,
відповідно цьому, зняти заборону з вищезазначених
1.500 дес. маєтку.

XIII. а) Законопроект ухвалити,
б) доповнити карний статут відповіднією

статтею, вироб редакції котрої доручити
Міністерству юстиції.
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По Міністерству праці.

XIV. Проект тимчасового статуту про по-
єднавчі комісії при комісарах праці.

XV. Про відпуск 45.000 і 32.022 карб, на
видатки відомства.

XTV. Розгляд законопроекту відкласти до 29

серпня, щоб Міністерство торгу мало
можливість представити по цьому своє заключения,
котрого не було запрохано міністром праці.

XV. Прийняти до відома заяву
представника відомства, що останнє бере ці
законопроекти назад для попереднього обговорення
їх з міністром фінансів.

[Підписи]

Бурлаков, Карпинський, Корніенко, Кулябко-Корецький, Курило, Аодиженський,
Лукашевич, Рафальський, Щецинський, Черниш, Шкред-Хмілевський, Шлегель, Яковенко.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 10. -Арк. 159-160 зв. Машинопис. Оригінал.

№ 190

26.08.1918р.
№52

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: Г. Г. Бурлаков, І. Я. Демяновський, О. М. Карпинський, Ю. А. Кор-

нієнко, В. А. Кулябко-Корецький, Г. М. Курило, І. М. Аодиженський, В. К. Пуниць-
кий, В. Ф. Рафальський, В. В. Цівчинський, І. Г. Черниш, [А.] Шкред-Хмілевський,
Б. X. Шлегель, І. О. Шовгенов, Є. І. Яковенко.

Секретарював: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Міністерству внутрішніх справ.

І. Про влаштування електротехнічного
факультету при Київському політехничному
інституті.

І. а) Законопроект ухвалити, але визнати
необхідним, щоб Державна канцелярія
внесла редакційні зміни в ст. ст. I, VI, VIII і X.
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II. Про асигнування 375.000 карб, на
закінчення будівлі Харківської телефонної
станції.

III. Про асигнування 91.070 карб, на
видатки по ремонту будинків пана Гетьмана та
Міністерства внутрішніх справ.

IV. Про асигнування 39.600 карб, на
комісію по розгляду законодавчих внесень
міністерству.

б) Проект штатів персонального складу
факультету ухвалити.
в) Розгляд обрахунку витрат на наукову

частину відкласти до одержання від
міністерства відомостей про розподіл запрохуємо!
суми видатків між видатками одночасними

та біжучими.

г) Визнати, що видатки по факультету
повинні надалі провадитись по кошторисам
Міністерства освіти.

II. Прийняти до відома заяву
представника відомства, що цей кредит в сумі 350.000
карб, війшов в склад кредиту в 69.947.000
карб., відпуск котрого було ухвалено
Малою Радою по журналу № 47, ct.V.

III. Одпуск, згідно заключения більшості
членів Фінансової наради, ухвалити в сумі
85.000 карб.

IV. Передати на попередній розгляд
Фінансової наради.

По Міністерству юстиції.

V Про утворення з І/ІХ 1918 р. в прилуча-
ємих до Грайворонського повіту частинах
Обоянського п.[овіту] посади мирового судді.

VI. Про утворення в складі міністерства
нової посади віце-директора замість
одночасно касуємих посад діловода і помічника
діловода.

V. Законопроект ухвалити.

VI. Маючи на увазі, що згідно заяви

представника відомства утворення нової посади

віце-директора не викликатиме нових

витрат з коштів Державної скарбниці,

законопроект ухвалити.

По Міністерству шляхів.

VII. Про дозвіл безплатного проїзду по

залізницям служачим залізниць і членам їх
сімей.

VII. Законопроект відхилити та

прохати міністра шляхів переглянути взагалі
питання про користування служачими

залізниць і центральних установ

відомства службовими білетами та про порядок
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оплати службових роз'їздів
вищезазначених служачих і урядовців.

VIII. Про примусовість відчуження під бу- VIIL Прийняти до відома заяву представ-
дівлю нових віток Запоріжської залізниці. ника відомства, що воно бере цей

законопроект назад і внесе відповідний доклад на
розгляд Адміністраційного генерального
суду Державного Сенату.

По Військовому міністерству.

IX. Про відлічення на користь
«Союзу увечных воинов» м. Бердянська 10%
з суми 14.518.000 карб., одібраних
«Союзом» від большовиків, а також про
передачу тому «Союзу» одібраного від
большовиків майна.

X. Про заклад хіміко-бактеріологичної
лабораторії при Головній військово-санитар-
ній управі та відпуск коштів на утримання її.

XI. Про відпуск Одеському союзові Георгі-
євських кавалерів 135.000 карб, на
відкриття хлоп'ячої прогімназії та на утримання
відкритих союзом школи та притулків.

XII. Про асигнування 666.326 карб, на
виплату Червоному Хресту П[івденно]-
3[ахідного] фронту за одержані від нього
речі.

IX. Визнати, що задовольнити прохання
бердянського союзу не можливо, позаяк: а)
ці гроші були большовиками пограбовані
і власники їх невідомі;

б) у разі необхідності відомство має
право внести в Раду Міністрів законопроект
про призначення бердянському союзові на
провадження його діяльності одноразової
допомоги.

X. Повернути законопроект до відомства
для попереднього обговорення його з

Міністерством народного здоров'я і внесення
після цього вдруге на розгляд Ради Міністрів.

XI. Повернути законопроект до
відомства для попереднього обговорення його
з Міністерством народної освіти та

Міністерством народного здоров'я та опікування

і внесення після цього вдруге на розгляд
Ради Міністрів.

XII. А) Не торкаючись загального

питання про майно Червоного Хреста, котре
повинно бути розв'язано Радою Міністрів
по скінченню робіт утвореної при
Міністерстві народного здоров'я окремої комісії,
але маючи на увазі, що відхилення цього
кредиту може викликати продаж

зазначеного майна Червоного Креста приватним
особам, тоді як Червоний Хрест пропонує
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ці речі міністерству по собівартості, себто
значно нижче сучасних цін на ці речі, визнати
доцільним асигнувати Військовому міністерству
кредит на одержання від Червоного Хреста
необхіднього для військової офіції майна.
б) Доручити Бюджетній комісії

розглянути питання про розмір кредиту, що
потрібно асигнувати на придбання від Червоного
Хреста необхідного для Військового
міністерства майна.
в) Доручити міністрові народного

здоров'я та опікування знестись с
ліквідаційною комісією Червоного Хреста
відносно того, щоб майно Червоного Хреста,
котре може бути корисним для державних
інституцій, не продавалося без попередніх
зносин з відповідними відомствами.

По Міністерству народної освіти та мистецтва.

XIII. Про асигнування 500.000 карб, на
улаштування гімназій та інших середніх
шкіл, які відкрилися або мали вікритися на
місцеві кошти (див. журнал М. Ради № 37,
ст. XVII).

XIV. Про скасування штатної посади
вчителя литовської мови при Охтирській
учительській семінарії.

XV. Про заснування в Києві режисерсько-
інструкторських курсів та про відпуск
коштів на їх утримання.

XVI. Про асигнування 1.000.000 карб, на
придбання у державну власність пам'яток

XIII. Законопроект ухвалити, але згідно
заключения Фінансової наради зменшити
суму відпуску до 400.000 карб.

XIV. Законопроект ухвалити.

XV. а) Визнати заснування цих курсів
своєчасним.

б) Визнати, що міністрові народної освіти
мусить бути надано право затвердити
статут курсів і регулювати надалі їх діяльность.

в) Передати законопроект вдруге на

розгляд Бюджетної комісії для попереднього

розгляду фінансової його частини.

XVI. Законопроект відхилити за

відсутністю в ньому відомостей про речі, які
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старовини і мистецтва для Національного
музею та архіву.

XVII. Про обов'язкові написи українською
мовою на кінематографічних фільмах.

відомство має намір придбати та росчотів
про дійсний розмір потрібного для цієї
мети кредиту.

XVII. Приймаючи на увагу
а) що історичні факти, котрі

зазначаються самим відомством в пояснюючій

записці до законопроекту, показують, що всякі
заходи примусового введення мови не

досягали мети, а часом давали навіть

відворотні наслідки;

б) що виготування на
кінематографічних фільмах українських написів повинно
в свій час з'явитися звичайним наслідком

тяжіння народних мас до рідної мови і

бажання людності відвідувати переважно ті

вистави, де написи виконуються на

місцевій мові;

в) що почин в цій справі - звичайно, до-
брохітний, а не примусовий, - може
зробити само відомство, випускаючи на продаж
з українськими написами фільми, котрі ви-
готовуються з його майстерні -
законопроект відхилити.

Представники Міністерств народної

освіти та закордонних справ залишились при

осібній думці.
Разом з тим, надаючи дуже велике

значіння розповсюдженню в широких колах
відомостей про рідну історію та
національну культуру. Мала Рада постановила
доручити головноуправляючому справами

національної культури та містецтва

розробити загальне питання про заходи
розповсюдження в народних масах популярних

книжок, фільмів, малюнків, наукових
підручників і т. п., котрі ознайомлюють і

правильно освічують факти народної історії,
географії і культури України.
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По Міністерству фінансів.

XVIIL Про продовження на 1918 і 1919 рр.
підвищеного розміру податку з капіталів,
забезпечених як борги, нерухомим майном.

XVIII. Законопроект ухвалити.

По Міністерству народного здоров'я та опікування.

XIX. Про асигнування 300.000 карб, на
невідкладні господарські видатки Вінницької
лікарні.

XIX. Законопроект ухвалити.

XX. Про відпуск 480.000 карб, на допомо¬ XX. Законопроект ухвалити, але з тим щоб
гу установам опіки дітей. при витраті цього кредиту відомство

керувалося вказівками, які визначені в журналі
Бюджетної комісії.

[Підписи]
Гаврилов, Бурлаков, Карпинський, Корнієнко, Кулябко-Корецький, Курило, Аодижен-

ський, Пуницький, Рафальський, Щецинський, Черниш, Яковенко.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12.-Арк. 16-18 зе. Машинопис. Оригінал.

№191

29.08.1918 р.
№53

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: В. О. Ауербах, [А: Д.] Гирський, [І. Я.] Дем яновський, [Г. Ю.]

Жуковський, О. М. Карпинський, Ю. А. Корнієнко, В. А. Кулябко-Корецький, Г. М. Курило,
[В. А.] Косинський, І. М. Лодиженоький, К. К. Мирович, В. К. Пуницький, В. В. Ців-
чинський, [А. Д.] Чайковський, І. Г. Черниш, Б. X. Шлегель, Є. І. Яковенко.

Секретар: О. О. Татіщев.
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Слухали: Постановили:

По Міністерству внутрішніх справ.

І. Про влаштування електр о -технічного
факультету при Київському політехничному
інституті.

І. Прийняття до відома заяву товариша
міністра внутрішніх справ, що із загальної
суми в 313.000 карб., котра належить до
асигнування на видатки по науковій
частині факультету в 1918 р. - на утримання
факультету прохається 38.000 карб. (п. п. а,
г, д), а решта (275.000 карб.) передбачають
витрати по влаштуванню факультету та інші
витрати одночасного змісту і з огляду на це,
ухвалити асигнування згідно заключению
Фінансової наради.

II. Про задоволення допомогою поштово-
телеграфних служачих Бессарабщини*.

II. а) Поширити зміст закону 2 серпня
1918 р. про заштатню допомогу на тих
поштово-телеграфних служачих
Бессарабщини, котрі виїхали по за межи Бессарабщини
в зв'язку з окупацією останньої румунами
й не одержали нових посад.
б) Прохати державного секретаря

розробити загальний законопроект про
порядок призначення заштатньої
допомоги тим урядовцям Бессарабщини, котрі
примушені виїхати за межі останньої
в зв'язку з окупацією й не одержують
нових посад.

По Міністерству фінансів.

III. Про збільшення складу та коштів
податкової інспекції.

III. Законопроект ухвалити та провадити
в життя з 1 вересня 1918 р.

По Міністерству праці.

IV. Проект тимчасового статуту про поед-
навчі комісії при комісарах праці.

IV. Розглянути цей законопроект після
розгляду Радою Міністрів законопроекту
відомства про інспекцію праці.

Див. прим. 32.
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По Міністерству торгу та промисловості.

V. Про надання міністрові права
призначати тимчасове керування над маючими

загальнодержавне значення

торгово-промисловими підприємствами, власники та

уповноважені котрих знаходяться в

відсутності.

V. Приймаючи на увагу,
а) що законопроект відомства намічає яко-

6и урядове керування приватними
підприємствами і

б) що при таких умовинах відкривається
можливість позивати казну з приводу
вчинків призначених Міністерством торгу
правлінь та управлінь підприємствами, що
необхідно запобігти;

в) що нарівні з тим існування в країні

підприємств, котрі мають громадське значення,

але не мають власників, цілком виправдувало

би втручання державної влади, але не

шляхом секвестра цих підприємств або

прийняття їх до казенного управління, а шляхом

призначення осібного органу, котрий заступав

би власника та користувався правами

останнього (принцип Negations gestor а);

г) що в законопроекті не зазначено, хто

встановлює правила, які визначають

порядок приймання підприємств до відання

зазначеного вище органу і порядок складання

описів підприємств - повернути

законопроект до відомства для переробу його

відповідно зазначеним вище спостереженням

Малої Ради і для внесення його потім знову

на розгляд Ради, але ж по попередніх

зносинах з Міністерством юстиції.

VL Проект статуту Державного бюро для

експорту залізної руди у Центральні держави.

VI. Осібний журнал № 54.

[Підписи]

Гаврилов, Гирський, Карпинський, Корнієнко, Косинський, Курило, Лодиженський, Пу~

ницький, Чайковсъкий, Черниш, Шлегель, Яковенко.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. -Арк. 19-20. Машинопис. Оригінал.
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№192

Окремий журнал засідання Малої Ради Міністрів

29,08.1918 г,.

№54

Об утверждении положения о Державном бюро по вывозу
и продаже железной руды в Центральные державы.

Принятое Украинской Державою обязательство вывоза определенного
количества железной руды в Центральные империи вызывает необходимость в создании
специального органа, объединяющего и регулирующего соответственный вывоз
и устанавливающего на вывозимую руду цены покупные и продажные.

Соответственный законопроект был разработан министром торговли и
промышленности и внесен на рассмотрение Малого Совета Министров. Означенным
проектом предусматривается учреждение особого Державного бюро по вывозу и продаже
железной руды, органами коего являются: правление (4 представителя от рудопромыш-
ленников и один от министерства), совет (под председательством министра торговли
из представителей владельцев руды, двух представителей Министерства торговли и
одного от Министерства финансов) и - на месте в Кривом Роге - контора из трех лиц по
избиранию Совета и (факультативно) одного по назначению министра торговли.

Державное бюро, коему принадлежит исключительное право продажи и вывоза
руды за границу, разверстывает подлежащее вывозу количество руды между

отдельными владельцами, представляет в случае надобности министру торговли [сведения]
о производстве реквизиций руды, вырабатывает и представляет на утверждение
министра цены на руду (покупные у владельцев и продажные заграничные), заключает
контракты по покупке и продаже руды.

Расходы на содержание бюро покрываются за счет отчислений с каждого пуда
отправляемой руды.

Покупные цены, выплачиваемые Державным бюро отправителям руды, а также
продажные цены на руду, отпускаемую за границу, устанавливаются по докладу бюро министром
торговли. В случае превышения фактически реализованными ценами цен «покупных»
разница делится по проекту ведомства пополам между казною и рудоотправителями

Виновные в неисполнении правил сего положения, а также изданных в порядке
постановлений министра торговли, подвергаются по проекту ведомства аресту на срок
до 3 месяцев или денежному взысканию на суму не свыше 10.000 карб.

Обратившись к рассмотрению законопроекта и признав положенные в основу его
общие начала правильными, Малый Совет Министров остановился, однако, на сомнениях,
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возникавших у его членов по поводу предположенного проектом распределения между

казной и рудоотправителями разницы в ценах на руду продажных и покупных.

Исходя из соображения, что «покупные» цены не будут, очевидно, ограничены
пределами одних издержек производства (прямых и косвенных), но в состав их, как
например при установлении твердых цен на зерно и фураж, войдет также в
известном соотношении и предпринимательная прибыль, - Малый Совет не видел
оснований к возвращению рудоотправителям той или иной части чистой прибыли,
могущей получиться в случае превышения «продажными» ценами «покупных» цен
с прибавлением накладных расходов по экспорту и содержанию бюро. Поскольку
таким образом интересы владельцев руды обеспечиваются утверждаемыми
министром торговли «покупными» ценами, Малый Совет находил, что разница между
этими ценами (с прибавкой накладных расходов) и ценами продажными, если ее
удастся достичь при переговорах с представителями Центральных держав, явится
всецело результатом деятельности бюро, т. е. органа публично-правового
характера, и следовательно разница эта может быть по всей справедливости обращена
полностью в доход казны.

В связи с этим Малый Совет полагал, что окончательное утверждение
упомянутых цен не может производиться единолично министром торговли, но требует
соглашения его с министром финансов.

С предположенным Малым Советом обращением всей разницы между
«покупными» и «продажными» ценами в доход казны не сочли возможным согласиться

представитель ведомства и председательствовавший в заседании товарищ министра
Н. А. Гаврилов. Не настаивая на сохранении проектированного ведомством
разделения разницы в ценах между казной и рудоотправителями, названные члены
Малого Совета находили справедливым возвращать всю разницу рудоотправителям.
В обоснование этого заключения приводился тот довод, что создание Державного
бюро является принудительным синдицированием рудопромышленников,
вызванных в данном случае единственно необходимостью выполнить обязательство
государства перед Центральными державами, и что роль правительства ограничивается
исключительно регулированием продажи руды. При таких условиях едва ли есть
основание обращать эту организацию в источник извлечения казенного дохода, тем
более что фиксация цен и продажных и покупных предоставляется власти
подлежащих министров.

По изложенным соображениям названные члены Малого Совета остались по
настоящему вопросу при особом мнении.

Остальные статьи законопроекта возражений со стороны Малого Совета не
вызвали, кроме ст. 21, в отношении коей Совет полагал повысить кару за нарушение
правил сего закона и изданных в порядке его постановления министра торговли до

ареста на срок не свыше 6 месяцев или денежного взыскания на сумму не свыше



Мала Рада Міністрів Української Держави 599

50.000 карб, (по аналогии с законом о Державном хлебном бюро). Товарищ министра
торговли остался по сему вопросу при особом мнении, указывая, что карательные
меры, проектированные ведомством, совпадают с таковыми же по закону о

регулировании потребления топлива и электрической энергии.

Затем Малый Совет высказал замечание, что сокращенное наименование

Державного бюро по вывозу руды - Рудоэкспорт, вполне целесообразное и приемлемое

в житейском обиходе, едва ли допустимо вводить в самый текст закона об этом бюро.

[Підписи]
Гаврилов, Корніенко, Косинський, Курило, Аодиженський, Пунщький, Чайковський,

Черниш, Шлегель, Яковенко.
Секретарь [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. -Арк. 21-22 зв. Машинопис. Оригінал.

№ 193-195

Журнали засідань малої Ради Міністрів

№193

2.09.1918 р.
№55

Головував: М. О. Гаврилов,
Присутні: П. І. Зайцев, О. М. Карпинський, Ю. А. Корніенко, [В. А.] Косинський,

Г. М. Курило, І. М. Аодиженський, А. В. Лукашевич, В. К. Пуницький, В. Т. Рафальсь-
кий, В. Є. Рейнбот, В. В. Цівчинський, А. Д. Чайковський, І. Г. Черниш, Б. X. Шлегель,
Є. І. Яковенко.

Секретарював: О. О. Татіщев

Слухали: Постановили:

По Військовому міністерству

І. Про висилку делегації від сталої комісії І. а) Командирувати дві комісії в Туреччи¬
для справ військовополонених в Туреччину ну та в Болгарію з тим, щоб в склад тих ко¬
та Болгарію. місій ввійшли особи, що знаходяться вже на

урядовій службі;
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б) призначити головам делегацій та
старшинам для доручень одноразову допомогу

по 500 карб, кожному а лікарям по 300 карб.;
в) призначити добові гроші за час

перебування по за кордоном головам комісії по 45
і членам по 35 карб, на добу;
г) на найом помешкання і на канцелярські

видатки відпускати на кожну комісію щомісячно
по 300 карб.; а на одноразові господарські
видатки відпускати по 100 карб, на комісію;
д) асигнувати на цю справу в рахунок

сміти Військового міністерства на 1918 р. -
17 800 карб.

II. Про асигнування 167.808 карб, на
виплати Київському в[оєнно]-пром[исловому]
комітетові

305

II. Доручити Фінансовій нараді
прискорити попередній розгляд цього законопроекту.

за голосні станції.

По Міністерству справ закордонних.

III. Про асигнування 321.700 карб, на

утримання гаражу коней та телеграфного
апарату Юза.

III. а) Повернути законопроект до
відомства з тим, щоб останнє виявило шляхом
належних зносин з іншими відомствами,

особливо з Міністерством продовольчих справ,

питання про нормальний розмір витрат на
бензин і на утримання шоферів - і після
цього внесло законопроект на розгляд Ради
Міністрів (при умові попереднього
розгляду в Фінансовій нараді)

б) при цьому визнати можливим, щоб
відомство мало чотири автомобіля і відповідно

цьому 4 шофера, але щоб вирахунок витрат на
бензин було зроблено тільки на три автомобіля.

По Міністерству внутрішніх справ.

IV. Про порядок сплати телеграм
урядових інституцій.

IV. Визнати принципово, що телеграми
всіх урядових осіб та інституцій повинні

сплачуватися, але за відсутністю в

засіданні товариша міністра по справах поштово-
телеграфних відкласти остаточне

вирішення цього питання до 5 вересня.
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V. Про прилучення с. Демієвки та
Саперної Слободки до м. Києва.

VI. Про затвердження тимчасових штатів
управління округового старости.

Товариш міністра В. Є. Рейнбот
залишився при окремій думці, гадаючи необхідним
дозволити даремну передачу телеграм

міністра внутрішніх справ і

поштово-телеграфного відомства.

V. Законопроект ухвалити.

VI. а) Визнати утворення окремих
управлінь округових старост недоцільним;
б) висловитись, замість цього, за бажаність

утворення в відповідних губерніях посад
другого помічника губерніального

старости та деякого збільшення штатів управлінь
губерніальних старост.
Представник відомства товариш міністра

В. Є. Рейнбот залишився при цьому

питанню при окремій думці, (прикладається)

По Міністерству фінансів.

VII. Одпуск 50.000 карб, ухвалити.VTI. Про асигнування 50.000 карб, на

улаштування комор для Гербової скарбниці.

По Міністерству торгу і промисловості.

VIII. Про асигнування 645.000 карб, на
негайні витрати управлінь торговельних портів.

IX. Про асигнування 40.000 карб, на

утримання гаражу та на господарські видатки
відомства.

По Міністерству праці.

VIII. Одпуск кредиту згідно

заключения Фінансової наради ухвалити в сумі
595.000 карб.

IX. Одпуск 40.000 карб, ухвалити.

X. Про асигнування 45.000 карб, на
покриття видатків відомства в липні місяці.

X. Одпуск кредиту згідно заключения

Фінансової наради ухвалити в сумі 20.000
карб.

По Міністерству земельних справ.

XI. Про асигнування коштів на
влаштування заводів для хімічного переробу древесини.

XI. Доклад ухвалити та. згідно заключению

Фінансової наради, асигнувати на цю справу
в рахунок сміти 1918 р. 230.700 карб.
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XII. Про прийняття до казни маєтності
п. п. Наній «Букино»

XII, Передати на попередній розгляд
Фінансовій нараді.

По Міністерству народної освіти.

XIII. Про асигнування 27.148 карб, на
ремонтні роботи Київської ремісничої школи.

XIV. Про призначення пенсії Ользі Торга-
шевій.

XV. Про прийняття на державні кошти
утримання евакуйованих гімназій Вілен-
ської, Ковенської і Тельшивської.

XIII. Одпуск 27.148 карб, ухвалити.

XTV. Розгляд докладу відкласти до
одержання по ньому висновку Міністерства фінансів.

XV. Розгляд докладу відкласти до розгляду
в Фінансовій нараді загального кошторису
відомства на 1918 р..

По Міністерству земельних справ.

XVI. Проект штатів Головного управління
державного кіннозаводства, Поліського та
Чернігівського управлінь хліборобства [та]
державного майна.

XVI. а) За відсутністю представника
відомства доклад не розглядати;

б) прохати всіх міністрів зробити
розпорядження, щоб в засіданнях Малої Ради (до
кінця кожного засідання) обов'язково
присутствовали їх представники.

По Міністерству народного здоров'я та опікування.

XVII. Про асигнування 50.000 карб, на
видатки по виданню «Вістника
Міністерства».

XVII. Одпуск 50.000 карб, згідно
заключения Фінансової наради ухвалити.
Товариш міністра фінансів Г. М. Курило
залишився по цьому питанню при окремій
думці, гадаючи, що при скрутнім фінансовім
становищі держави не можливо асигнувати
значні суми на часописи окремих міністерств.

По Міністерству ісповідань.

XVIII. Про дозвіл київській Євангелійсько-
лютеранській церковній раді заставити
в Державному банкові цінні папери, які
зберігаються в тому ж банкові на ім'я церкви.

XIX. Про асигнування щомісячно
25.000 карб, на дошкільну та позашкільну
освіту.

XVIII. Дати Євангелійсько-лютеранській
раді дозвіл заставити в Державному банкові
цінні папери церкви, але прийняти до
відома, що остаточне вирішення цього питання
належить раді Державного банку.

XIX. Законопроект відхилити, поза як
відомство не має ще плану будучої діяльності
своєї в цій справі та не представило ніякого
росчоту необхідних на цю мету витрат.
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XX. Про асигнування 189.600 карб, на од-
ночасову допомогу урядовцям духовних

консисторій.

XX. Прийняти до відома заяву
представника відомства, що останнє бере цей

законопроект назад і прохає замість того
ухвалити одпуск кредиту в сумі 172.3000 карб,
(див. ст. XXI.)

XXI. Про асигнування на одночасову

допомогу урядовцям духовних консисторій
172.300 карб.

XXL Одпуск 172.300 карб, ухвалити.

[Підписи]

Гаврилов, Зайцев, Карпинський, Корніенко, Косинський, Курило, Аодиженський, Пу-
ницький, Рафальський, Цівчинський, Черниш, Яковенко.

Секретар Ради [підпис]

Особлива думка міністра внутрішніх справ.
З приводу відхилення Малою Радою Міністрів законопроекту

про утворення Поліського та Тавричеського округів.

2 цього вересня Мала Рада Міністрів по докладу представника Бюджетної комісії

Міністерства фінансів відхилила законопроект про утворення двох окремих округів з
повітів Мінської та Тавричеської губерній, а також штати управлінь округових старостів.

Позаяк законом 7 червня цього року Радою Міністрів було ухвалено утворити

з повітів Мінської губернії окремий округ і призначити окремого старосту з правами
губерніальних старостів, а 20 червня було призначено округового старосту на Тав-

рію - то питання про утворення зазначених округів належить вважати принципово
вже вирішеним і з цього боку розгляду Малої Ради Міністрів не підлягаючим.
Завдання Малої Ради при розгляді законопроекту про утворення округових старостів

містилося тільки в обміркуванню проекту з юридичного боку та його деталей, позаяк

цей проект був лише необхідним доповненням та розвитком вже раніш прийнятої
постанови Ради Міністрів.

3 огляду на все вищесказане, вважаю зі свого боку постанову Малої Ради хибною

і прохаю Раду Міністрів розглянути прикладаємий при цьому проект закону про
утворення Поліського та Тавричеського округів і затвердити штати управлінь
округових старостів.

За міністра внутрішніх справ В. Рейнбот

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12- Арк. 24-27. Машинопис. Оригінал.
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№194

2,09.1918 г.

№55,4.11

Слухали: Постановили:

По Министерству исповеданий.

XXII. Об ассигновании 490.000 карб,
на религиозно-просветительные издания.

XXII. а) Принять к сведению заключение
Бюджетной комиссии о желании

сократить размер ассигнования и отпустить на

издание «Вера и Держава» - 90.000 карб.
На приобретение заграничного издания св.
Евангелия - 200.000 карб., на издание
катехизиса - 57.000 карб.;
б) одобрить отпуск 90.000 карб, на издание

в 1918 г. еженедельника «Вера и Держава»;
в) отпуск кредита на приобретение

экземпляров св. Евангелия и катехизиса
отклонить, так как из заявления представителя

ведомства видно, что последнее не только не

располагает подробными сведениями о
стоимости означенных изданий, но даже не

имело еще в своем распоряжении образцов тех
заграничных изданий, которые оно
предполагает приобрести, и не знает вполне ли эти
издания каноничны.; г) признать
желательным, чтобы ведомство подробно
разработало и внесло на рассмотрение Совета
Министров свое соображение об организации
при ведомстве собственного издательства
книг религиозно-просветительного

характера и создания для этой цели особого фонда.
Пять членов Малого Совета остались по

п. «г» при особом мнении, находя, что при
наблюдаемом в настоящее время
стеснительном положении Державного
казначейства нельзя допустить расширения

отдельными ведомствами казенного издательства,
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которое, судя по данным предшествующего,

часто вовлекает казну в убытки. В виду этого
названные члены Малого Совета находили,

что к издательству было бы целесообразно
привлечь частные капиталы, обеспечив за
государством лишь надзор за правильностью

и каноничностью выпускаемых изданий.

[Підписи]
Гаврилов, Зайцев, Корніенко, Косинський, Курило, Аодиженський, Пуницький, Рафаль-

ський, Щецинський, Чернит, Яковенко.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. -Арк. 28-28 зв. Машинопис. Оригінал.

№195

5.09.1918р.
№56

Головував: С. В. Завадський.
Присутні: В. О. Брунст, Грищинський, П. I. Зайцев, О. М. Карпинський, Ю. А.

Корнієнко, професор В. А. Косинський, [А. Г.] Костенецький, В. А. Кулябко-Корецький,
Г. М. Курило, [Б. В.] Матусевич, І. М. Лодиженський, В. К. Пуницький, В. Т. Рафаль-
ський, В. В. Цівчинський, І. Г. Черниш, П. П. Чубинський, Є. I. Яковенко.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Міністерству фінансів.

І. Про реченці виплати доходового

податку в 1918 р.

І. а) Змінити загальний реченець з 15
вересня на 1 жовтня;
б) доповнити законопроект статтею ниж-

чезазначеного змісту: «Платники, які не
подали заяв про дохід до видання цього

закону, повинні подати їх не пізніше 1 жовтня
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II. Про встановлення патентного податку
з місць виробу й продажу квасу, овочевої
води, морсів, штучних мінеральних вод і
інших безалкогольних напоїв.

III. Про реквізицію скляного посуду,
корків та смолки, необхідних для потреб
скарбової горілчаної монополії.

IV. Про заснування при Міністерстві Ради
по справах скарбової монополії.

й виплатити до цього строку половину суми
податку, який припадає з доходу,
зазначеного в їх заявах, останню ж частину податку
1918 р., яка припадає з них по окресленню
участкового по доходовому податку при-

сутствія, вони повинні доплатити на

протязі місяця з дня розсилки окладних листів»;

в) встановити, що за неподачу до 1/Х заяв
про дохід платники підлягають карі згідно
ст. 128 статуту 1916 р.;
г) в останньому проект ухвалити.

II. Законопроект ухвалити, але доповнити
вказівками:

а) що особи, винуваті в невиконанні
постанов цього закону, караються по ст. 29
Уст. о наказ.;

б) що заклади, котрі відкриваються в
другому півріччі, підлягають податку в розмірі
половини річної вартості і
в) що в 1918 р. всі заклади платять патентний

податок в розмірі половини річної вартості.
Доручити відомству розглянути питання про

можливість зменшення податку з тих закладів,
що приймають усі необхідні
санітарно-гігієнічні заходи при виробі безалкогольних напоїв.
Представник Міністерства народного

здоров я висловився проти цього
законопроекту, позаяк зменшення ціни
безалкогольних напоїв з являється значним засобом

у боротьбі з алкоголізмом.

III. Законопроект ухвалити.

IV. Законопроект ухвалили, але з тим:
а) щоб по питанням, які торкаються інших

відомств, обов язково запрошували в склад
наради представників цих відомстві;
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б) щоб кредит на утримання членів, яких
назначає Міністр фінансів, відпускався
в смітному порядкові.

По канцелярії голови Ради Міністрів.

V. Проект штатів канцелярії. V. а) Вставити посади урядовців для
особливих доручень: IV класу - 1, V класу - 2
і VI-3;

б) оклад утримання директора канцелярії
встановити в сумі 12.000 карб.;
в) визнати, що суми, потрібні на

канцелярські та господарські видатки, відпускаються
щорічно в смітному порядкові;
г) в останньому проект ухвалити.

По Міністерству внутрішніх справ.

VI. Законопроект ухвалити.VI. Про асигнування 350.000 карб, на
видатки тимчасових ревізійних комісій по

перевірці діяльності органів місцевого

самоврядування.

По Міністерству земельних справ.

VII. Про прийняття до казни маєтку п. П.

Наній в Ізюмському повіті.

По Міністерству продовольчих справ.

VII. Законопроект ухвалити.

VIII. Про порядок схоронення та скористу-

вання поліпшеного насіннєвого матеріалу.

По Міністерству народної освіти,

VIII. Законопроект ухвалити.

IX. Про передачу у власність міністерства

для Київського державного університету

будинків бувшої військової артилерійської
школи.

X. Про відкриття кредиту Миколаївському
відділові Пулковської обсерваторії в сумі
62.070 карб.

XI. Про встановлення 20 стипендій (від
5.000 до 7.200 карб.) для підготування
професорів та вчителів вищих шкіл.

IX. Законопроект ухвалити.

X. Одпуск 62.070 карб, ухвалити.

XI. Законопроект ухвалити з слідуючими
змінами:

а) викреслити кінець ст. ст. 2 і 5;
б) скасувати ст. 6;
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в) асигнувати на цю справу в рахунок
сміти 1918 р. 40.000 карб.

По Військовому міністерству.

XII. Проект правил про порядок росчетов
з кредиторами б. загально-російських
установ військового та морського відомств, а
також інституцій, які працювали на Україні на
кошти військового фонду.

XII. Осібний журнал № 57.

[Підписи]
Заводський, Брунст, Зайцев, Корнієнко, Косинський, Лодиженський, Матусевич, Пу-

ницький, Рафальський, Цівчинський, Черниш, Яковенко.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. - Арк. 29-30 зв. Машинопис. Оригінал.

№196

Окремий журнал засідання Малої Ради Міністрів

5.09.1918 г.

№57

По рассмотрению проекта правил о порядке расчетов с кредиторами бывших
общероссийских учреждений военного и военно-морского ведомств, существовавших
на территории Украины, а также учреждений и организаций, работавших во время
войны за счет военного фонда на Украине, по претензиям, вытекающих из всякого
рода договоров, обязательств и иных правовых отношений между ними и
физическими и юридическими лицами.

Обилие претензий, предъявляемых к военному и морскому ведомствам в связи
с обстоятельствами военного времени, сложность многих из этих дел побудили
военного министра внести 31 мая на рассмотрение Совета Министров законопроект
о порядке рассмотрения и разрешения таких претензий. Проект этот, намечавший
учреждение с этой целью особого главного комитета и междуведомственных
комиссий, был с небольшими изменениями одобрен Малым Советом; но так как ко
времени рассмотрения дела в Малом Совете уже состоялось создание должности главноу¬
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полномоченного по ликвидации учреждений воєнного времени, представитель коего
не участвовал в обсуждении означенного вопроса в Малом Совете, то Совет
постановил для ускорения дела препроводить одобренный им в принципе законопроект
Военного министерства названному главноуполномоченному и просить последнего
доложить свое заключение непосредственно в Совете Министров, при очередном
докладе вопросов, рассмотренных в Малом Совете.

Означенный доклад состоялся в заседании Совета Министров 6 августа, при чем
так как Ю. А. Кистяковским было доложено Совету о желательности внести в
законопроект ряд изменений принципиального свойства, в целях придания вновь
создаваемым учреждениям большего авторитета в глазах лиц, представляющих к казне
претензии, то Совет Министров постановил передать вопрос на вторичное
рассмотрение Малого Совета.

Малый Совет, заслушавший в заседании 15 августа заключение главноуполномочен-
ного, согласился с соображениями последнего о желательности приблизить
проектируемые комиссии и комитеты к типу судебных установлений, ослабив для сего
зависимость членов комиссий и комитета от назначивших их ведомств. Сообразно сему Совет
признал, что члены комиссий и комитета не командируются в состав названных
учреждений подлежащими ведомствами, а утверждаются в качестве таковых членов по
докладу пану Гетману подлежащих министров. Кроме того, решено было изменить состав
комиссий, введя в него представителей Министерства юстиции и соответственно
сократив число членов от Военного ведомства. Наряду с этим юрисконсультам комиссии
и комитета постановлено было присвоить только совещательный, а не решающий
голос. Наконец, изменен несколько самый порядок слушаний дел в комиссиях и комитете
и решено, что на рассмотрение этих учреждений вносятся не все вообще претензии,
а только те дела, которые ведомства не признают возможным разрешить собственной
властью. Установление, соответственно изложенным выше суждениям Совета,
окончательной редакции проекта поручено было особой комиссии при военном ведомстве.

При слушании в Малом Совете в заседании 5 сентября выработанного
упомянутой комиссией проекта, в связи с заявлениями некоторыми членами особых мнений,
Совет признал, что представленный проект в общем отвечает поставленным
комиссии заданиям и что, в частности, выработанные комиссией проекты штатов могут
быть приняты без изменений, за исключением лишь предположенного комиссией
введения в состав Главного комитета второго представителя главноуполномоченно-
го, а также - представителей Киевского губернского земства и Киевского городского
общественного управления. Дело в том, что, по мнению Малого Совета,
проектируемые комитет и комиссии имеют характер судебных учреждений и для обеспечения им
доверия общественных кругов вовсе не нужно вводить в их состав представителей от
общественных учреждений, а достаточно ограничиться такой мерой, как объявление
заседаний комиссий и комитета публичными.
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За всем тем Малый Совет признал, что в отдельных частях своих проект
нуждается в дальнейшем уточнении, так как вырабатывавшая его комиссия, стремясь
согласовать два проекта (военного министра и главноуполномоченного), построенные
на несколько отличающихся между собой основаниях, сохранила в окончательной
редакции законопроекта некоторые неясности. Так, например, члены комиссий и
комитета сохраняют по проекту комиссий наименование «представителей ведомств»,
между тем по смыслу данного Малым Советом задания, члены Главного комитета
и комиссий не представляют собою в названных учреждениях интересов того или
иного ведомства, а должны являться независимыми от ведомственных влияний
судьями. И то обстоятельство, что члены комиссий и комитета назначаются по
представлению различных министров, имеет в виду не ограждать интересы ведомств, а лишь

обеспечить назначение в состав комиссий и комитета лиц, знакомых с различными
сторонами государственной деятельности и с особенностями дел, подлежащих
рассмотрению комиссий и комитета.

Поэтому большинство членов Малого Совета полагало устранить из
законопроекта наименование «представители ведомств» и оговорить, что члены комиссий
и Главного комитета не могут занимать одновременно другой должности в том или
ином ведомстве.

С указанной точкой зрения не согласилась другая часть членов Малого Совета
(меньшинство), которая находила, что стремление придать проектируемым
учреждениям характер судебного установления является вообще ошибочным и что
правильнее создать эти учреждения именно в качестве междуведомственных учреждений,
отдельные члены коих специально имели бы в виду отстаивать в комиссиях и в комитете
точки зрения уполномочивших их ведомств.

В связи с этим названные члены Малого Совета находили необходимым

подвергнуть изменению целый ряд статей выработанного комиссией проекта.
При особом мнении остался кроме того товарищ министра путей сообщения,

находивший, что раз Малый Совет допустил назначение членов комитета и комиссий
по представлению различных министров, то при обилии претензий, предъявленных
и имеющих быть предъявленными к ведомству путей сообщения, и при специальном
характере этих претензий, было бы справедливо представить и министру путей
сообщения право представления к назначению одного члена Главного комитета и по
одному члену каждой из комиссий.

В заключение Малый Совет признал вполне правильным включение в
рассмотренное им положение указаний, что проектируемый Главный комитет должен явиться
второй инстанцией для учрежденных приказом по военному ведомству 1916 г. № 558
ликвидационных и подведомственных последним реквизиционным уездным

оценочным и особым оценочным комиссиям, заменяя собою таким образом главный
комитет, существовавший в Петрограде.
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В связи с этим Малый Совет обсудил заключение Бюджетной комиссии по
переданному на ее рассмотрение Малым Советом (журнал от [2] июля № [25], ст. [II])
законопроекту военного министра о порядке удовлетворения содержанием чинов,

состоящих при вышеупомянутых местных комиссиях, и согласившись с означенным

заключением, поручил Военному министерству переработать означенный
законопроект на приведенных в журнале Бюджетной комиссии основаниях. Первые же две
статьи этого законопроекта, устанавливающие порядок деятельности упомянутых

местных комиссий, подлежат, по мнению Малого Совета, включению (в некотором
сокращенном лишь в редакционном отношении виде) в закон о Главном комитете
и междуведомственных комиссиях по разбору претензий.

О таковых суждениях своих Малый Совет постановил занести в журнал и
доложить Совету Министров.

[Підписи] |

Заводський (головуючий), Бурлаков, Зайцев, Корніенко, Курило, Аодиженський, Пу-
ницький, Рафальський, Яковенко.

Секретар [підпис]

Окрема думка.
3 приводу постанови Малої Ради з 5.9.1918 р. по «Проекту правил про

розрахунки з кредиторами по претензіям управлінь і інституцій військового і військово-
морського відомства, неоплачених до 9 січня 1918 р, а також установ та організацій,
утворених на часи війни, котрі користувалися коштами з військового фонду»:

1) По суті справи в комісію, яка виконує функції судового характеру, представники
відомств, виконуючих роботи, в число членів з рішучим голосом вступати не повинні,
а могли б приймати участь у комісії з дорадчим голосом і давати потрібні пояснення.

2) Коли ж цього принципу не додержано й представники військового відомства
входять в склад комісії з правом рішучого голосу, то гадаю, що нема підстав і для
відхилення питання про включення в склад комісії представників від Міністерства
шляхів.

Товариш міністра шляхів,
інженер П. Чубинський

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. -Арк. 31-33. Машинопис. Оригінал.
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№ 197-198

Журнали засідань Малої Ради Міністрів

№197

9.09.1918 р.
№58

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: Г. Г. Бурлаков, А. Д. Гирський, П. L Зайцев, Я. М. Затворницький,

О. М. Карпинський, Ю. А. Корніенко, проф. [В. А.] Косинський, Г. М. Курило, L М. Ло-
диженський, В. К. Пуницький, В. Ф. Рафальський, В. Ф. Свирський, І. Г Черниш,
Б. X. Шлегель, Є. L Яковенко, закликані до засідання: І. В. Дукельський, О. Ф. Кригер,
Левин, Подгурський.

Слухали: Постановили:

По Військовому міністерству

І. Про утворення наукової комісії по

опису війни 1914-1917 рр.

II. Про майно старшинських зібрань тих

військових частин б. Російської армії, котрі
скінчають своє життя (внесення від 9

серпня).

I. а) Ухвалити утворення особливої

комісії для збору та систематизації матеріалів

військового змісту, що торкаються війни

1914-1917 рр., але зменшити оклад

утримання голови комісії до 12.000 карб., і членів її до

9.000 карб, і відповідно цьому зменшити

щорічний обрахунок на утримання та канцеля-

рійні видатки комісії до 52.800 карб.;
б) штати комісії вважати дійсними з 1

червня 1918 р. Строк чинності комісії

обмежити 31 грудня 1920 р.;

в) асигнувати в розпорядження відомства

в рахунок сміти 1918 р.- 30.800 карб.;
г) визнати бажаним, щоб після скінчення

робіт комісії відповідні архіви були відкриті для

користування приватних наукових людей.

II. Доклад відхилити, позаяк це питання

вже розв'язане журналом Ради Міністрів
від 29 липня і новий доклад військового

міністра не пропонує якого-небудь

поліпшення редакції відповідного закону.
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III. Проект тимчасового статуту про
пенсії та одноразові допомоги військовим
служачим б. Російської армії - громадянам

Української Держави.

IV. Про асигнування 465.000 карб, на
ремонт Миколаївської касарні для власного
конвою пана Гетьмана.

III. Передати на попередній розгляд

Фінансової наради та доручити останній
виявити, між іншим, питання про розмір
щорічних видатків, котрих буде вимагати

запровадження до життя цього закону.

IV. Згідно заключению Фінансової наради
ухвалити відпуск в розпорядження
Київської військово-квартирної управи на цю
мету 258.114 карб.

По Міністерству земельних справ.

V. Про асигнування коштів на утримання
урядовців ті інші видатки Поліського
управління хліборобства та державного майна.

VI. Про асигнування коштів на утримання
урядовців та інші видатки Чернігівського
управління хліборобства.

VII. Про асигнування 1.400.000 карб,
на придбання жеребців-плодівників та
5.000.000 карб, на придбання приватних
кінських заводів

VIII. Про зміну статті 213 лісового статуту

(вид. 1905 р.).

V. а) Визнати, що географічні умови та
кількість лісів у Поліссі виправдовує
утворення для нього окремого управління

хліборобства;

б) доручити Фінансовій нараді розглянути
проект штатів Поліського управління як
самостійного.

Представник Міністерства фінансів
залишився при окремій думці, гадаючи з'єднати
в одному управлінні завідування лісами
Полісся та Чернігівської губернії.

VI. Доручити Фінансовій нараді
розглянути проект штатів Чернігівського
управління, якщо в район останнього не відійдуть
ліси Полісся.

VII. а) Прохати міністра земельних справ
розглянути цей доклад в зв'язку з
висновком по ньому Фінансової наради і
представити Раді Міністрів своє по цьому питанню
міркування;
б) звернути увагу відомства на те, що

директори департаментів не мають права
представляти доклади безпосередньо на
розгляд Ради Міністрів, а повинні наперед
представляти їх своєму міністрові.

VHI. Законопроект ухвалити.
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По Міністерству праці

IX. Про зміну ст. ст. 372,376,380,383 і 406
закону 23/VI1912 р. про страхування робо¬
чих.

IX. Законопроект ухвалити.

По Державному контролю.

X. Про додаткові штати урядовців
Волинської, Чернігівської, Катеринославської та
Харківської контрольних палат.

XI. Про штати тимчасового відділу
Київської контрольної палати по перевірці
операцій Київської округи шляхів і Південно-
західного управління шосейних шляхів.

По Міністерству торгу та промисловості.

X. Законопроект ухвалити.

XI. Законопроект ухвалити.

XII. Проект зміни законів про парові
котли.

XII. Законопроект ухвалити, але з'єднати
в редакційному відношенні п. п. «д» та «е»
ст. З і вставити в цей пункт слова «в
особливо важливих випадках».

По Міністерству фінансів.

XIII. Одпуск 585.000 карб, ухвалити.XIII. Про асигнування 585.000 карб, в

рахунок сміти департаменту митних зборів.

XIV. Про зміну ставок акцизу з вина,
спирту, горілчаних виробів та сивушних масел,

про відміну загального безакцизного від-
рахунку та встановлення граничних витрат

при хороненні спирту, котрі звільняються

від оплати акцизом.

По Міністерству внутрішніх справ,

XIV. Законопроект ухвалити та провадити
до життя зі дня його затвердження.

XV. Про утворення управління

Миколаївського міського отамана та проект штатів
цього управління.

XV. а) Законопроект ухвалити та
запровадити до життя з 1 липня 1918 р.;
б) в проекті штатів скасувати посади: і)

санітарного та ветеринарного інспекторів,
2) дві посади діловодів, 3) одну посаду

помічника діловода, 4) урядовців по справах
друку та статистики, 5) одного урядовця
для доручень при отамані і 6) штатну посаду
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архітектора з тим, щоб на цю посаду
запрошувалася особа по вільному найму з
окладом утримання не вище 3.000 карб.
Представник відомства товариш міністра
В. Є. Рейнбот залишився по п. п. 2,5 і 6 при
окремій думці;
в) зменшити оклади утримання діловодів

до 5.000 карб., помічників їх - до 4.200 карб.,
журналіста - до 4.000 карб.;
г) визнати, що кількість канцелярських

урядовців повинна щорічно окреслюватися
в кошторисному порядкові.
д) суми, які потрібні на біжучий рік на

утримання управління
Миколаївського отамана, визнати по рахунку з 1 липня
цього року, за винятком роз'їзних , які
належать по рахунку на чотири місяці, з 1
вересня по 200 карб, на місяць; всього в сумі
58.850 карб.
В тій сумі:
На утримання штатних службовців -

38 800.

На утримання канцелярських урядовців

прикладено до окладу місцевих установ
Міністерства фінансів:
1-го рангу - 4 (2.500 карб на рік)

і 2-го рангу - 3 (2.300 карб, на рік) - 8 450
на утримання кур'єрів - 1.800
на канцелярські видатки - 6.000
на господарські видатки - 3.000

на роз'їзди (200 карб, х 4) - 800
Висловитися за асигнування зазначеної

вище суми 58.850 карб, в рахунок

звичайного кошторису Міністерства внутрішніх
справ на 1918 р. в розпорядження міністра

внутрішніх справ.
Представник відомства залишився при

окремій думці.
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XVI. Доклад б. Міністерства по
великоросійських справах про асигнування
13.102 карб. 50 коп., що належать власнику
«Слов янської гостаниці», за помешкання,
яке було зайняте цим міністерством з 14.12.
1917 р. до 31.7.1918 р.

XVI. Одпустити 13.102 карб 50 коп. в
розпорядження міністра внутрішніх справ для
розрахунків з власником Слов янської гос-
тиниці

[Підписи]
Гаврилов (головуючий), Зайцев, Корніенко, Курило, Аодиженський, Пуницький, Чер-

ниш, Шлегель, Яковенко.
Секретар [підпис]

В Раду Міністрів
міністра внутрішніх справ

ОКРЕМА ДУМКА
до проекту штатів і росписання посад

управління Миколаївського міського отамана.

Встановленими Радою Міністрів нормальними штатами для губерніальних
інституцій визначено, що начальники окремих установ губернії в посаді V-ro класу
одержують утримання 10.000 карб.; міністерство ж при розробленні проекту штатів для
Миколаївського отаманства випрошувало для отамана, котрий перебуває в посаді IV-ro
класу і являється вищим представником уряду в такому великому місті як Миколаїв,
оклад теж тільки в 10.000 карб. Із цього легко побачити з якою економією й
ощадністю складався згаданий проект. Ці ж міркування керували і при визначенні
кількості посад. Між тим при розгляді проекту штатів Миколаївського отаманства в Малої
Ради були скасовані дві посади діловода, одна посада помічника діловода, дві посади
урядовців по справам друку та по справам статистики, одна посада для доручень при
отамані і штатна посада архітектора, з тим, щоб на цю посаду запрошували особу по
вільному найму з окладом утримання не вище 3.000 карб, і зменшено утримання:

1)діловоду з 5.100 до 5.000 карб., 2) помічнику діловода з 4.500 до 4.200 карб., 3)
журналісту з 4.200 до 4.000 карб., 4) урядовцю першого рангу з 3.600 до 2.500 карб.,
і 5) урядовцю другого рангу з 3.000 до 2.500 карб, на рік.

Маючи головним завданням якнайскоріше відбудувати державний устрій і
громадянський спокій, Міністерство внутрішніх справ для цієї мети повинно мати в
своєму розпорядженні досить велику кількість досвідчених осіб, котрі могли б швидко
і продуктивно виконувати свої службові обов язки. Непомірна ж переобтяженість їх
службових обов язків, пристосовано до незадовільних матеріальних умов, порівнюю¬
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чи з іншими відомствами, де оклади далеко вищі, може відізватись дуже шкідливо на
планомірній пращ в справі відбудування державного устрою.

Вважаючи на все вищезгадане, я рахую своїм обов язком звернутися в Раду
Міністрів з проханням затвердити проект штатів зазначеного отаманства в редакції
міністерства і залишити 5 посад діловодів, 2 урядовців особливих доручень при
отаманові, штатну з окладом 6.600 карб, посаду архітектора, котрий занадто
необхідний управлінню Миколаївського міського отамана, як постійний доглядач по
будівничій частині; ухвалити проектами оклади утримання: діловоду - 5.100 карб.,
помічнику діловода - 4.500 карб, і журналісту - 4.200 карб, на рік; ухвалити також
проектуємий розмір утримання урядовцям: 1-го рангу в 3.600 карб, і 2-го рангу -
3.000 карб, на рік, позаяк такі розміри затверджені для цих посад по управлінням
навіть повітових старостів, а в місті Одесі, котре мало чим відзначне від міста
Миколаєва, вони ще вищі.

За міністра внутрішніх справ В. Рейнбот

В. о. директора департаменту загальних справ [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. -Арк. 40-43 зв. Машинопис. Оригінал.

№198

12.09.1918р.
№59

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: В. О. Брунст, Ю. А. Корнієнко, проф. [В. А.] Косинський, Г. М.

Курило, В. А. Кулябко-Корецький, І. М. Лодиженський, А. В. Лукашевич, Б. В. Матусевич,
В. К. Пуницький, Сенченко, [О. М.] Терпигорєв, В. В. Цівчинський, І. Г. Черниш,
Б. X. Шлегель, Є. І. Яковенко.

Секретарював: О. О. Татіїцев.

Слухали: Постановили:

По Міністерству внутрішніх справ.

І. Про порядок прийому й передачу теле- І. а) Скасувати ст. 214 статуту поштово-
грам урядових осіб і інституцій. телеграфного (про даремну передачу те¬

леграм міністра внутрішніх справ) і ст. ЗО
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телеграфного тарифу, котрого було
ухвалено Центральною Радою 15 січня 1918 р.
6) представити міністрові відновити

дійсність ст. 127 Правил пошт-тел. частини ви¬
дання 1912 р.

По Міністерству фінансів.

II. Про доповнення установи про скарбо
вий продаж цукру.

II. Законопроект ухвалити зі слідуючими
змінами:

а) дозволити приватним особам провозити
через кордон до п яти фунтів на кожну особу;
б) встановити, що акцизному доглядачеві

належить тільки послідуюча перевірка
провізних документів;

в) збільшити до 3.000 карб, пеню,
передбачену ст. 15 законопроекту.

По Міністерству торгу та промисловості.

III. Про надання міністрові торгу та
промисловості права розподіляти кріпильні та
вибухові матеріали й витягові линви поміж
копальнями.

IV. Про затвердження нових тимчасових
штатів гірничого управління й про
асигнування коштів на видатки цього управління
в 1918 р.

III. Законопроект ухвалити, але з тим, щоб
видатки по утриманню передбачених їм
урядових осіб віднесено було виключно на
попудний збір з мінерального палива, і
доповнити вказівкою, що пеня за невиконання

правил цього закону накладається по

постановам міністра торгу.

IV. а) Проект розпису платні ухвалити;

б) асигнувати на видатки гірничого

управління з 1 травня до 31 грудня 1918 р.

429.073 карб.

По Міністерству шляхів.

V. Про асигнування 9.885.136 карб, на

закінчення робіт по будівлі другої колії Жме-

ринка-Могілев і на рахунки за виконані вже

роботи по всьому участкові Жмеринка-

Окниця-Ларга.

V. Одпуск 9.885.136 карб., згідно

заключению Бюджетної комісії, ухвалити з тим,

що суми, які належать іншим відомствам,

повинні бути перераховані в прибуткові
сміти цих відомств.

По Міністерству юстиції.

VI. Про деякі зміни в штатах 1-го

департаменту.

VI. Законопроект ухвалити.
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По Міністерству земельних справ.

VII. Про передачу до відома Міністерства
земельних справ керування ветеринарією.

VII. Законопроект ухвалити за винятком
статей, що передбачають штати
ветеринарного департаменту, і з тим, що:
а) органові міністерства, керуючому

справами ветеринарії буде надана назва
ветеринарного управління і, що
б) вищий догляд за різницями,

холодильниками і т. п. буде провадитися відомством
в купі з Міністерством народного здоров'я.

VIII. Про встановлення нових норм
відсоткового збору з промислової худоби.

VIII. Законопроект ухвалити, але з тим, щоб:
а) норми збору з промислової птиці було

подвоєно (до 2 %);

б) збір поступав в прибутки Державної
скарбниці, а на покриття видатків, що раніше
відносилися на цей збір, відпускалися
щорічно необхідні суми з Державної скарбниці.

По Державній канцелярії.

IX. Проект правил про порядок
задоволення недодержаним утриманням та

одноразовими допомогами служачих Бессарабщини.

IX. Осібний журнал № 60.

X. Порушене членами Малої Ради питання
про необхідність прискорити оголошення
ухвалених Радою Міністрів законів та
постанов.

X. Маючи на увазі, що між моментом

затвердження законів і оголошенням їх в

«Державному Вістнику» проходить по кілька

днів, між тим як скоро кількість постанов ще

збільшиться, позаяк міністр торгу

надсилатиме для оголошення значну низку статутів

акцизних товариств, визнати необхідним:

а) щоб державний секретар зробив загальне

розпорядження про прискорення

надрукування окремих законів після їх затвердження,

б) щоб закони спішного характеру
оголошувалися позачергово,

в) щоб Державна канцелярія надсилала
до зацікавлених відомств і до департаменту
Державної скарбниці копії з усіх постанов
про асигнування кредитів.
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Крім того, прохати державного секретаря
представити Раді Міністрів своє
міркування про видання незалежно від «Державного
Вістника» ще Зібрання законів та
розпоряджень уряду по зразку та в форматі
існувавшого в б. Російській імперії.

[Підписи]
Гаврилов, Брунст, Корніенко, Косинський, Кулябко-Корецький, Аодиженський, Ма-

тусевин, Пуницький, Цівчинський, Шлегель.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Сир. 12. -Арк. 44-45 зв. Машинопис. Оригінал.

№199

Окремий журнал засідання Малої Ради Міністрів

12.09.1918 г.

№60

По проекту временного положения о порядке удовлетворения
содержанием и одновременными пособиями служащих правительственных

и содержащихся на средства казны учреждений в Бессарабии.

В числе других вопросов, выдвинутых на очередь состоявшейся в начале 1918 г.
оккупацией румынскими войсками Бессарабии - оккупации, вызвавшей протест со
стороны украинского правительства и последним непризнанною, остается до сего

времени не разрешенным вопрос о судьбе оставшихся в Бессарабии служащих
различных правительственных и содержавшихся на средства казны учреждений. В свое
время Совет Министров склонялся к мысли о необходимости всеми мерами
стремиться к удержанию этих служащих в пределах оккупированной губернии, чтобы
сохранить в Бессарабии элементы, верные украинской государственной идее и
могущие своим влиянием противодействовать предпринятой оккупационными властями
румынизации занятого края.

В связи с этим значительное большинство служащих местных административных
и иных учреждений оставались до последнего времени на своих постах, так как ру-
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мынские власти не предъявляли требований о принесении этими служащими
присяга и не вмешивались сколько-нибудь заметно в отправление работ соответственных
учреждений. Но в последнее время румынские власти стали принимать в этом
отношении более резкие меры и лиц, не соглашавшихся подчиняться их распоряжениям,
шедшим в разрез с интересами Украинской Державы, вынуждали покинуть пределы
Бессарабии.

В числе таких высланных из пределов Бессарабии служащих оказалось много
чинов местного почтово-телеграфного округа, вследствие чего Министерство
внутренних дел вошло в Совет Министров с представлением о распространении на этих лиц
постановлений общего закона 2 августа 1918 г. о заштатных пособиях служащим
ликвидируемых учреждений. Со своей стороны Совет Министров нашел означенный
проект недостаточно обеспечивающим интересы бессарабских служащих.
Признавая необходимым разрешить вопрос в более общей форме по отношению ко всем
вообще служащим Бессарабии (а не одним только чинам почтово-телеграфного
ведомства), поручил державному секретарю разработать соответственный законопроект.

В исполнение сего Державной канцелярией был внесен на рассмотрение Малого
Совета Министров проект временного положения о порядке удовлетворения
содержанием и единовременными пособиями служащих бессарабских учреждений;
проектом этим имелось в виду производить и впредь выдачу полностью всего содержания

тем служащим, которые оставаясь в приделах Бессарабии, сохранили бы верность
Украинской Державе. Служащим же, покидающим пределы Бессарабии,
предполагалось в случае не назначения их на соответственные должности в других губерниях,
выдавать пособия в размере, предусмотренном в законе 2.08.1918 г., а семейным
выдавать еще дополнительное пособие в размере месячного оклада их содержания.
Служащим же прикомандированным для работы к другим учреждениям, предполагалось
заштатного пособия не выдавать, а производить содержание в размере, присвоенном
им по бессарабской службе.

Обратившись к рассмотрению означенного проекта, Малый Совет отметил, что
в основу его положено стремление удержать в пределах Бессарабии возможно
большее количество служащих бывших правительственных учреждений. Между тем
поступающие в последнее время сведения о действиях румынских властей заставляют
усомниться в целесообразности дальнейшего оставления в Бессарабии служащих
украинских правительственных учреждений, так как все данные показывают, что
румынские власти охотно допускают функционирование только тех учреждений,
деятельность коих косвенно полезна румынской власти (напр. учреждений
фискального характера). Тем самым поддержание этих учреждений должно быть, по мнению
Малого Совета, признано вредным и противоречащим интересам Украины.

Что же касается соображений о желательности удерживать в пределах
Бессарабии бывших чиновников, хотя бы последние и не носили никаких служебных



622 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

обязанностей, то Малый Совет нашел, что возлагаемые такой мерой на Державное
казначейство тяготы не оправдывались бы ожидаемыми от нее результатами. Не
говоря уже о затруднительности уследить насколько бывший служащий, не несущий
никаких служебных обязанностей, сохраняет верность Украинской Державе. Совет
полагал, что такая мера не вызывается вовсе реальной необходимостью, так как
преследуемая в данном случае цель - поддержание в данном случае в населении тяготения

к Украине - может быть с большим успехом достигнута иными мерами, для коих
насильственными действиями румынских властей и без того создана благодатная почва.

Склоняясь по изложенным соображениям к заключению о бесцельности
дальнейшего удержания служащих правительственных учреждений в Бессарабии, Малый
Совет полагал своевременным создание общего закона о прекращении выдачи
содержания означенным служащим.

В связи с этим Совет полагал, что служащим, покидающим пределы Бессарабии,
должно быть, в случае если они в бытность свою в названной губернии сохранили
верность свою Украинской Державе, уплачено недополученные ими (по день издания
проектируемого закона) содержания, и, в случае не назначения их на другую
должность, выдано заштатное пособие. При этом во внимание к тягостным условиям,
вынудивших этих лиц покинуть место своего служения, Совет находил справедливым
установить для этих служащих удвоенные по сравнению с законом 2 августа, ставки
заштатного пособия.

Выдача недополученного содержания и заштатного пособия должна
производиться на основании удостоверений, выдаваемых или непосредственным начальством
выехавшего из Бессарабии служащего, или при невозможности получения такого
удостоверения в Бессарабии, по удостоверения подлежащих министерств.

На основании изложенного Малый Совет постановил представить на уважение
Совета Министров нижеследующий проект редакции настоящего законопроекта:

1. Выдачу содержания служащим правительственных и содержавшихся на средства
казны учреждений, находящихся в пределах Бессарабии, прекратить.

2. Тем служащим упомянутых в ст. 1 учреждений, которые в бытность их в
пределах Бессарабии не принесли присяги на верность румынской державе и не заняли
должностей по назначению румынских властей, в случае выезда их из пределов
Бессарабии выдается а) недополученное ими в бытность ими в Бессарабии содержание,
считая по день издания сего закона, и б) в случае не представления им другой
должности в том же ведомстве - единовременное пособие, исчисляемое на основаниях,
указанных в законе 2 августа 1918 г., но в размерах увеличенных вдвое против норм,
приведенных в ст. [... ] того же закона.

3. Недополученное содержание выдается не иначе, как по предъявлению
служащими бессарабских учреждений соответственных удостоверений, выдаваемых
начальством того учреждения, в котором они состояли на службе в Бессарабии.
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Примечание. В случае невозможности выдачи таковых удостоверений
начальством подлежащих учреждений Бессарабской губернии, удостоверения эти
выдаются бывшим служащим названной губернии подлежащими министрами на
основании имеющихся в их распоряжении сведений о сумме недополученного
служащими содержания.

4. Удостоверения на право получения единовременного пособия (ст. 2 п. б)
выдаются подлежащими министерствами.

5. Размер содержания, получаемого служащими ко времени занятия Бессарабии
румынскими войсками, исчисляется с включением всех прибавок,
производившихся им к тому времени. В случае получения служащим содержания одновременно
по нескольким областям, в расчет принимается только одно, а именно наибольшее.
В счет содержания преподавателей учебных заведений ведомства народного
просвещения полагать денежные оклады за 12 штатных уроков. Для служащих
ведомства Министерства исповеданий, получающих содержание из государственного
казначейства и из специальных средств, принимается во внимание содержание из
того и другого источника.

6. Если муж и жена состояли оба на службе, то предусмотренное ст. 3-й
единовременное пособие выдается только главе семьи. Из означенных пособий 10 % вычетов
в инвалидный капитал не производится.

7. Отпустить в распоряжение министра финансов авансом на производство
расходов, предусмотренных настоящим положением, один миллион карб.

[Підписи]
Гаврилов (головуючий), Корнієнко, Аодиженський, Пуницький, Цівчинський, Чу биясь-

кий, Шлегель.
Секретар [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Cnp. 12.- Арк. 46-47 зв. Машинопис. Оригінал.
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№ 200-206

Журнали засідань Малої Ради Міністрів

№200

16.09.1918р.
№61

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: В. Г. Колокольцев, І. М. Лодиженський, Ю. А. Корнієнко, Б. В. Матусе-

вич, В. Є. Рейнбот, В. К. Пуницький, П. І. Зайцев, І. Г. Черниш, [В. В.] Цівчинський,
П. П. Чубинський, [Г. Ю.] Жуковський, Г. Г. Вітте, М. Ф. Базаревич.

Секретарювали: О. О. Татіщев, І. В. Толлі.

Слухали: Постановили:

По Міністерству внутрішніх справ.

I. Про видачу субсидії в 316.000 карб.
Українському товариству допомоги
жертвам війни.

По Міністе

II. Про асигнування 680.000 карб, в
рахунок сміти департаменту Державної
скарбниці 1918 р.

ПІ. Про зміну окладів платні скарбничим
урядовцям при Юзівськім відділі Державного
банку та старшим касирам скарбниць III класу.

IV. Про відміну умов броварського робли-
ва і заведення нового тарифу акцизу з бро-
варства.

I. Згідно заключения Фінансової

наради ухвалити призначення субсидії в сумі
100.000 карб.

эству фінансів.

II. Одпуск 680.000 карб, ухвалити.

III. Законопроект ухвалити.

IV. Законопроект ухвалити, але подвоїти
ставку акцизу (з 10 до 20 карб.) і перевести
закон до життя з 1 жовтня 1918 р.

По Міністерству народної освіти.

V. Про асигнування 100.000 карб, на
негайні потреби по охороні національних
памяток старовини та мистецтва.

По Міністерству юстиції.

V. Одпуск 100.000 карб, ухвалити.

VI. Про асигнування 800.000 карб, на
придбання палива для будинків судових інституцій.

VI. а) Ухвалити одпуск на цю мету авансу
в сумі 500.000 карб, до 1 січня 1919 р.
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6) доручити всім відомствам подати до
Міністерства земельних справ заяви про
кількість палива, що їм потрібно на зиму
1918/1919 рр., для складання
Міністерством земельних справ по порозумінню
з Міністерством шляхів плану щомісячної
заготовки та перевозу палива.

По Міністерству народного здоров я.

VII. Про асигнування 708.300 карб, на
утримання закладів для інвалідів
Харківщини.

VII. Одпуск 708.300 карб, ухвалити та
прийняти до відома заяву представника
відомства, що останнє вноситиме доклад про

асигнування коштів на розрахунки з

харківським комітетом постачання протез, поза-

як усі комітети постачання протез передані

до відома Міністерства народного здоров я
(по згоді з військовим міністром).

По Державній канцелярії.

VIII. а) Видачу з коштів Державної
скарбниці позик кооперативам, заснованим
співробітниками окремих відомств, визнати
бажаним.

б) Одпуск кооперативу при Державній
канцелярії безвідсоткової позики в сумі
40.000 карб, на 16 місяців ухвалити.

По Міністерству продовольчих справ.

IX. Про передачу деяких речей, підлягаю- IX. Законопроект ухвалити з деякими ре-
чих відому міністерства, до других відомств, дакційними змінами (між іншим, щоб

заштатної допомоги не одержували ті особи,
що відмовляються від призначення їх на
відповідну посаду).
При окремих думках залишилися:

представник Міністерства фінансів, гадаючи
передати до відома цього міністерства
також особу частину постачання та розподілу
цукру, та представник Міністерства торгу,
котрий висловився за передачу
останньому відомству з Міністерства продовольчих

VHI. Про асигнування 40.000 карб, на
видачу безвідсоткової позики кооперативу
співробітників Державної канцелярії.
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справ шкуряного відділу та особого відділу
допомоги постачанню населення

мануфактурою та милом.

[Підписи]
Гаврилов (головуючий) Базаревич Зайцев Корніенко Курило Матусевич Пуницький

Чубинський
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. -On. 1.- Спр. 12. -Арк. 48-49. Машинопис. Оригінал.

№201

23.09.1918 р.
№62

Головував: М. О. Гаврилов.

Присутні: М. Ф. Базаревич, С. В. Бородаєвський, В. О. Брунст, Ю. А. Корніенко,

В. А. Косинський, Г. М. Курило, В. К. Пуницький, В. Т. Рафальський, В. Є. Рейнбот,
П. П. Чубинський, Б. X. Шлегель.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Міністерству ісповідань.

І. Про дозвіл вірмено-григоріанській
церкві в Одесі закріпити за церквою
дворове місце з будинками.

І. Законопроект ухвалити.

По Військовому міністерству.

II. Про асигнування 666.326 карб, на виплату
Червоному Хресту за одержуємі від нього речі.

II. Одпуск 666.326 карб, ухвалити.

III. Про задоволення помешканням

військових української армії.

III. Маючи на увазі,

а) що проект Військового міністерства
проектує задоволення військових помешканням

з опалом та освітленням, крім встановлених
для них штатами окладів утримання;
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б) що по всіх інших відомствах оклади
утримання урядовців проектуються в
такому розмірі, щоб урядовці мали можливість
наймати помешкання за свій кошт;

в) що існуючі штати Військового
відомства ще не затверджені належним
законодавчим шляхом і відомство проектує їх далі
підвищити;

г) що законопроект про задоволення
помешканням вимагає величезних витрат із
коштів Державної скарбниці (по вирахун-
ку Бюджетної комісії задоволення
помешканням старшин кожного пішого полку
(3-х курінного складу) потребує
щорічного відпуску 291.360 карб.; коли вся сума
утримання цих старшин не перевищує

438.360 карб.);
д) що закон про реквізицію помешкань
не встановлює для старшин окремих

підвищених норм площі помешкань; які

норми передбачаються законопроектом
військового відомства - законопроект
відхилити.

По Міністерству фінансів.

IV. а) Ухвалити проектоване відомством
додаткове стягнення в біжучому році
подвійного окладу цього податку;
б) в 1919 р. стягнути цей податок в

чотири рази збільшеному розмірі проти окладів;
встановлених законом 24 грудня 1914 р.;
в) одпуск 60.000 карб, на витрати;

потрібні ДЛЯ ПрОВедеННЯ ЦЬОГО Закону ДО ЖИТТЯ;
ухвалити.

По Міністерству торгу та промисловості.

IV. Про підвищення окладів державного
поземельного податку.

V. Про зміну законів про міру і вагу та про
встановлення нових тимчасових штатів

місцевих повірочних палаток.

V. Законопроект ухвалити; але

доповнити ст. 2 вказівкою; що заштатне утримання

вираховується по нормах закону 2 серпня
1918 р.
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По Міністерству шляхів.

VI. Про асигнування 12.000.000 карб, для
виплати Харківському
паровозо-будівельному заводу за рухомий склад.

VI. Одпуск 12.000.000 карб, ухвалити, але
з тим, щоб ціни на рухомий склад, що
одержується від харківського заводу,
встановлялись по згоді міністра шляхів з міністрами
фінансів, торгу та промисловості й
державним контролером.

По Міністерству праці.

VII. Проект штатів центральних установ
відомства.

VII. Доручити відомству переробити цей
проект штатів, маючи на увазі нижчезазна-
чені вказівки Малої Ради:

а) утворення окремого департаменту
законодавчих внесень з'являється

недоцільним;

б) кількість департаментів у міністерстві
повинна бути зменшена до трьох (по думці
4-х членів Малої Ради - до двох);
в) окремі канцелярії можуть бути

утворені тільки в тих департаментах, котрі
завідують значною кількістю місцевих

інституцій;

г) посади начальників відділів можуть

утворюватися тільки в тому разі, якщо вони

керують не менше як двома діловодами;

д) всі члени Ради міністра повинні
одержувати рівне утримання.
Товариш міністра фінансів висловився
крім того за зменшення посад товаришів
міністра праці до однієї посади.

По Державній канцелярії.

VIII. Про призначення безвідсоткових

позичок кооперативам, що утворюються

співробітниками центральних установ.

VIII. Прохати товариша міністра

земельних справ В. О. Брунста негайно скликати

під своїм головуванням міжвідомственну

нараду для обміркування цього питання

і складання відповідного законопроекту,

а присутніх членів Малої Ради

командирувати в засідання цієї наради своїх
представників.
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По Міністерству внутрішніх справ.

IX. Проект штатів управління округово-
го старости і кошторис на утримання цих
управлінь в 1918 р.

IX. Проект ухвалити з слідуючими змінами:
а) скасувати 1 посаду діловода;
б) встановити, що кількість канцелярських

урядовців щорічно окреслюється в
смітному порядкові;
в) оклади утримання канцелярських

урядовців І рангу встановити в сумі 2.700 карб.,
а II рангу - 2.500 карб.;
г) кількість кур єрів обмежити двома;
д) на канцелярські, друкарські та

телеграфні потреби асигнувати на 1918 р.
3.000 карб.;
е) кількість канцелярських урядовців

зменшити на 1918 р.: І рангу - до 4-х, II
рангу-до 2-х.
При окремих думках залишилися:

товариш міністра внутрішніх справ по п. «а»,
«г» та «е», гадаючи залишити дві посади

діловода, 10 посад канцелярських урядовців
і 4 посади кур єрів.
Представники Міністерства фінансів

і державного контролю, гадаючи зменшити
оклад утримання округового старости до

9.000 карб, (при помешканні натурою).

[Підписи]
Гаврилов, Базаревт} Бородаевський, Брунст, Корніенко, Косинський, Курило, Пу-

ницький, Рафальський, Рейнбот, Ющииіин* *.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. - Арк. 50-51 зв. Машинопис. Оригінал.

* Не згаданий серед присутніх.
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№202

26.09.1918 р.
№63

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: М. Ф. Базаревич, С. В. Бородаєвський, В. О. Брунст, [А. Д.] Гирський,

Ю. А. Корніенко, В. А. Косинський, Г. М. Курило, В. К. Пуницький, В. Т. Рафальський,
В. Є. Рейнбот, В. В. Цівчинський, Є. І. Яковенко.

Закликані до засідання: В. В. Розов, І. М. Руденко, А. Д. Солуха, Н. О. Рейтлингер,
[L] Ющишин306.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Міністерству праці.

І. Проект штатів центральних установ

(перероблений згідно вказівкам Малої Ради

в засіданні 23 вересня).

II. Про асигнування 39.427 карб, на

виплату утримання і видачу допомог урядовцям

комісаріатів охорони праці.

III. Про подання заяв про доходовий

податок особами, що прибули на Україну в 1918 р.

I. а) Скасувати посаду начальника відділу

в департаменті;

б) замість посади директора
статистичного бюро та помічника його встановити

посаду завідуючого окремою статистичною

частиною на правах віце-директора з

окладом утримання в 12.000 карб.

II. Одпуск 39.427 карб, ухвалити.

III. Законопроект ухвалити.

По Міністе эству фінансів.

По Державній канцелярії.

IV. Проект статуту і штатів «Державного
Вістника».

IV. а) Визнати недоцільним видання
окремої неофіційної частини наукового,
політичного та літературного змісту;
б) визнати, що друку належать накази про

призначення осіб тільки до VI класу включно;
в) скасувати примітку про порядок

розв'язку сумнівів про можливість
надрукування надісланого матеріалу.
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г) в останньому проект статуту ухвалити;
д) зменшити оклад утримання редактору

до 12.000 карб.; а завідуючому конторою до
9.000 карб.;
е) скасувати посаду старшого помічника

секретаря, урядовця для доручень,

бухгалтера, старшого рахівничого, рахівничого,

старшого конторщика та молодшого

помічника статиста та ввести посаду

канцелярського урядовця І рангу;
ж) визнати бажаним, щоб замість

неофіційної частини політико-економічного
змісту видавався окремий неофіційний

додаток до «Державного Вістника» з текстом
усіх законів на російській мові.

По Міністерству внутрішніх справ.

V. Про асигнування 112.150 карб, на ви- v. Одпуск 112.150 карб, ухвалити.
датки канцелярії київської міжвідомствен-
ної реквізиційної комісії.

VI. Проект штатів місцевих установ вій-
ськової повинності.

VI. В зміну проектуємих відомством
встановити слідуючі оклади утримання:
а) для радників:
Київської, Харківської та

Катеринославської губерніальних управ
7.800 карб. Інших губерніальних управ

7.200 карб.

Повітових управ І рангу. 6.600 карб.
Повітових управ II рангу. 6.000 карб.

Представник відомства залишився при
окремій думці, гадаючи встановити
відповідні оклади в сумі 9.000, 8.400, 7.800

і 7.200 карб.;

б) в Київській губерніальній управі:
секретарю - 6.500 карб, помічникам їх -

4.700 карб., канцелярським урядовцям
І рангу - 3.600 карб., II рангу - 3.000 карб.;
в) в Харківській та Катеринославській

губерніальних управах: секретарю -
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VIL Про утворення Ради та департаменту
страхування й протипожежних заходів.

6.000 карб., помічнику - 4.500 карб.,
канцелярським урядовцям І рангу - 2.500 карб, II
рангу - 2.400 карб.;
д) в повітах (І рангу та II рангу):

секретарям - 4.800 і 4.200, канцелярським
урядовцям І рангу - 2.700 і 2.500 карб., II рангу -
2.400 і 2.200 карб.

VII. а) Збільшити число членів ради на
другого представника Міністерства фінансів
і на першого представника від
Центрального українського кооперативного комітету
та встановити, що представники від
міністерств призначаються міністрами;
б) визнати, що проїздні та добові гроші

члени ради одержують на тих же підставах,
що і члени Комітету праці;
в) доповнити ст. 25 і п. І розд. III ст. 26

статуту вказівками на товариства
кооперативного характеру;

г) в останньому проект статуту, рівно ж
проект штатів і закону ухвалити;
д) прийняти до відома заяву товариша

міністра, що відомство не має на меті
доручати раді по справах страхування розгляд
питань, що виникають в діяльності державних
ощадних кас відносно операцій по
страхуванню життя.

Представники міністерств торгу та
промисловості, земельних справ і шляхів
висловилися за те, щоб Раді підлягали теж
принципові питання, що виникають в діяльності

державних ощадних кас відносно операцій
по страхуванню життя, а також, щоб
відносно статутів певних страхових товариств,

затверджених міністром промисловості, Рада
давала тільки своє заключения.

[Підписи]
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Гаврилов, Базаревин, Бородаевський, Брунст, Корніенко, Косинський; Курило, Пу-
ницький, Рафальський, Цівнинський.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12.- Арк. S2-53 зв. Машинопис. Оригінал.

№203

30.09.1919р.
№64

Головував: М. О. Гаврилов.

Присутні: М. Ф. Базаревич, С. В. Бородаевський, В. О. Брунст, О. М. Карпинський,

В. А. Косинський, Г М. Курило, І. М. Лодиженський, В. К. Пуницький, В. Т.

Рафальський, ген. [М. Г] Синеоков, В. В. Цівчинський, П. П. Чубинський, В. В. ^овиченко.
Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Міністерству земельних справ.

І. Про зміну порядку урядування удільним І. а) Скасувати як зайву ст. 1. (про визнання
майном. удільного майна державною власністю) і за¬

мість цього ввести в закон вказівку, що він
видається в зміну й доповнення постанови
Тимчасового уряду від 16 березня 1917 р.;
б) визнати неможливим надання міністрові

земельних справ права встановляти нові
посади в управліннях державними маєтками;
в) ввести в ст. 6 вказівку на закон 2 серпня

1918 р. про заштатну допомогу;
г) в останньому законопроект ухвалити

з деякими редакційними змінами;
д) предоставити відомству розглянути

питання про порядок призначення пенсій
особам, що до часу видання цього закону
набули на службі удільного відомства право
на пенсію згідно статуту цього відомства та
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II. Про надання на орендарів, по умовам
на позаміське нерухоме майно
сільськогосподарського значення, обов'язків виплати
податків на це майно.

III. Про передачу для Ново-Александрій-

ського інституту земельного участку та

будинків Чутуєвської військової школи.

не зоставатимуться на службі після видання
цього закону.

II. Законопроект ухвалити з деякими
редакційними змінами.

III. Законопроект відхилити, позаяк
відомство не представило даних, що доказували

б неможливість відомству перенести
інститут в іншу місцевість або зайвість для
потреб української армії Чутуєвської
військової школи.

Представник відомства залишився при
окремій думці.

По Міністерству юстиції.

IV. Про тимчасове, до 1 жовтня 1919 р,
припинення чинності ст. 224 Учр. суд.
установлений.

V. Про асигнування 300.000 карб, на по
стачання, допомоги, господарські й канце
лярські потреби Державного Сенату.

IV. Законопроект ухвалити.

VI. Про зміну § 49 Статуту вищих
початкових шкіл.

По Міністерству шляхів.

V. а) Асигнувати: на ремонт будинків і на

господарські видатки Державного Сенату
150.628 карб, і на канцелярські видатки його
50.000 карб, а разом 200.000 карб.;

6) предоставити міністрові юстиції
внести на розгляд Ради Міністрів
законопроект про порядок видачі сенаторам та

урядовцям Державного Сенату проїздних
грошей та про призначення
вищезазначеним особам окремих допомог на переїзд
до Києва.

По Міністерству народної освіти.

VI. Законопроект ухвалити.

VII. Про асигнування 2.112.000 карб, на
продовження будівлі колії Цвітково-Жаш-
ків.

VII. Згідно заключения Бюджетної

комісії ухвалити одпуск кредиту в сумі

2.000.000 карб.
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VIIL Про асигнування 45.755.000 карб, на
збільшення коштів оборотних капіталів для
виплати Центральним державам за
постачання вугілля.

VIII. Одпуск 45.755.000 карб, ухвалити.

По Державній канцелярії.

IX. Доклад В. О. Брунста - голови міжві-
домственної комісії по розгляду питання
відносно фінансування кооперативів, що
засновуються служачими центральних

установ.

IX. Маючи на увазі а) необхідність
допомоги служачим в державних установах і
доцільність чинити цю допомогу не шляхом
збільшення окладів їх утримання, а шляхом
допомоги кооперативам, що засновують

служачі, в котрих вони матимуть змогу

купувати необхідні речі по значно зменшеним
цінам проти риночних;
б) особливий характер кооперативів, що

засновують служачі в державних установах,
який утруднює фінансування їх на
загальних підставах через кредитові установи;
в) недоречність видавати кооперативним

установам позички без налічення відсотків,
висловились за:

1) відпуск союзові кооперативів служачих
в державних установах з коштів Державної
скарбниці позички в сумі 500.000 карб, на 6
років, але з тим, щоб позичку було видано:
а) після кожної реєстрації цього союзу,
б) при умові виплати союзом по цій

позичці відсотків із рахунка чотирьох
відсотків у рік, себто із рахунка того відсотка, що
виплачують державні ощадні каси по
внесеним до них сумам.

2) Дозвіл щорічної видачі
вищезазначеному союзові з коштів Державної скарбниці
короткострочних позичок із 4 % на суму
не більше 1.000.000 карб., з тим, щоб ці
позички було в кінці кожного року повернено
до Державної скарбниці разом з відсотками,
і щоб видачу окремих сум в рахунок
вищезазначеного мільйона карбованців робилося
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в кожному окремому випадку з дозволу

міністра фінансів.

3) Видачу щорічно, на тих же умовах,

позичок кооперативам, які засновують

служачі окремих державних інституцій з тим, щоб

а) загальна сума позичок не перевищувала
в рік 1.000.000 карб, і

б) щоб розмір окремих позичок

встановлювався міністром фінансів по згоді з

відповідним міністром.

Представник Міністерства торгу і

промисловості залишився по цьому питанню при
окремій думці, гадаючи більш доцільним, щоб

фінансування кооперативів служачих

робилося через Державний банк і щоб з утримання

членів кооперативів удержувалась періодично

деяка частина на утворення особливого

гарантійного фонду відповідних кооперативів.

[Підписи]

Гаврилов, Базаревт, Бородаевський, Карпинський, Косинський, Курило, Пуницький,

Рафальський, Щецинський, Чубинський.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. -Арк. 54-55 зв. Машинопис. Оригінал.

№204

3.10.1918 р.
№65

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: М. Ф. Базаревич, С. В. Бородаевський, В. О. Брунст, С. Т.

Варун-Секрет, [А. Д.] Гирський, П. І. Зайцев, О. М. Карпинський, Ю. А. Корнієнко, В. А.
Косинський, В. А. Кулябко-Корецький, Г М. Курило, К. К. Мирович, В. К. Пуницький,
В. В. Цівчинський. Закликано до засідання: М. М. Боярського.
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Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Міністерству фінансів.

І. Про порядок видачі дозволу на продаж
виноградових, овочевих і ягідних вин, а
також пива, портеру й меду роспивочно й на
винос

По Міністерству шляхів,

І. а/ Доклад ухвалити й перевести до
життя зі дня його затвердження.

II. Про асигнування коштів на утримання

Термінологічної комісії та на видання її
матеріалів

III. Про затвердження нових штатів
хлоп ячих гімназій та реальних шкіл та про

асигнування на утримання їх 19.853.341

карб.

IV. Про затвердження нових штатів
учительських інститутів і семінарій та про
асигнування коштів на їх утримання.

II. а/ Одпуск кредиту згідно з
заключениям Бюджетної комісії ухвалити в сумі

27.000 карб.;
б/ визнати бажаним, щоби матеріали

комісії було надіслано до Міністерства народної

освіти для передачі їх на розгляд
Термінологічної комісії при Науковому товаристві.
Частина членів Малої Ради висловилась

за необхідність попередньої, ще до друку,

ухвали праці відомственної комісії комісією
при Науковому товаристві.

По Міністерству народної освіти.

III. а/ Одпуск кредиту на допомогу
існуючим гімназіям та реальним школам, що

відкрилися на земські, міські та громадські
кошти встановити в сумі 5.000.000 карб, з тим,
щоб цю суму було міністерством
розподілено між всіма школами

б/ загальний одпуск кредиту ухвалити
в сумі 15.530.086 карб.
в/ в останньому законопроекті проекти

штатів ухвалити і перевести до життя з 1
червня 1918 р.

IV. а/ Законопроект ухвалити та перевести
до життя з 1 червня 1918 р.
б/ Одпуск кредиту, згідно з

заключениям Бюджетної комісії ухвалити в сумі
4.999.080 карб.
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V. Про затвердження нових штатів
торговельних шкіл та про асигнування коштів на
їх утримання.

V а/ Законопроект ухвалити, але перевести
до життя з 1 червня (а не 1 липня) цього року.
б/ Одпусккредитуухвалитивсумі 295.000

карбованців

По Міністерству внутрішніх справ.

VI. Проект штатів центральних установ
поштово-телеграфного відомства.

VTI. Проект штатів
технічно-господарського департаменту

VL а/ Висловитись проти відновлення
посади міністра пошт і телеграфів і, в зміну закону
Центральної Ради від 2 грудня 1917 р., ввести
відомство в склад Міністерства внутрішніх
справ з назвою Головного управління пошт
і телеграфів на чолі з головноуправляючим,
товаришем міністра внутрішніх справ.
б/ Скасувати в проекті штатів посади

міністра, товариша його, урядовця для доручень
IV класу і посаду помічника діловода в
мобілізаційному відділі технічного
департаменту і 1 посаду канцелярського урядовця II
рангу в експлуатаційному відділі поштового
департаменту.

в/ Ввести в штат посади головноуправля-
ючого і помічника його з окладами

утримання в 18.000 і 15.000 карб.
г/ В останньому проект штатів ухвалити.

VTI. а/ Розгляд штатів відкласти до часу
розгляду загального проекту штатів всіх
інших департаментів Міністерства
внутрішніх справ.
6/ 3 приводу питання про порядок

користування відомствами автомобілями 1/
прохати Міністерство торгу та промисловості
прийняти на себе постачання всім
цивільним відомствам бензину та змазочних
матеріалів; 2/ утворення центрального гаражу
для всіх центральних інституцій - визнати
недоцільним; 3/ прохати Міністерство
торгу та промисловості представити Раді
Міністрів по порозумінню з іншими
зацікавленими відомствами міркування відносно
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VIIL Про зміну порядку видачі дозволу на
влаштування лотерей

IX. Про асигнування коштів на таємні
видатки департаменту Державної варти

По Штабу

X. Проект статуту Головної квартири
Гетьмана всієї України

норм використання бензину та змазочних
матеріалів і відносно організації ремонту
автомобілів з об єднанням окремих відом-
ственних майстерень в загальні майстерні,
що підлягали б одному з технічних відомств.

При цьому Міністерство торгу мусить
прийняти на увагу заключения комісій, що
утворені: при Міністерстві торгу під
головуванням проф. Савина та при Міністерстві
внутрішніх справ під головуванням члена
Ради міністра Шидловського.

VIII. Встановити, що дозвіл на

влаштування лотерей дається: при лотереях на
суму до 5.000 карб, губерніальними
старостами, столичними та міськими отаманами;

до 25.000 карб. - Міністерством
внутрішніх справ по згоді з Міністром фінансів; на

суми більш 25.000 карб. - Радою Міністрів
(порядком управління, а не законодавчим
шляхом).

IX. Прохати товариша міністра фінансів
Г. М. Курила розглянути цей доклад
вкупі з членами Малої Ради від Міністерства

внутрішніх справ і держаного контролю
та повідомити раді міркування цієї комісії
з приводу докладу Міністерства внутрішніх

справ.

[ана Гетьмана.

X. а/ Передати проект на попередній
розгляд комісії із членів Малої Ради,
представників міністерств військового, внутрішніх
справ і юстиції та із представника Штаба
пана Гетьмана;
б/ визнати, що із статуту повинні бути

викреслені всі статті, які мають характер
інструкції та мусять бути затверджені владою
начальника Штабу пана Гетьмана
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[Підписи]
ГавриловБрунст, Зайцев, Корніенко, Косинський, Кулябко-Корецький, Курило, Ми-

рович, Пуницький, Цівчинський.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. - Арк. 56-57 зв. Машинопис. Оригінал.

№205

7.10.1918 р.
№66

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: В. Е Колокольцев, М. Ф. Базаревич, В. О. Брунст, П. І. Зайцев, О. М. Кар-

пинський, Ю. А. Корніенко, В. А. Косинський, І. І. Крижановський, Г М. Курило,
І. М. Лодиженський, К. К. Мирович, В. К. Пуницький, В. В. Цівчинський, О. П. Чернай.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Міністерству земельних справ.

І. Про асигнування 3.000.000 карб, на

експлуатацію сушильних заводів для городини
в Харківській губернії.

І. а/ Одпуск 3.000.000 карб, ухвалити з тим,

щоби цю суму було до 1 червня 1919 р.
повернено в кошти Державної скарбниці.
б/ Прийняти до відома заяву п. міністра,

що відомство згоджується з заключениям

по цій справі Бюджетної комісії та має на

меті в будучим часі притягнути до діла
приватних осіб.

II. Про асигнування 4.627.000 карб, на
видачу утримання урядовцям місцевих
управлінь хліборобства, а також лісництв і
піщано-ярових округ.

III. Про призначення одноразової допомоги

бувшому в. об. начальника
Київсько-Подільського управління хліборобства Муравьеву.

II. Згідно з заключениям Бюджетної

комісії ухвалити одпуск на цю мету авансу в сумі
3.000.000 карб.

III. Призначити О. П. Муравьеву
одноразову допомогу в сумі 3.000 карб.
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IV. Про порядок продажу казенних
оброчних статей при посередництві Державного
земельного банку та про передачу банкові
участків землі у власність держави.

IV. а/ Ввести в ст. ст. З і 6 вказівку на
необхідність згоди державного контролера.
б/ Розгляд ст. 7 проекту відкласти до 10

жовтня

По Міністерству праці.

V. Про асигнування 25.235 карб, на
господарські видатки відомства (оплата
помешкання, ремонт самоходу та купівля бензину).

VI. Про асигнування 15.050 карб, на
обслідування існуючих статистичних органів.

V. Одпуск 25.235 карб, ухвалити.

VI. Прийняти до відома заяву товариша
міністра, що відомство бере цей
законопроект назад.

По Міністерству фінансів.

VII. Про асигнування 32.450 карб, на ула-
штовання електричного освітлення в
будинкові Київської фінансової палати.

VIII. Про реквізицію торговельних
помешкань для потреб скарбової горілчаної
монополії.

VII. Одпуск 32.450 карб, ухвалити.

VIII. Повернути законопроект до
відомства для переробу його та доповнення
правилами про порядок реквізиції та про
порядок винагороди власників або орендарів
реквізуємих помешкань.

По Міністерству шляхів.

IX. Про подорожні та добові гроші для
служачих центральних установ відомства та
порайонних комітетів.

X. Про асигнування 414.500.000 карб, на
експлуатацію державних залізниць та на
видатки Київської округи шляхів в другому
півріччі 1918 р.

IX. Роспросторити на служачих
центральних установ відомства й порайонних
комітетів чинність 1,2 і 3 приміток до закону 26
червня 1918 р.

X. а/ Асигнувати в розпорядження
міністра шляхів на експлуатацію державних
залізниць в другому півріччі 1918 р. аванс
в сумі чотирьохсот мільйонів карб.
б/ Розгляд питання про одпуск 14.500.000

карб, на видатки Київської округи шляхів
відкласти до одержання по ньому висновку
Бюджетної комісії.

По Міністерству юстиції.

XI. Про распросторення чинності закону
26 червня 1918 р. на урядових осіб
Державного Сенату.

XI. Законопроект ухвалити.
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XII, Про порядок перевиборів Одеської XII. Законопроект ухвалити,
ради присяжних повірених.

По Міністерству торгу та промисловості.

XIII. Про доповнення закону 28 вересня
1918 р. про вдержання та перевірку парових
котлів.

XIII. Законопроект ухвалити.

По Міністерству народного здоров'я й опікування.

XIV. Про асигнування 117.324 карб, на ви- XIV. Одпуск 117.323 карб, ухвалити,
дачу їх Харківському й Чернігівському по-
печительствам про сліпих.

По Міністерству продовольчих справ.

XV. Про призначення екзекуторові б. хо-
зяйственого департаменту Яблуновському
винагороди в сумі 1.824 карб, за
розграбовані у нього большовиками речі.

XV. а) Повідомити відомство, що по цьому
питанню Яблуновський мусить звернутися
до комісії, що утворена при Міністерстві
торгу й промисловості;
б) видачу Яблуновському винагороди з

коштів Державної скарбниці відхилити.

По Міністерству народної освіти і мистецтва.

XVI. Про асигнування 20.000 карб, в
допомогу утримання двох бурс-інтернатів при З
українських гімназіях м. Києва

XVII. Про асигнування 30.170 карб,
допомоги Київському художньо-промисловому
музею307 на 1918 р.

XVIII. Про призначення пенсії вдові б.
бухгалтера Катеринославського гірничого
інституту Торгашовій.

XIX. Про асигнування 87.100 карб на
улаштування в м. Києві культурно-про-
світного кінотеатру та кінематографічної
лабораторії.

XVI. Одпуск 20.000 карб, ухвалити.

XVII. Ухвалити одпуск в розпорядження
головноуправляючого по справах

національного мистецтва всіх 30.170 карб.

XVIII. Пенсію призначити в сумі 800 карб,
(що з % додатками буде 1.200 карб.)

XIX. а) Цілком і одноголосно поділяючи
основну думку відомства про необхідність
користування кінематографами, як мірою,
котра допомагає розповсюдженню в

широких колах людності відомостей про

рідну культуру та історію (див. журнал Малої
Ради від 26 серпня № 52, ст. XVII),
визнати все ж таки недоцільним улаштування,

яке проектується відомством, казенного
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кінематографу і лабораторії, особливо при
нікчемності тієї суми, яку відомство гадає
обернути на цю потребу.
б) Доручити відомству розробити негайно

питання про те, як принадити до цієї справи
приватне підприємство і
громадсько-просвітні установи, в окремості питання, на
яких умовах і в якому розмірі могли би
одержувати субсидії приватні особи та
зазначені установи, коли що вони приймуть на себе
готування фільм відповідного характеру та
демонстрування їх в кінематографах.

По Військовому міністерству.

XX. Про асигнування 29.275.680 карб, на
звичайні видатки відомства в вересні (в
додаток до ЗО міл. карб., що було відпущено
13 вересня).

XX. Одпускухвалитив сумі29.250.680карб,
(з зменшенням на 25.000 карб, кредиту на
влаштування майстерень задля 4 запасних
полків, позаяк відомство має змогу дістати
частину майна, необхідного для
влаштування майстерень із запасів військового майна
б. російської армії).

XXI. Про асигнування 13.838.643 карб, на
надзвичайні видатки відомства у вересні місяці.

XXI. Одпуск 13.838.643 карб, ухвалити.

XXII. Про асигнування 35.687.000 карб,
по інтендантській сміті авансом на звичайні

видатки відомства в жовтні місяці.

XXII. Одпуск 35.687.000 карб, ухвалити.

XXIII. Про відпуск коштів на утримання

стипендіаток в жіночих інститутах.

XXIII. а) Прийняти на кошти Державної
скарбниці виплату в існуючих жіночих
інститутах України 142 стипендій (бувших
стипендій Олександрівського та Юрьєвського
комітетів та Військового міністерства);
б) визнати, що після закінчення навчання

окремих стипендіаток із лічби
вищезазначених, виплата відповідних стипендій

повинна припинятися;

в) асигнувати в розпорядження
військового міністра на виплату стипендій в 1918-
1919 рр. 170.400 карб.
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По Державній канцелярії.

XXIV. Надісланий до Державної
канцелярії доклад окремої комісії при пані Гетьмані
по поліпшенню стану калічених вояків.

XXIV. Прохати членів Малої Ради
зробити по їх відомствах розпорядження, щоб
до 20 жовтня останніми було до Державної
канцелярії надіслано міркування відносно
заходів, запропонованих комісією.
б) Доручити Державній канцелярії після

одержання вищезазначених висновків
відомств скласти загальний по цій справі
доклад і внести його на розгляд Малої Ради
Міністрів.

[Підписи]
Гаврилов, Базаревич, Брунст, Зайцев, Карпинський, Корніенко, Косинський, Курнило,

Лодиженський, Мирович, Пуницький, Цівчинський.
Секретар Ради [підпис]

ДДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. -Арк. 58-60 зв. Машинопис. Оригінал.

№206

10Л0Л918р.
№67

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: М. Ф. Базаревич, В. О. Брунст, О. М. Карпинський, Ю. А. Корнієн-

ко, В. А. Кулябко-Корецький, Г. М. Курило, І. М. Лодиженський, А. В. Лукашевич,
К. К. Мирович, [О. В.] Оссовський, В. К. Пуницький, В. Є. Рейнбот, В. В. Розов,
І. Г. Черниш, Є. І. Яковенко.

Секретарював: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Міністерству народного здоров'я.

І. Про утворення посад уповноважених І. а) Проект статуту ухвалити;
міністерства. б) тимчасово, до виявлення взаємовідно¬

син України з Кримом, відкласти розгляд
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IL Тимчасовий статут перестереження* та
боротьби з пошестними хворобами.

III. Про передачу відомству справи
постачання ампутованих вояків протезами.

IV. Про деякі зміни в законах, які
викликаються утворенням окремого відомства
народного здоров'я й опікування.

питання про утворення посади

уповноваженого для Таврії;
в) скасувати посаду уповноваженого для

м. Одеси і ввести замість цього в штат

посаду лікаря для доручень при
уповноваженому Херсонщини;
г) в останньому штати ухвалити та

перевести їх до життя з 15 жовтня;

д) асигнувати в рахунок сміти 1918 р.:

на утримання уповноважених і лікарів
для доручень 35.000 карб. На роз'їзди
їх 15.000 карб, і на канцелярські видатки
3.300 карб., а разом 533.400 карб.

II. Законопроект ухвалити, доручивши
встановлення остаточної його редакції
Державній канцелярії.

III. Законопроект ухвалити і відпуск
316.651 карб, ухвалити.

IV. а) Маючи на увазі заяву товариша
міністра, що відомство має на меті в
близькому часі внести на розгляд Ради Міністрів
проект статуту міністерства - повернути
цей законопроект до відомства як зайвий;
б) звернути увагу відомства на

необхідність попереднього, до внесення на
розгляд Ради Міністрів, обговорення статуту
міністерства з зацікавленими відомствами.

По Міністерству продовольчих справ.

V. Про асигнування 127.656 карб, на
ремонт і перебудування будинку готелю

«Імперіаль» для Міністерства

продовольчих справ.

По Військовому міністерству.

V. Одпуск кредиту, згідно заключения
Бюджетної комісії, ухвалити в сумі 50.000 карб.

VI. Про порядок розроблення та
кодифікації законів по військовому відомству.

VI. Особливий журнал № 68.

Йдеться про попередження.
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По Міністерствам фінансів і земельних справ.

VII. Проект правил про порядок продажу
казенних земель Державному
земельному банкові та передачі цим банком земель
у власність держави.

VII. Визнати: і) що при продажі казенних
земель банкові виплата кріпосного податку
виплачується банком та відповідні витрати
приймаються на увагу при встановленні
продажної вартості цих земель і 2) що при
передачі земель банком Міністерству
земельних справ цей податок взагалі не
виплачується, позаяк землі залишаються й надалі
в розпорядженні держави.

По Міністерству фінансів.

VIII. Проект штатів департаменту митних
зборів.

VIII. Проект штатів ухвалити в тому
складі, в якому вони були намічені Бюджетною
комісією.

IX. Проект штатів департаменту митних
зборів.

X. Про продовження та відміну деяких
постанов про прості податки.

IX. Проект штатів ухвалити в тому складі,
в якому вони були намічені Бюджетною
комісією*.

X. Законопроект ухвалити з нижчезазначе-
ними змінами:

а) ст. З доповнити приміткою, що із
прибутків підприємств, зазначених в п. п. «б»

та «в» ст. 1 виключаються оклади доходо-

вого податку;

б) в ст. 14 реченець подання заяв про
промисли й заняття перенести в 1918 р. з 15
жовтня на 1 листопада;

в) в розділі II реченець подання скарг на
постанови фінансових палат (відносно
облогу податком за 1917 р.) продовжити до 1
грудня 1918 р.;
г) в останньому законопроект ухвалити.
Представник Міністерства торгу та

промисловості висловився взагалі проти
обкладання в 1918 р. податком зо зросту
прибутків, позаяк в 1917 р. військові за-
кази були сливе припинені, а більшість

* Пункти VIII та IX повторюються у документі.
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підприємств зруйнована й цим

підприємствам треба обратити їх прибутки на

відновлення зруйнованих галузей їх праці.

Крім того, зріст прибутків значної

кількості підприємств з'являється фіктивним
і знаходиться в зв'язку із зменшенням

дійсної вартості грошей.

Але з огляду на принципове рішення
Малої Ради залишити цей податок в складі

інших прибутків Державної скарбниці,

представник Міністерства торгу висловився за

бажаність окремих в цьому законопроекті

змін, а саме; за визволення від цього податку

підприємств, зазначених в п. «а» ст. І, коли

вони мають менше, як 8 % прибутку (по

проекту відомства - 6 %, як то встановлено

сливе у всіх чужоземних державах) та тих

підприємств, із лічби зазначених в п. «в» ст.

І, котрі тільки засновані в 1917 р.

Крім того представник відомства

торгу висловився за необхідність зарахувати

громадські збори в склад тих 40 % і 60 %

прибутку, вище яких норм не може бути
податок.

[Підписи]
Гаврилов, Базаревич, Брунст, Карпинський, Курило, Мирович, Оссовський, Пуниць-

кий, Яковенко.

Секретар Ради [підпис]

Особое мнение

представителя Министерства торговли и промышленности по
законопроекту Министерства финансов о продлении и отмене

некоторых постановлений о прямых налогах.

Министерство торговли и промышленности возражает против установления
налога на прирост прибылей на 1918 окладный год в силу нижеследующих
соображений:
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I. При введении налога на прирост прибылей имелось в виду усиленное обложение
прибылей предприятий, полученных вследствие усиленных заказов казны и разных
учреждений на военные нужды; для обложения предприятий означенными налогами
за 1917 операционный год, в течении коего военные действия и связанные с ними
заказы были почти прекращены, справедливых оснований не имеется.

II. Многие торгово-промышленные предприятия в 1917-1918 гг. весьма
существенно пострадали от анархических выступлений и нарушения правильного
течения жизни в стране, вследствие чего вынуждены ныне затрачивать последнюю

свою наличность на восстановление своей деятельности; поэтому взыскание

с них налогов, в особенности же такого крупного, как налог на прирост
прибылей, лишит эти предприятия возможности отпускать средства на восстановление
своей деятельности.

III. Кажущееся увеличение прибыли некоторых предприятий, особенно
неотчетных, объясняется отнюдь не развитием их деятельности, а исключительно
увеличением стоимости продуктов производства, входящих в их оборот, вследствие
наблюдаемого ныне общего понижения денежной единицы. Кроме того, увеличение оборотов
тех предприятий, кои имеют своим предметом оплачиваемое акцизом производство,
расходы по которому не могут быть доказаны предприятиями, ибо они не имеют
ныне в наличности необходимых торговых книг - только кажущееся.

Независимо от изложенного, Министерство торговли и промышленности считает
необходимым высказать следующие частные замечания по поводу отдельных статей
законопроекта:

I. Согласно пункту «а» ст. I., предполагается взимать налог с отчетных
предприятий, получающих прибыль свыше 6 %, между тем как по закону 13 мая 1916 г. налог
взимался лишь с предприятий, получивших прибыль свыше 8 % на основной капитал;
к подобному повышению никаких уважительных мотивов не приведено.

2) По поводу пункта «в» ст. 2 министерство находит, что к привлечению к
обложению предприятий, возникших в 1917 г., не имеется достаточных оснований, так как
в этом последнем году военные действия уже были прекращены.

3) В отношении ст. ст. 11 и 12 министерство признает необходимым включить
в пределы обложения суммы местных налогов.

Член Совета министра торговли
и промышленности, и. об. директора
департамента общих дел И. Лодыженский [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. - Арк. 61-64 зе. Машинопис. Оригінал.
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№207

Окремий журнал засідання Малої Ради Міністрів

16.10.1918 г.
№68

По законопроекту воєнного министра
о порядке разработки и кодификации законов в Военном

ведомстве Украинской Державы и о приказах по тому же ведомству.

Военный министр вошел в Совет Министров с представлением, в котором
указал, что в период сложных работ по созданию армии молодой Украинской Державы
представляется необходимым установить законодательным путем, какими именно
законами должна руководствоваться украинская армия, а равно установить порядок

разработки, опубликования и кодификации военных законов, а также, впредь до
созыва Державного Сейма, упростить порядок посредством коего созидаются и
воспринимают силу закона некоторые военные законопроекты.

Имея в виду, что составление нового сборника законов и постановлений по
Военному ведомству потребовали бы продолжительной кропотливой работы, военный
министр находит необходимым сохранить пока в силе Свод военных постановлений
1869 г. со всеми к нему дополнениями и продолжениями, изданными до 27 октября
1917 г., поскольку соответственные законы и постановления не были отменены
законами Украинской Державы. Но так как в Своде 1869 г. отсутствует ряд весьма
существенных постановлений общего характера, как например уставы строевой,
внутренней, гарнизонной и полевой службы, правила о перевозке войск по железным
дорогам, а равно отсутствуют штаты воинских частей, учреждений и установлений,
то военный министр полагал дополнить Свод тремя новыми книгами (XXV-XXVII),
по которым и распределить упомянутые положения, уставы и штаты.

Намечая далее в своем представлении подробный порядок предварительной
ведомственной разработки проектов новых законов и постановлений, военный
министр полагал, что для ускорения дела и облегчения работ Совета Министров,
следовало бы временно, впредь до созыва Державного Сейма, на период интенсивного
строительства во всех отраслях военного дела, установить особый упрощенный путь
издания тех военных законопроектов, которые не касаются контингента

новобранцев, не связаны с бюджетом и не затрагивают интересов других ведомств. Такие дела
могли бы, по мысли военного министра, представляться им непосредственно пану
Гетману, минуя Совет Министров.

Наконец военный министр возбудил вопрос о порядке издания приказов, которые
он предполагает подразделить на а) «приказы пана Гетмана по армии и флоту всей



6S0 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

Украины»^ в которых объявлялись бы приказы о назначениях; увольнениях и
наградах личного состава армии и флота и б) приказы по Военному ведомству для
опубликования касающихся названого ведомства законов и постановлений, издаваемых
в развитие законов, инструкций и разъяснений военного министра, а также
отдельных приказов министра, имеющих для армии общее руководящее значение.

Войдя в рассмотрение доклада военного министра, Малый Совет Министров
нашел, что возбужденный вопрос имеет серьезное принципиальное значение, будучи
связан с истолкованием Основных законов 29 апреля 1918 г. о временном
государственном устройстве Украины. С указанной точкой зрения Малый Совет полагал,
что установление того или иного упрощенного порядка издания законов без
одобрения их Советом Министров противоречило бы ст. 31 Основных законов Украины
и не могло бы быть, следовательно, допущено.

Но вместе с тем Малый Совет полагал, что указываемое военным министром
неудобство проводить все проекты через Совет Министров не будет в сущности
иметь места, так как значительная часть намечаемых им мер должна быть отнесена
не к категории законов, а к категории по строевой, технической и хозяйственной
частям, или к числу положений и наказов учреждениям и должностным лицам
Военного ведомства. Между тем, согласно ст. 96 бывших Основных законов Российской
империи, такие постановления, положения и наказы в случаях, когда они

относились собственно к одному упомянутому ведомству, не касались предметов общих
законов и не вызывали нового расхода из казны или же, если вызываемый ими расход
покрывался ожидаемыми сбережениями по финансовой смете Военного ведомства,
представлялись на утверждение верховной власти непосредственно по
рассмотрению их Военным советом, минуя законодательные учреждения. По мнению Малого
Совета, в первой своей части это положение ст. 96 бывших Основных законов
Российской империи не противоречит основным началам законов, возвещенных при
Грамоте пана Гетмана 29 апреля 1918 г., так как соответственные постановления,
положения и наказы являются в сущности не законами, а распоряжениями,

могущими быть отданными непосредственно властью верховного вождя армии и
флота всей Украины. Сказанное не относится, конечно, к мерам, требующим нового
расхода из казны, хотя бы этот расход и покрывался ожидаемыми сбережениями
по смете Военного ведомства, так как этого рода меры, как чисто законодательные,
могут, при отсутствии в Основных законах 29 апреля 1918 г. соответственного
указания, проводиться исключительно в порядке общего законодательства, то есть по
одобрению их Советом Министров.

По изложенным соображениям Малый Совет высказался за внесение в проект
военного министра соответственных изменений, в частности, указания на
обязательность прохождения проектов упомянутых постановлений, положений и наказов
через Военный совет.
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Что касается предположений воєнного министра о порядке ведомственной
разработки новых законопроектов и постановлений по военной части, равно как о
порядке издания приказов - то предположения эти возражений со стороны Малого
Совета не встретили, за исключением лишь замечания о желательности исключить
из законопроекта положения, носящие чисто инструкционный характер. Равным
образом было Малым Советом одобрено предположенное дополнение Свода военных
постановлений тремя новыми книгами и включениями в Свод вновь издаваемых
положений законодательного характера.

На основании изложенного Малый Совет полагал одобрить законопроект в
нижеследующей редакции:

1. Впредь до издания Свода законов и военных постановлений Украинской
Державы армия руководствуется а) Сводом военных постановлений 1869 г. со всеми
продолжениями, дополнениями и изменениями, вышедшими до 27 октября 1917 г.,
поскольку эти постановления не отменены или не изменены законами Украинской
Державы; б) законами, издаваемыми в порядке ст. 2 и 31 Основных законов 29 апреля
1918 г.; в) постановлениями по строевой, технической и хозяйственной частям, а
равно положениями и наказами учреждениям и должностным лицам Военного
ведомства, издаваемыми в порядке в ст. 4-й закона указанном; г) издаваемыми в порядке ст.
33 Основных законов распоряжениями военного министра.

2. Все проекты новых законов и постановлений после предварительной
разработки их в соответствующих главных управлениях и управах передаются их

начальниками в канцелярию Военного министерства, которое изготовляет по ним необходимые
доклады и представляет их военному министру для дальнейшего направления
установленным порядком.

3. Постановления по строевой, технической и хозяйственным частям, а равно
положения и наказы учреждениям и должностным лицам Военного ведомства, если эти
постановления, положения и наказы касаются предметов общих законов,
затрагивают интересы других ведомств или вызывают новый расход казны, хотя бы этот расход
и покрывался за счет предвиденных сбережений по финансовой смете Военного
ведомства - воспринимают силу лишь по утверждению их в общем законодательном порядке.

4. Прочие постановления, положения и наказы вносятся в Военно-морской совет
и по рассмотрению последним непосредственно представляются военным

министром пану Гетману.
5. Законы и изданные в порядке предшедшей статьи постановления, положения

и наказы опубликовываются в приказах по Военному ведомству.
Примечание: В приказах по Военному ведомству опубликовываются также а)

распоряжения военного министра, изданные согласно ст. 33 Основных законов 29
апреля 1918 г. в развитие и пояснение законов по Военному ведомству и б) приказы
военного министра, имеющие для армии общее руководящее значение.
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6. Постановления, положения и наказы, изданные в порядке ст. 4 сего закона
входят в силу с момента получения на месте соответственного приказа по

Военному ведомству.

7. Приказы о производстве, наградах, назначении, перемещении или
увольнении офицеров и чиновников Военного и Военно-морского ведомства
отдаются паном Гетманом и опубликовываются в приказах по армии и флоту всей
Украины.

8. На канцелярию Военного министерства (по кодификационному отделу
законодательной ее управы) возлагается а) регистрация касающихся Военного
ведомства законов и издаваемых в порядке ст. 4 сего закона постановлений, положений,
и наказов; б) распределение упомянутых законов, постановлений, положений
и наказов по соответствующим книгам и отделам Свода военных постановлений
1869 г.; в) издание вновь отдельных книг Свода военных постановлений 1869 г.
с последующими к нему дополнениями, включая и изданные правительством

Украинской Державы; г) подготовка к изданию Свода военных постановлений
Украинской Державы.

9. Временно, впредь до издания Свода военных постановлений Украинской
Державы, Свод военных постановлений 1869 г. дополняется тремя книгами, а именно:

XXV- й для всех воинских уставов общего для армии значения (строевой,
внутренней, гарнизонной, полевой службы и др.)

XXVI- й для правил о перевозке войск по железным дорогам и
XXVII- й для утвержденных установленным порядком штатов воинских частей,

учреждений и установлений.

[Підписи]
Гаврилов, Базаревич, Корніенко, Курило, Мирович, Оссовський, Пуницький, Рейнбот.
Секретарь Совета [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. -Арк. 65-67. Машинопис. Оригінал.
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№ 208-221

Журнали засідань Малої Ради Міністрів

№208

15.10.1918 р.
№69

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні міністри*: М. Ф. Базаревич, В. О. Брунст, О. М. Карпинський; В. А. Куляб-

ко-Корецький, Г. М. Курило, К. К. Мирович, В. К. Пуницький, В. В. Розов, П. П. Чу-
бинський, С. В. Бородаєвський, [Й. ] Руденко, О. Г. Лігнау, К. А. Гадд, В. А. Косинський.

Секретарювали: О. О. Татіщев, І. В. Толлі.

Слухали: Постановили:

По Міністерству внутрішніх справ.

І. Про асигнування 2.785.800 карб, на
видатки по проведенню призова новобранців
у 1918 р.

І. Асигнувати з сум Державної скарбниці
в розпорядження Міністерства внутрішніх
справ 2.087.400 карб, з нижчеслідуючим
призначенням:

а) на добові гроші членам і урядовцям кан¬
целярій основних управ військової
повинності за час призову в біжучім році
новобранців 300.000 карб.
б) на дорожні гроші... 160.000 карб.
в) на утримання за час призиву 23

паралельних управ 105.800 карб.
г) на канцелярські видатки управ за час

призову 300.000 карб.
д) на господарські видатки... 61.500 карб.
е) на збільшення на час призову

персонального складу управ 36.900 карб.
ж) на добові гроші новобранцям, котрі

посилаються на іспит і переосвідування
235.200 карб.
з) на дорожні гроші їм же... 288.000 карб.

Йдеться про товаришів міністрів.
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II. Про зміну внутрішнього
поштово-телеграфного тарифу.

і) на виплату лікарським установам за
утримання новобранців при іспиті... 600.000 карб.
Зменшення асигнування зроблено згідно

нижчеслідуючого розрахунку:
Число засідань комісій прийнято замість
35 - ЗО, у відповідності з чим змінені суми
під літер, а) - 300.000 карб, і під літер, в) -
105.800 карб.; дорожні гроші зменшені на
20 % відсотків у відповідності з чим змінені
суми під літер, б) - 160.000 карб, і під в) -
105.800 карб.
Крім того, на виплату лікарським

установам за утримання новобранців при іспиті
асигнувати 600.000 карб., аж до зазначення
ітогів по кошторису Міністерства
внутрішніх справ на 1918 р.

II. Законопроект ухвалити із нижчеслідую-
чими змінами:

п. 1-ий - Б - б.

За пересилку і доставку посилок з
діловими паперами замісцевих за кожних 15
грам 15 коп.

п. 7-ий - б.

За пересилку і доставку цінних листів за
місцевих 40 коп.

п. 12-А - б

За пересилку пакунків за вагу від 7 до 12
фун 6 карб.

Телеграми
п. 18 - а

За передачу і доставку телеграм місцевих
за слово 40 коп.

п. -г.

Подепешня плата знищується,
п. 28 - добавити:

за телеграфну посилку грошей: в)
телеграфна плата: за суму більш 3.000 карб.... 10 карб.
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Представник Міністерства фінансів Е М.
Курило заявив нижчеслідуючі осібні думки:
1) про збільшення тарифу п. З літ. «б» за

пересилку і доставку простого зачиненого листа
замісцевого за кожні 15 грамів... на 40 коп. і
2) по п. 18 літ. «а» і «г» о збільшенні

телеграфного тарифу для місцевих телеграм за
слово 25 коп. і подепешню плату

призначити в 75 коп.

По Морському міністерству.

III. Про доповнення штатів комітету по

демобілізації суден торговельного флоту.

III. і) Законопроект Морського
міністерства відхилити.

2) Доручити відомству негайно розробити

і по порозумінню з міністром торгу і

промисловості та з державним контролером

внести на розгляд Малої Ради в засідання,

що має відбутися 21 цього жовтня, новий

по цій справі законопроект на слідуючих
підставах:

а) спосіб оглядання суден повинен бути

всіма мірами спрощений і при зазначенні

потрібного ремонту необхідно задовольнятися

тільки приблизним цінуванням його вартості;

б) число комісій повинно бути

встановлено з таким розрахунком, щоб вони могли,

вживаючи методи цінування, які
встановлює новий закон, скінчити оглядення до 1

грудня 1918 р.;

в) в випадкові незгоди власника судна із

зазначенням комісії про вартість ремонту,

і якщо він не схоче прийняти назад судно на

цих умовах, казні надається право

залишити судно за собою до власності, з виплатою

власникові вартості судна по цінуванню,

встановленому при його мобілізації.

По Державній канцелярії.

IV. Три законопроекти про асигнування IV. і) Асигнувати в розпорядження дер-

сум на видання «Державного Вістника» жавного секретаря в рахунок звичайної
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і на покриття коштів бувшого «Вістника
Генерального Секретаріату України» і
«Вістника Ради Народних Міністрів
Української Народної Республіки» на загальну
суму 353.694 карб.

сміти Державної канцелярії на 1918 р.
2.352 карб, (дві тис. триста п'ятдесят два
карб.) на оплату боргу друкарні
Українського наукового товариства за друкування

№ 1 «Вістника Генерального Секретаріату
України» і 10.000 примірників III
Універсалу Центральної Ради.

2) Асигнувати в розпорядження
державного секретаря в рахунок звичайної сміти
Державної канцелярії на 1918 р. 73.400 карб.
50 коп. (сімдесят три тис. чотириста карб,
п'ятдесят коп.) на оплату боргу «Вістника
Ради Народних Міністрів Української
Народної Республіки». З асигнованої суми
виплатити друкарні Р. К. Лубковського
35.078 карб, (тридцять п'ять тис. сімдесят
вісім карб.) за друкування Вістника Ради
Народних Міністрів Української Народної
Республіки'' і 6.131 карб. 75 коп. (шість тис.
сто тридцять один карб, сімдесят п'ять коп.)
за друкування бланків, списків, книг і
других канцелярських паперів, та 32.190 карб.
75 коп. (тридцять дві тис. сто дев'яносто
карб, сімдесят п'ять коп.) як зворот
господарському департаментові бувшого
Генерального писарства, заплачені ним друкарні
Р. К. Лубковського за друкування №№ 9-20
Вістника Ради Народних Міністрів
3) Асигнувати в розпорядження

державного секретаря в рахунок звичайної
сміти Державної канцелярії на 1918 р.
277.941 карб, (двісті сімдесят сім тис. сорок
один карб.). З асигнуємих сум заплатити
друкарні Р. К. Лубковського за друкування
«Державного Вістника» 77.941 карб,
(сімдесят сім тис. дев'ятсот сорок один карб.),
а 200.000 карб, (двісті тис. карб.) призначити
на дальше видання «Державного Вістника».
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По Міністерству праці.

V. Про асигнування в розпорядження
міністра праці 84.318 карб. ТІ коп. на оплату
рахунків та біжучих видатків по
Міністерству праці.

VI. Про асигнування в розпорядження

міністра праці 30.650 карб, на закупку дров
для опалення помешкання міністерства
в зимовий сезон 1918-1919 рр. і на

утримання Комітету труда протягом вересня
і жовтня місяців 1918 р.

V. Асигнувати в розпорядження міністра

праці з коштів Державної скарбниці в
рахунок кошторису на 1918 р., вісімдесят
чотири тис. триста вісімнадцять карб. 27 коп. на
виплату по рахункам та біжучим видаткам
по Міністерству праці.

VI. Асигнувати в розпорядження

міністра праці з коштів Державної скарбниці
в рахунок кошторису Міністерства праці
на 1918 р. 24.000 карб, (двадцять чотири
тисячі карб.) на закупку дров для
опалення помешкання міністерства в зимовий

сезон 1918-1919 рр. і 6.650 карб, (шість
тис. шістсот п'ятдесят карб.) на утримання

Комітету труда протягом вересня і жовтня
місяців 1918 р.

По Міністерству торгу і промисловості.

VII. Доклад ухвалити.VII. Доклад з приводу прохань орендарів
1-го та 2-го Новодмитрієвських скарбових

соляних промислів Гарштейна і Волошино-

ва про скасування з ними контрактів і
повернення закладних грошей.

По Штабу пана Гетьмана,

VIII. Доклади начальника Штабу пана

Гетьмана про асигнування:
а) на приготування їжі для осібного загону

90.000 карб.
б) на виплату обрахунків власної

канцелярії пана Гетьмана 2.615 карб.

VIII. Згідно рішення Фінансової комісії

асигнувати:

а) на приготування їжі для осібного загону
50.000 карб.
б) на виплату обрахунків власної

канцелярії пана Гетьмана - 2.615 карб.
По Військовому міністерству.

IX. Про військово-історичну комісію по
збиранню й обробці документів Великої
війни308.

IX. Повернути законопроект до відомства

для внесення його вдруге, одночасно з

проектом нових штатів комісії і для виключення

із нього артикулів, що мають інструкційний

характер.
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[Підписи]
Гаврилов, Базаревич, Бородаєвський, Брунст, Карпинський, Косинський, Кулябко-Ко-

рецький, Курило, Мировий, Пуницький.
Секретарі Ради [підписи]

ДДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. -Арк. 68-70 зв. Машинопис. Оригінал.

№209

17.10.1918 р.,
№70,4.1

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: О. В. Оссовський, В. К. Пуницький, А. В. Лукашевич, К. К. Мирович,

Ю. А. Корнієнко, М. Ф. Базаревич, Г. М. Курило, В. Є. Рейнбот, В. О. Брунст, В. А.
Косинський, О. М. Карпинський, С. В. Бородаєвський, М. В. Басков.

Секретарювали: О. О. Татіщев, І. В. Толлі.

Слухали: Постановили:

По Міністерству освіти.

І. Законопроект ухвалити.I. Про підвищення стипендій казенно-

штатним студентам Ніжинського історико-

філологічного інституту.

II. Про асигнування в негайному порядку

Ніжинському історико-філологічному

Інститутові 252.017 карб, і 77 коп.

III. Про прийняття на державні кошти
Віденської, Ковенської і Тельшивської

хлоп'ячих гімназій, і про залишення їх

першої в м. Глухові, другої - в м. Харкові і

третьої - в Корсуні.

II. Згоджуючись зо всіма пунктами

Бюджетної комісії крім відпуску на

поширення сіті електричного

освітлення, на що замість 10.000 карб,

асигнувати 20.000 карб., всього асигнувати

141.206 карб. 44 коп.

III. Висловитися за прийняття на державні
кошти Віденської, Ковенської і Тельшивської

хлоп'ячих гімназій та про асигнування в

розпорядження міністра освіти 50.733 карб,

в рахунок сміти 1918 р. на утримання

зазначених гімназій з 1 липня 1918 р.
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IV. Про асигнування в розпорядження
Міністерства народної освіти та мистецтва
1.000.000 карб, на негайну потребу по
справах освіти.

V. Про заснування богословського
факультету Кам янець-Подільського державного
українського університету.

VI. Про асигнування Міністерству освіти
82.019 карб. 57 коп. на ремонт помешкання
2-ої Київської української гімназії.

VII. Про асигнування 75.414 карб, на
негайний ремонт головного будинку
Новоросійського університету.

VIII. Про порядок вибору директора
Ніжинського історико-філологічного інституту.

IX. Про скасування посади законоучителя
історико-філологічного інституту в Ніжині
й встановлення вмісто неї посади

професора богословія.

X. Про перейменування інспектора
Ніжинського державного

історико-філологічного інституту помічником директора.

XI. Про асигнування в розпорядження

Міністерства народної освіти та
мистецтва на покриття боргів Смілянської
хімічно-технічної школи за рік одноразово -

16.432 карб. 52 коп.

XII. Про нові штати дівочих гімназій.

XIII. Про асигнування 2.986.123 карб, на

утримання особистого складу державних
університетів: Св. Володимира,

Харківського та Новоросійського.

IV Законопроект ухвалити.

V. Законопроект ухвалити.

VI. Асигнувати згідно з постановою

Фінансової комісії 65.000 карб, в рахунок
сміти міністерства на 1918 р.

VII. Законопроект ухвалити.

VIII. Законопроект ухвалити.

IX. Законопроект ухвалити.

X. Законопроект ухвалити.

XI. Цілком поділяючи думку, що зазначена

школа має державне значення і заслуговує

на державну допомогу, Мала Рада Міністрів
все-таки з огляду на скрутний стан

державних фінансів висловлюється проти
асигнування і зазначає, що школа може звернутися

до Т-ва сахарозаводчиків з проханням про
заплату боргу.

XII. Законопроект ухвалити.

XIII. Маючи на увазі, що кількість служачих
по учбовій та господарській частинах в

перелічених в законопроекті університетах
встановлено діючими їх штатами, а оклади
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утримання персоналу всіх взагалі вищих
шкіл України встановлено законом 23
серпня 1918 р., а) визнати затвердження
окремого закону про нові штати вищезазначених
університетів зайвим;
6) доручити відомствам скласти

розрахунок сум, які потрібні на видачу
утримання персоналу цих університетів по
нормам закону 23 серпня 1918 р. і внести
до Ради Міністрів законопроект про
асигнування в розпорядження міністра
відповідного кредиту.

XIV. Про асигнування 1.040.640 карб, на
утримання 24 притулків для круглих сиріт.

XIV. а) Асигнувати в розпорядження
міністра народної освіти на утримання
притулків з 1 жовтня до кінця року 390.240 карб.,
рахуючи на 3 місяці згідно доданого до
законопроекту обрахунку по 130.080 карб,
щомісячно;

б) доручити відомству скласти окремий
законопроект про повернення коштів,

витрачених з 15 квітня до 1 жовтня біжучого року.

По Міністерству внутрішніх справ.

XV. Про асигнування Українському

товариству по допомозі жертвам війни на першу

чверть ц. р. 216.363 карб, на утримання його

захистів і захоронків.

XV. Додатково до 100.000 карб.,

асигнованих в обрахунок суми, що прохають

(«Державний Вістник» № 54) асигнувати

Пб.ЗбЗкарб.

По Міністерству народного здоров'я і опікування.

XVI. Про асигнування 117.324 карб, на

видачу їх Харківському і Чернігівському попе-

чительствам про сліпих.

XVI. В доповнення постанови Малої Ради

Міністрів від 7 жовтня 1918 р. за № 66 арт.

XIV про асигнування 117.324 карб,

поділити вищезазначене асигнування на і)

17.324 карб. Чернігівській школі сліпих

і 2) з 100.000 карб., що асигновані
Харківському відділу попечительства про
сліпих, 50.000 карб, видати без повернення,
50.000 карб, позичити з тим, щоб ця сума
була повернена протягом року.
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XVII. Про асигнування з коштів
Державної скарбниці 150.000 карб, на господарські
та канцелярські видатки Міністерства
народного здоров'я і опікування.

XVII. Асигнувати:
1) 30.950 карб, на виплати за пишучі

машинки, які вже купили, з тим, щоб до
затвердження штатів міністерства далі пишучих
машинок не купували;

2) 20.000 карб, на купівлю меблів;
3) 19.550 карб, на утримання і ремонт

автомобілів, з якої суми 10.550 карб, на виплати по
рахункам, і 9.000 карб, на утримання трьох
автомобілів по 3.000 карб, на один місяць і
4) 25.000 карб, на купівлю палива, а

разом - 95.500 карб.

По Міністерству ісповідань.

XVIII. Про додаткове асигнування
211.950 карб на утримання Київської
духовної академії до кінця біжучого року, згідно
з штатами 17 серпня 1918 р.

XVIII. Одпуск 211.950 карб, ухвалити.

XIX. Про деякі зміни узаконень відносно
духовних семінарій та духовних шкіл, і
проект нових штатів семінарій та духовних шкіл.

XIX. Законопроект затвердити з нижчеслі-
дуючими змінами:
1) п. IV законопроекту прийняти в ниж-

чеслідуючій редакції: Відпускати з коштів
Державної скарбниці на утримання
паралельних класів, які утримуються на
єпархіальні кошти при духовних семінаріях, по
4.200 карб, на рік і 4.000 карб. - при
духовних школах, в кількості не більше одного
при кожному класі при умові не менш 40
учнів в основному класі.
2) В штатах православних духовних

семінарій оклади помічників інспекторів
призначить: район 1-го розряду - 3.600 карб.,
2-го розряду - 3.400 карб., 3-го розряду -
3.200 карб, і 4-го розряду - 3.000 карб.
3) Асигнувати в обрахунок обрахунку

Міністерства ісповідань за рік 1918 в
розпорядження міністра ісповідань 1.738.372 карб,
додатково до нині асигнованих на

утримання духовних семінарій та духовних шкіл.
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[Підписи]
Гаврилов, Базаревич, Бородаевський, Карпинський, Курило, Оссовський, Пуницький, Толлі.

ЦДАВО України. Ф. 1064.  On. 1.  Спр. 12. Арк. 73-75. Машинопис. Оригінал.

№210

17.10.1918р.
№70,4.11.

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: О. В. Оссовський, В. К. Пуницький, А. В. Лукашевич, К. К. Мирович,

Ю. А. Корнієнко, М. Ф. Базаревич, Г. М. Курило, В. Є. Рейнбот, В. О. Брунст, В. А. Ко-
синський, О. М. Карпинський, С. В. Бородаевський, М. В. Басков.

Секретарювали: О. О. Татіщев і І. В. Толлі.

Слухали: Постановили:

По Міністерству земельних справ.

XX. Представлення про здіймання
заборони з маєтків А. В. Савіцького для продажу
землі малоземельним селянам.

XX. Доклад ухвалити.

По Військовому міністерству.

XXI. Про установу військової газети
«Військовий голос» і про асигнування на неї
коштів.

XXI. і) Висловились проти згоди
Військового міністерства з приводу питання про
видання відомством газети з газетою

«Відродження» 309.
2) Проти того, щоб в органі Військового

міністерства крім офіційної частини (накази
та розпорядження) містити політичні статті і
3) 3 огляду на дві постанови, що зазначені

вище* законопроект відхилити.
Генерал Ю. А. Корнієнко вніс осібну

думку, що всім міністерствам надається
можливість видавати свої органи, а Військове

* У тексті документа «нижче».
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міністерство постановою Малої Ради
Міністрів, що вищезазначується, позбавляється
можливості дати козакам дуже їм
необхідне надруковане слово. С. В. Бородаєвський
прилучився до заяви Ю. А. Корнієнка, що
прохав занести до протоколу.

По Міністерству праці.

XXII. Про краєві біржі праці на Україні. XXII. Законопроект затвердити з нижче-
слідуючими змінами:
1) пункт 1-й положення виключити з

відповідною зміною нумерації слідуючих пунктів;
2) 2-й пункт приймається в нижчеслідуючій

редакції: «Краєві біржі праці (які обіймають
одну або кілька губерній) затверджуються
губерніальними земськими зібраннями»;
3) пункт 6-й положення приймається

в нижчеслідуючій редакції: «Коли що
приватний статут має в собі постанови, котрі
суперечать законові, то міністр праці
пропонує губерніальному земському зібранню
внести до нього відповідні зміни. В

супротивнім випадкові він повідомляє зібрання,
що не має перешкод для відкриття краєвої
біржі на підставі затвердженого зібранням
статуту»;

4) пункт 8-й положення виключити з
відповідною зміною слідуючих пунктів;
5) пункт 9-ий положення приймається

в нижчеслідуючій редакції: «Видатки по
утриманню біржі праці відносяться в
половиннім розмірі до казни і до губерніальних
земських зібрань»;
6) пункт 13-й положення приймається

в нижчеслідуючій редакції: «Безпосереднє
завідування діяльністю краєвої біржі
доручається завідуючому краєвої біржі праці.
Завідуючий біржею запрошується
губерніальною земською управою.
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Завідуючі відділами та всі інші служачі
біржі запрошуються завідуючим біржею і
затверджуються на своїх посадах
губерніальною земською управою»;

7) пункт 14-й положення приймається
в нижчеслідуючій редакції: «Голова
комітету вибирається на три роки, а члени
комітету - на один рік, але їх можуть
перевибирати»;
8) замість 19-го і 20-го пунктів положення

приймаються під номером 17-м в
нижчеслідуючій редакції: «Міністерством праці
надаються правила та порядок ведення

статистичних робіт відповідними відділами
біржі праці».

[Підписи]

Гаврилов, Базаревич, Бородаевський, Брунст, Карпинський, Косинський, Курило,
Оссовський, Пуницький, Толлі.

Особое мнение представителя военного ведомства по вопросу
об издании военной газеты «Військовий голос»,

рассмотренному в Малом Совете Министров 17 окт. 1918 г.

Не соглашаясь с заключением о нежелательности издания газеты «Військовий

голос» на основаниях, изложенных в соответствующих представлениях Генеральной]
У [правы] Г[енерального] ш[таба], поддерживаю это представление по следующим
соображениям:

1) Издание специальной военной газеты является настоятельно спешным и должно

быть осуществлено немедленно, - одновременно с началом создания армии, без наличия
которой законопроекты всех прочих министерств не могут иметь реальной ценности.

Спешный выход в свет такой газеты возможен лишь при предложенном ГУТШ
способе ее издания.

2) Памятуя, что «лучшее враг хорошего» следует, принявши способ издания
газеты «Військовий голос», предложенный ГУГШ, принять все меры, дабы
освободить эту газету (статьи ее) от недостатков соответствующей ей газете «Русский
инвалид», привлекши к сотрудничеству в ней наилучшие силы.
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3) Получение этой газета, издаваемой в порядке частного издания, послужит лишь
гарантией, что она не только будет своевременно «доходить» до войск, но будет
фактически прочитываться ими,- приказы, циркуляры и т. п. обычно далее войсковых
канцелярий не идут.

4) Приведенные некоторыми членами Малого Совета Министров
соображения, что в России статьи наиболее талантливых военных писателей по военным

вопросам помещались в разных частных газетах, вряд ли могут иметь для
рассматриваемого вопроса большой вес, так как статьи эти, помещаемые эпизодически
в разных газетах, и читались случайными читателями, а до войсковой массы не
доходили. Следовательно, в этом случае вопрос сводится к осуществлению
изложенного в п. 2, т. е. привлечению к сотрудничеству в газете «Військовий голос»
лучших военных писателей.

5) Принимая во внимание мнение Малого Совета Министров о том, что
газета «Відродження» по направлению своему не соответствует видам
правительства, Военное ведомство полагает, что для этой цели может быть избрана
другая газета.

6) Особо настаиваю на принятии издания на предлагаемых условиях
вследствие властной необходимости обеспечить нарождающуюся армию с первых же
ее шагов специальной военной газетой, необходимой для проведения единых для
всей армии взглядов и идей, помня, что «промедление времени смерти
невозвратной подобно».

Генеральний хорунжий Корнієнко [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12.- Арк. 76-78 зв. Машинопис. Оригінал.

№211

21.10.1918 р.
№71

Головував: М. О. Гаврилов.

Присутні: М. Ф. Базаревич, С. В. Бородаєвський, О. М. Карпинський, Ю. А.

Корнієнко, В. А. Косинський, О. В. Оссовський, В. К. Пуницький, В. Т. Рафальський,

П. П. Чубинський.
Секретар: О. О. Татіщев.
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Слухали: Постановили:

По Військовому міністерству.

І. Про передачу штабовим судам справ, що
на підставі закону 26/УП ц. Р. належить до

військової підсудності, про введення в склад цих

судів представників військового
прокурорського догляду та про порядок обрання суддів
для участі в судових засіданнях штабових судів.

По Міністерству народної освіти.

І. Законопроект ухвалити.

II. Про асигнування 100.250 карб, на

негайні потреби Головного управління
мистецтв.

III. Про асигнування 13.418 карб, на
організацію з'їзду бібліотекарів.

IV. Про поліпшення матеріального стану
персонального складу Ніжинського істори-
ко-філологічного інституту.

По Міністерству шляхів,

II. Одпуск кредиту, згідно
заключению Бюджетної комісії, ухвалити в сумі
43.600 карб., з тим, щоб суми, які
визволяються від продажу видань головного
управління, залічалися в прибуток скарбу.

III. Одпуск 13.418 карб, ухвалити.

IV. Законопроект ухвалити в редакції
відомства.

V. Про асигнування коштів на виконання

робіт та для розрахунку за роботи по
Київському вузлу Правобережних залізниць.

VI. Про асигнування коштів на ліквідацію
2-го військового польового будівничого
управління.

VII. Про асигнування 20.160 карб, на за*
кінчення дослідків колії Київ-Житомир.

По Міністерству внутрішніх справ.

V. Одпуск кредиту, згідно
заключения Бюджетної комісії, ухвалити в сумі
1.840.000 карб.

VI. Одпуск кредиту, згідно
заключению Бюджетної комісії, ухвалити в сумі
2.643.660 карб., з тим, щоб на рахунок
цього кредиту було віднесено теж видатки по
утриманню осіб контролю, які провадять
ревізію операцій зазначеного управління.

VII. Одпуск 20.160 карб, ухвалити.

VIII. Про приєднання тимчасово повітів
Таврії та Полісся відносно призову
населення до відбування військової повинності до

VIII. Законопроект ухвалити.
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Катеринославської, Херсонської та
Волинської губерній.

По Міністерству торгу та промисловості.

IX. Про асигнування коштів на з'їзд для
обговорення питань, зв'язаних з
одержанням і з поживком* торфу й бурого вуглю.

X. Про утворення посад торгівельних
агентів за кордоном.

IX. Одпуск кредиту ухвалити в сумі
5.000 карб., але з тим, щоб відомство
прийняло можливі заходи до повернення
співробітникам з'їзду частини цієї суми з коштів
Державної скарбниці.

X. а) Скасувати примітку до ст. 8 та ст. 15
і 16 законопроекту;
б) в ст. 6 ввести вказівку, що інші

відомства мають право доручати торгівельним
агентам провадження економічних до-
слідків, але при умові одночасного
повідомлення про те міністра торгу й
промисловості;

в) кількість генеральних агентів
обмежити двома та агентів вісьмома й надати

міністрові торгу право встановлювати місця
перебування тих агентів;
г) проект окладів утримання та підйомних

грошей ухвалити згідно внесенню відомства;
д) на канцелярські видатки асигнувати

200.000 карб, щорічно - по 20.000 у
середньому на агентство;

е) на умеблювання канцелярій асигнувати
по 4.000 карб., на бібліотеки по 1.000 карб,
на кожне агентство;

ж) визнати, що відпуск коштів на переїзд
урядових осіб агентств провадиться в
смітному порядкові;

з) доручити відомству внести новий

доклад відносно порядку виплат агентам та

урядовцям їх канцелярій грошей на місцеві

роз'їзди, та про порядок виплати їм

утримання (у відношенні до місцевої валюти);

Йдеться про вживання, використання.



668 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

XI. Заяву товариша міністра торгу та
промисловості про велике гаяння розгляду
справ в Бюджетній комісії.

и) доручити відомству представити Раді
Міністрів міркування відносно
командирування за кордон, особливо в держави, де
поки не утворюється посад торгівельних
агентів, спеціальних свідомих агентів для

вияснення кількості на закордонних ринках

необхідних для України товарів, щоб по
заключению загального миру було можливо
урегулювати прибуток товарів на Україну
та допомогти зниженню цін на предмети
нагальнішого поживку.
Представник Міністерства шляхів

висловився взагалі проти встановлення
посад торгівельних агентів як бюрократичної
установи, гадаючи більш доцільним
командирувати замість цього за кордон відповідну
кількість осіб, свідомих в комерційній
справі в різних галузях торгу і промисловості без
встановлення для цих осіб окремих штатів.

XI. Прохання міністра фінансів зробити
розпорядження, щоб журнали Бюджетної
комісії обов'язково надсилалися до відомств

в трьохденний строк зі дня розгляду справи
в комісії.

[Підписи]
Гаврилов, Базаревт, Бородаєвський, Карпинський, Корнієнко, Пуницький, Рафаль-

ський, Чубинський.
Секретар Ради [підпис]

ДДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. -Арк. 79-81. Машинопис. Оригінал.
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№212

24.10Л918р.
№72

Головував: М. О. Гаврилов
Присутні: [О. М.] Андріяшев, М. Ф. Базаревич, С. Б. Бородаєвський, [К. А.] Гадд,

[Д. А.] Гирський, О. М. Карпинський, Ю. А. Корнієнко, В. А. Косинський, Г М.
Курило, М. Л. Максимов, О. В. Оссовський, В. К. Пуницький, В. X Рафальський.

Секретарював: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Військовому міністерству

І. Про асигнування 165.000 карб, на
видання військово-морської щоденної газети
«Армія».

І. Законопроект ухвалити.

По Морському міністерству.

II. Про доповнення штатів комітету по
демобілізації суден торгівельного флоту.

III. Про порядок провадження
демобілізації суден торговельного флоту.

II. В зміну постанови Ради від 14 жовтня
(журнал № 6) постановити:
а) одпуск кредиту на 9 технічно-оціночних

комісій та на чужоземну частину комітету
з дня їх фактичного утворення ухвалити та
доповнити штати чужоземної частини окремим
помічником директора канцелярії комітету;
б) доповнити Статут про

військово-суднову повинність вказівкою, що ремонт суден
переводиться не державою, а власниками

їх, котрим з коштів Державної скарбниці
виплачуються відповідні суми, потрібні на
ремонт суден;

в) строк діяльності штатів 8 комісій (із
девяти) обмежити 1 березня 1919р.

III. Доручити відомству утворити для
розгляду питань, зазначених в цьому докладі,

окрему нараду за участю представників

відомств торгу, фінансів і державного контр¬
олю та внести загальним встановленим
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шляхом на розгляд Ради Міністрів доклади
по тим питанням, котрі по заключению тієї
наради не можуть бути розв'язані владою
міністра, але вимагають ухвали Ради
Міністрів чи видання окремих законів.

IV. Про асигнування 32.774.776 карб, на IV. Одпуск кредиту, згідно заключен-
покриття видатків відомства у серпні. ню Бюджетної комісії, ухвалити в сумі

23.944.780 карб, (по звичайному
кошторису 3.705.780 карб, і по надзвичайному
20.239.000 карб.)

По Міністерству торгу та промисловості.

V. Про підвищення пробірочної пошлини.

VI. Про порядок виплати утримання та
роз'їздних грошей торгівельних агентів та
урядовців їх канцелярій.

VII. Про затвердження статуту спілки
охорони інтересів українських кредиторів та
запожитачів по закордонним претензіям.

V. Законопроект ухвалити.

VI. а) Висловитися за виплату утримання
у валюті тієї держави, де агенти перебувають,
по курсу, встановленому міністром фінансів.
Представник відомства при окремій думці,

гадаючи, що курс повинен

встановлюватися по згоді міністра фінансів з міністром
торгу та промисловості;

б) висловитися, щоб добові гроші при
роз'їздах виплачувалися в розмірі,

встановленому законом 26 червня для Києва, але
у валюті відповідної держави.

Представники Міністерства торгу,
закордонних справ та ісповідань при окремій
думці, гадаючи необхідним встановити ті

збільшені норми, що були проектовані
відомством.

VII. а) Виключити із статуту вказівку на
право комітету кооптувати в склад членів
з приватних осіб.
б) Доповнити статут вказівками, що
1) комітету належить вище керування

діяльністю спілки, а правлінню -
безпосереднє завідування справами її;
2) що комітет і правління пробувають

в м. Києві;
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3) що кількість членів і строк
уповноважень правління встановлюється комітетом;
4) що питання про прийняття в склад

членів спілки нових організацій розв язується
комітетом, а вихід окремих організацій із
спілки робиться по заявам їх;
5) що заклик на засідання комітету

представників відомств є обов язковим в тих
випадках, коли голови відомств надіслали до

комітету відповідне повідомлення.

Представник відомства залишився по п. а

при окремій думці.

По Міністерству юстиції.

VIII. Про зміни й доповнення Статуту

емеритальної каси відомства.

VIII. Законопроект ухвалити.

По Міністерству фінансів.

IX. Про асигнування 500.000 карб, на па- IX. Одпуск 500.000 карб, ухвалити,

кування та розсилання гербових цінностей

в рахунок сміти 1918 р.

По Міністерству народної освіти.

X. Про асигнування 600.000 карб,

чотирьом дівочим інститутам б. Марийського

відомства.

X. Одпуск 600.000 карб, ухвалити.

По власній канцелярії пана Гетьмана

XI. Проект штатів головного та місцевих

управлінь Українського козацького війська.

XI. а) Повернути проект до Генерального
писаря для доповнення його пояснюючою
запискою та внесенням його встановленим

шляхом на попередній розгляд Фінансової комісії;
б) звернути увагу Генерального писаря на

те, що надісланий ним проект не відповідає
закону 16 жовтня про відновлення
Українського козацтва.

По Державній канцелярії.

XII. Про зміну закону 2 червня 1918 р. XII. Встановити, що відомства надсилають

до Державної канцелярії законопроекти
в 25 примірниках.
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По Військовому міністерству.

XIII. Про видачу позичково Вірменському
комісаріатові310 45.000 карб.

XIII. Одпуск 45.000 карб, відхилити.

[Підписи]
Гаврилов, Базаревич, Бородаевський, Корніенко, Курило, Пуницький.
Секретар Ради [підпис]

ЦАЛВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. -Арк. 82-83 зв. Машинопис. Оригінал.

№213

28.10.1918 р.
№73

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: [О. М.] Андріяшев, М. Ф. Базаревич, С. В. Бородаевський, Б. О. Брунст,

Я. М. Затворницький, О. М. Карпинський, Ю. А. Корніенко, Б. А. Косинський,
В. А. Кулябко-Корецький, Г. М. Курило, К. К. Мирович, В. К. Пуницький, О. В. Сли-
винський, [О. П.] Чернай, Є. І. Яковенко. Закликано до засідання: [О. Ф.] Скоропис-
Йолтуховського.

Секретарював: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Військовому міністерству.

І. Про асигнування коштів на видатки

відомства в жовтні-грудні 1918 р.

І. Розгляд докладу відкласти до ЗО жовтня.

II. Проект штатів Головного управління

Генерального штабу.

II. Проект ухвалити.

III. Проект штатів Державної військової
академії.

III. Проект ухвалити.

По Штабу пана Гетьмана.

IV. Про асигнування коштів на

придбання уніформи для лакеїв і швейцарів

(10.818 карб.) та на збільшення видатків по

IV. Доклад ухвалити.
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освітленню будинку й мелкому його
ремонту (з 19.000 до 30.000 карб.) в місяць.

По Міністерству внутрішніх справ.

V. Про утворення управління Холмського
губерніального старости та управлінь
повітових старост Холмської губернії.

VI. Про асигнування 155.161 карб, на
подорожні та добові гроші й на
екстраординарні видатки міністерства.

VIL Про призначення пенсії, згідно закону
25 червня 1912 р., Кухаруку, що постраждав
на примусових військових роботах.

По державному контролю.

V. Законопроект ухвалити.

VI. Одпуск кредиту, згідно
заключению Фінансової комісії, ухвалити в сумі
100.000 карб.

VII. Призначення Кухаруку пенсії в
розмірі, встановленім законом 1912 р., ухвалити.

VIII. Про звільнення державного
контролю від обов'язків надсилати своїх
представників до повітових земельно-ліквідаційних
комісій.

IX. Про асигнування 15.000 карб, на
видачу допомог урядовцям відомства.

По міністерству юстиції.

VIII. Надати державному контролеру
право не надсилати своїх представників
в склад деяких повітових комісій, але за

згодою в кожнім разі міністра земельних

справ.

IX. Одпуск 15.000 карб, ухвалити.

X. Про асигнування 725.000 карб, на
переведення ремонтів у місцях замкнення.

XI. Про прийняття на скарбові кошти
дозорців і дозорчих відомства місць
замкнення.

По Міністерству народної освіти.

X. Одпуск 725.000 карб, ухвалити, але
з тим, щоб попередні обрахунки на
роботи представлялися для попередньої
перевірки їх відповідними
контрольними палатами.

XI. Законопроект ухвалити.

XII. Про асигнування 24.600 карб, на ремонт
будинків Новозибківської технічної школи.

XIII. Про призначення пенсії бувшому
канцелярському служителеві Підвисоцькому.

XII. Одпуск, згідно заключения
Фінансової комісії, ухвалити в сумі 24.162 карб.

XIII. Пенсію призначити в сумі 400 карб
на рік, що з додатками на дорожнечу буде
600 карб.
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XIV. Про скасування органів управління
6. церковно-парафіяльними школами та про
останню ліквідацію справи передачі
міським і земським управам
церковно-парафіяльних шкіл

XV. Про завідування початковими
школами на лініях залізниць.

XVI. Доклад секретаря Ради відносно
деяких сумнівів, зустрінутих департаментом
законодавчих справ при складанні
остаточного тексту закону про штати діючих
гімназій.

XIV. Законопроект ухвалити з нижчезазна-
ченими змінами:

а) заштатну допомогу видавати по нормам
закону 2 серпня 1918 р., а не закону 29
червня 1917 р.;
б) замість приміток до ст. ст. 4 і 6 ввести в

закон окремі статті нижчезазначеного змісту.
Будинки шкільних єпархіальних рад та їх

повітових та окружних відділів, збудовані
цілком на єпархіальні кошти і існуючі на
церковних або монастирських землях, при
яких 20 червня 1917 р. існували
церковнопарафіяльні школи, зостаються власністю
церкви, але передаються в тимчасове, на

строк не більше пяти років, користування
Міністерства народної освіти на умовах,
встановлених по порозумінню
Міністерства освіти з церковною владою.
Будинки шкіл з їх майном, збудовані на

заповітні кошти, а також майно цих шкіл
і відповідні заповітні капітали не належать

до передачі, коли в цих будинках церковна
влада заснує свої школи або інші інституції,
відповідаючі волі спадкодавця.

Будинки шкільних рад та їх відділів і шкіл,

збудовані на церковних або монастирських
цвинтарях, на які б кошти вони не були
збудовані, зостаються власністю церкви та
передачі не належать.

XV. Повернути законопроект до відомства
для попереднього обговорення його з
Міністерством шляхів.

XVI. Визнати, що Рада Міністрів мала на
меті залишити попередню систему
призначення п ятирічних додатків головним надзи-
рательницям дівочих гімназій, а саме в тому
розмірі і на тих же підставах, на яких
одержують ті додатки вчителі і вчительки гімназій.
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По Міністерству фінансів.

XVII. Про асигнування коштів на видатки XVII. Одпуск кредиту ухвалити в сумі

по скарбовій цукровій монополії 111.150.000 карб.

По Міністерству народного здоров'я.

XVIII. Про асигнування київському

комітетові по постачанню інвалідів протезами
на збільшення його протезних майстерень
603.275 карб.

XVIII. Одпуск 603.725 карб, ухвалити, але
з тим, щоб цю суму було через рік
повернено в кошти Державної скарбниці.

По Міністерству ісповідань.

XIX. Про асигнування 52.083 карб, на 6і-
жучі потреби відомства в серпні та на
придбання меблів.

XIX. Одпуск 52.083 карб, ухвалити.

По Міністерству торгу й промисловості.

XX. Про асигнування коштів на видання
статистико-економічного справочника по
Україні.

XXI. Про асигнування коштів на
винагородження осіб, котрі приймають участь
в засіданнях, та на плату додаткових грошей

при командировках служачих відомства.

XX. Маючи на увазі заяву представника

відомства, що з часу внесення цього докладу

дуже збільшилися ціни на друкарські
роботи, ухвалити одпуск кредиту в сумі десяти
тис. (10.000 ) карб.

XXI. Асигнувати в рахунок прохаємої
відомством суми - 25.000 карб., і
відкласти розгляд питання про відпуск останніх
25.000 карб, до того часу, коли відомство
представить докладні відомості про розмір
необхідних йому на цю справу сум.

[Підписи]

Гаврилов, Базаревич, Бородаєвський, Затворницький, Карпинський, Корнієнко, Ку-
лябко-Корецький, Курило, Мирович, Пуницький, Яковенко.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12.-Арк. 84-86. Машинопис. Оригінал.
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№214

30.10.1918 р.
№74

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: [О. М.] Андріяшев, С. В. Бородаєвський, С. Т. Варун-Секрет, П. І.

Зайцев, О. М. Карпинський, Ю. А. Корнієнко, Г М. Курило, М. А. Максимов, К. К. Миро-
вич, В. К. Пуницький, В. В. Цівчинський, Є. І. Яковенко.

Секретарював: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Морському міністерству.

І. Проект тимчасових штатів кадра частин

корпусу морської берегової оборони
району Чорного моря.

І. Висловитися за утвердження

корпусу з огляду на сучасне становище Чорного
моря і проект штатів ухвалити.

По Військовому міністерству.

II. Про асигнування коштів на надзвичайні
видатки відомства в жовтні-грудні 1918 р.

III. Про асигнування коштів на ремонт
коней.

II. а) Одпуск кредиту ухвалити в сумі
56.914.568 карб.;
б) визнати необхідним, щоби відомство до

20 листопада внесло на розгляд Фінансової
комісії проект штатів майстерень та склепів
інженерних, телеграфних і
радіотелеграфних, а також проект скорочення кількості
вищезазначених майстерень та склепів.

III. а) Одпуск кредиту ухвалити в сумі
30.150.000 карб., з тим, щоб на ці гроші та на
гроші, що було асигновано відомству раніше,
відомство придбало не менш як 24.000 коней;
б) вироблену військовим відомством

шкалу цінування ремонтних кавалерійських,
гарматних і обозних коней затвердити;
в) визнати необхідним, щоб відомство

прийняло всі можливі заходи до придбання
в першу чергу коней з того запасу, який був
зібраний у населення і знаходиться в
розпорядженні Міністерства земельних справ,



Мала Рада Міністрів Української Держави 677

а також коней, що знаходяться ще у населення,

але прийняті на учот Міністерства земельних

справ; при цьому коні останньої категорії

повинні придбатися у населення по ціні,

встановленій по згоді військового міністра з

міністрами внутрішніх і земельних справ;

г) визнати бажаним, щоби в тих

інструкціях, що відомство видаватиме в додаток до

шкали цінування коней, були встановлені

деякі пільги по прийому коней,

відповідаючі сучасному стану кінського запасу;

д) прохати міністра внутрішніх справ
прискорити розроблення проекту відновлення
військово-кінської повинності.

IV. Про асигнування коштів на звичайні

видатки відомства в жовтні-грудні 1918 р.

V. Про відміну ст. 91 кн. XXII Своду
воєнних постанов 1869 р.

VI. Про порядок задоволення служачих
Плехановськими прибавками.

IV. Одпуск кредиту ухвалити в сумі
183.340.664карб.

V. Відкласти розгляд докладу до ухвали
Радою Міністрів закону про розгляд справ про
деякі злочини військових.

VI. Згодитися із заключениям по цій справі
Фінансової комісії, але маючи на увазі, що

самий розрахунок прохаємо! відомством
суми не був на розгляді Фінансової комісії,
доручити відомству, якщо воно не зможе

покрити ті видатки за рахунок асигнованих

в його розпорядження по сміті 1918 р.
кредитів, внести на розгляд Фінансової наради
докладний перегляд потрібних йому на цю

справу до 1 січня 1919 р. грошових сум.

По Міністерству внутрішніх справ.

VII. Про утворення управління по справах
ДРУКУ*

VII. Визнати, що проектуєме управління
повинно на перший час обмежитися
тільки доглядом за творами друку та п'єсами, і з
огляду на це повернути законопроект до

відомства для відповідного його

перероблення по порозумінню з міністрами юстиції та

народної освіти.
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По Міністерству торгу та промисловості.

VTIL Про надання міністрові права
видавати правила й постанови про зміну
концесійних договорів для електричних
підприємств.

IX. Про збільшення платні за мито з
привілеїв, товарних ознаків і фабричних моделей.

По Міністерству народної освіти.

VIII. Повернути законопроект до
відомства для перероблення його відповідно
ухваленому Радою Міністрів в засіданні
29 жовтня законопроекту Міністерства
внутрішніх справ, а також звернути увагу
відомства на небажаність скасувати взагалі
всі постанови закону 17 серпня 1917 р.

IX. Законопроект ухвалити.

X. Про заснування в м. Києві
режисерсько-інструкторських курсів для
підготовки працівників всіх видів театру.

XI. Про асигнування 1.980.147 карб, на
розквитування* з боргами відомства місць
замкнення по видатках його за час до 1

січня 1918р.

По Міністерству шляхів.

X. а) Визнати утворення курсів
безпосереднім розпорядженням відомства
небажаним;

б) асигнувати відомству 26.950 карб, на
видачу допомоги для влаштування

режисерсько-інструкторських курсів.

По Міністерству юстиції.

XI. Одпуск 1.980.147 карб, ухвалити.

XII. Про асигнування 6.500.000 карб, на

видатки Київської округи шосейних та
водяних шляхів.

По Міністерству фінансів.

XIII. Про порядок обкладання державним

промисловим і доходовим податками

чужоземних товариств і компаній, що працюють

на Україні.

XIV. Про зміну від. IV закону від ЗО

серпня 1918 р. про податок з капіталу з

підприємств, обовязанихоголошувати звіти.

XII, Одпуск 6.500.000 карб, ухвалити.

XIII. Законопроект ухвалити.

Представник Міністерства торгу залишився при

окремій думці.

XTV. Законопроект ухвалити.

Йдеться про розрахунки.
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XV. Про дозвіл подання в клубах вживаних
карт і про відбирання в прибуток скарбу
з кожного подання спеціальної оплати.

XVI. Про асигнування 150.000 карб, на
видання третної* платні служачим урядових
установ.

По Міністерству народного здоров я.

XV. а) Законопроект ухвалити, але
подвоїти ціну бандеролей;
б) висловитися за розроблення

законопроекту про подвоєння ціни на бандеролі
з привозних із-за кордону гральних карт.

XVI. Одпуск 150 000 карб, ухвалити.

XVII. Про асигнування коштів на видатки
по утриманню та лікуванню інвалідів.

XVII. Список

2.000.000 карб.
ухвалити в сумі

По Київській реквізиційній позавідомственній комісії.

XVIII. Про доповнення штатів комісії. XVIII. Проект штатів згідно
заключению Фінансової комісії і одпуск 58.500 карб,
ухвалити.

По Державній канцелярії.

XIX. Заяву М. О. Гаврилова про
відсутність в засіданнях Малої Ради
представників деяких відомств.

XIX. Прохати голову Ради Міністрів
звернутися до панів міністрів з проханням
зробити розпорядження, щоб їх представники
обов язково були присутніми в усіх
засіданнях Малої Ради Міністрів, позаяк без цього
не з являється можливим розглядати справи
з необхідною повнотою.

[Підписи]

Гаврилов, Бородаевський, Зайцев, Карпинський, Корніенко, Курило, Пуницький,
Яковенко.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. -Арк. 87-89. Машинопис. Оригінал.

Так в тексті документу.
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№215

6.11.1918р.
№75

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: М. М. Абрашкевич, С. В. Бородаєвський, П. І. Зайцев, О. М. Карпин-

ський, Ю. А. Корнієнко, В. А. Косинський, Г. М. Курило, К. К. Мирович, В. К. Пуниць-
кий, С. А. Франкфурт, П. П. Чубинський, Є. І. Яковенко.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: П о становили:

По Міністерству шляхів.

I. Статут початкових шкіл на залізницях

України.

II. Про дозвіл безплатного проїзду по

залізницям служачим залізниць та членам їх
сімейств.

I. Повернути законопроект до відомства
для попереднього обговорення його з
Міністерством народної освіти.

II. Маючи на увазі, що на розгляд Ради буде
в близькому часі внесений доклад міністра
шляхів про умови платні служачим відомства,
і визнаючи, що питання про порядок
користування цими служачими безплатним
проїздом по залізницях повинно встановити

відповідно розміру їх службової платні, а також
умовам їх служби - відкласти розгляд цього
законопроекту до часу розгляду

вищезазначеного докладу міністра шляхів. Але разом з тим
визнати недоцільним, щоби право
безплатного проїзду по залізницях було і надалі
залишено за служачими центральних установ

відомства, позаяк служачі центральних установ

Міністерства шляхів повинні знаходитися
в тих же умовинах службової платні, що і
служачі центральних установ усіх інших відомств.
Товариш міністра шляхів залишився по
цьому питанню при окремій думці,
висловившись, що коли Мала Рада рахує
необхідним переглядати питання про даремні
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III. Про примусове відчуження майна, зро
блене в часи війни на підставі Статуту по
льового керування військом.

квитки разом з нормами нагород служачих,

то я не бачу підвалин, через що це питання
буде переглядатись тільки відносно ліней-
них служачих, а не в повнім об'ємі.
Крім того, служачі центральних установ

Міністерства шляхів в сучасний момент
користуються правом на визначену кількість
даремних подорожів по казенним
залізницям згідно існуючих правил, а усяке
погіршення матеріального становища служачих
при сучасній дорожнечі життя та
загального безладдя може повести тільки до сумних
наслідків, в той час коли тепер необхідно
вжити всіх заходів, щоб управільнити
розстроєний транспорт.

III. Законопроект ухвалити, але
доповнити його вказівкою на головнокомандуючого
Румунським фронтом і викреслити як зайві
останні шість строк.

По Військовому міністерству.

IV. Про установлення міжвідомственої
комісії на Горловському артилерійському
заводі.

IV.-a) Визнати утворення проектованої
відомством комісії на заводі - недоцільним;

б) доручити військовому міністрові
утворити окрему нараду з участю представників
Міністерств торгу й промисловості,
фінансів і державного контролю для
найшвидшого виявлення тих заходів, що мусять бути
прийняті для вирішення непорозумінь, які
виникли відносно Горловського заводу,
а рівно й інших секвестрованих заводів, де
виникнуть аналогічні утруднення.

По Міністерству торгу й промисловості.

V. Про видання при відомстві щоденного
органу друку «Торгівля й промисловість
України».

V. а) Видання при відомстві щоденного
органу друку на проектованих відомством
підвалинах ухвалити;

б) асигнувати позичкою 400.000 карб.,
з тим щоб 150.000 карб, було повернено із
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VI. Про асигнування 80.000 карб, на
канцелярські та господарські видатки відомства.

спеціальних коштів газети в кошти

Державної скарбниці до 1 січня 1921 р., а останні
250.000 карб, було повернено до 1 січня
1922 р.;
в) визнати, що цей орган друку повинен

освітлювати різні питання з погляду
загальнодержавного, а не спеціально відомствен-
ного, і що з огляду на це було би бажаним,
щоби в редакційній колегії газети брали
участь представників всіх відомств.
М. О. Гаврилов і Г. М. Курило залишилися

при окремій думці, гадаючи більш
доцільним, щоби проектовану газету видавала
яка-небудь приватна організація з
субсидією від уряду.

VI. Прийняти до відома доклад
представника відомства про одержані відомством
додаткові рахунки та ухвалити одпуск
кредиту в загальній сумі 80.000 карб.

По Державному контролю.

VIL Про асигнування 305.000 карб, на
канцелярські та господарські видатки
відомства.

VII. Одпуск 305.000 карб, ухвалити.

По Міністерству фінансів.

VIII. Про асигнування 2.600.000 карб, на
будівельні роботи в будинках Експедиції
заготовок державних паперів.

IX. Про порядок обрання членів участко-
вих по доходовому податку присутствій.

X. Про зміну реченців виплати доходового
податку за 1918 окладний рік.

По Міністерству юстиції.

XI. Про продовження до 1 січня 1920 р.
сили закону 28 липня 1912 р. відносно
опалення й освітлення місць замкнення.

VIIL Одпуск 2.600.000 карб, ухвалити.

IX. Законопроект ухвалити.

X. Законопроект ухвалити.

XI. Законопроект ухвалити.
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XII. Про доповнення закону 15 липня
1918 р. відносно прав на скарбове
помешкання, на додаткове утримання та на

одержання скарбової одежі, взуття та озброєння
деяких служачих місць замкнення.

XII. Законопроект ухвалити.

[Підписи]
Гаврилов, Бородаєвський, Зайцев, Карпинський, Корніемсо, Косинський, Курило, Пу-

ницький, Чубинський, Яковенко.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. І. - Спр. 12. - Арк. 91 зв. Машинопис. Оригінал.

№216

12.11.1918р.
№76

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: Г. М. Курило, Є. І. Яковенко, О. В. Оссовський, М. Г. Чирко, О. М.

Карпинський, В. Т. Рафальський, ген.-хорунжий [А. І.] Прохорович, В. К. Пуницький,
П. І. Зайцев, В. О. Брунст.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: По становили:

По Міністерству фінансів.

L Про асигнування коштів на придбання
від ліквідаційної комісії Червоного Хреста
розбірних бараків під помешкання отрядів
Корпусу кордонної охорони.

І. Одпуск 1.270.000 карб, ухвалити.

II. Про відміну ст. 76 Статуту
Дворянського земельного банку.

II. Законопроект ухвалити.

III. Про призначення пенсії вдові б.
бухгалтера Харківської контори Державного
банку Бобрицькій.

III. Доклад ухвалити.
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IV. Доклад на прохання уповноваженого
«Центро-плена» про вивіз 1000 ящ.
махорки за кордон із увільненням його від акцизу.

IV. Визнати, що ходатайство
уповноваженого «Центро-плена» задовільненню не
підлягає.

По Міністерству народної освіти.

V. Про зміну умов одержання звання

приват-доцента в державних університетах.

VI. Про заснування Державного

симфонічного оркестру імені М. В. Лисенка та про
асигнування на утримання й на
влаштування його 66.300 карб.

V. Законопроект ухвалити.

VI. а) Заснувати в м. Києві Державний
симфонічний оркестр імені М. В.
Лисенка, з тим, щоб цей оркестр утримувався на
свої кошти та щоб головноуправляючому
по справах мистецтва було надано право
затвердити статут оркестру і право щорічно
затверджувати обрахунки на його витрати.
Представник відомства залишився при

окремій думці, гадаючи необхідним
затвердити законодавчим шляхом теж штати

оркестру, докладені до законопроекту.
б) Асигнувати на початок діяльності

оркестру допомогу від держави в сумі 66.300 карб.

в) Прийняти до відома заяву

представника відомства, що в будучим часі оркестр

буде утримуватися на свої кошти та не

потребує нової допомоги з коштів Державної

скарбниці.

VII. Проект розписі платні персоналу

комерційних шкіл.

VII. Проект розписі платні та одпуск

кредиту в сумі 3.000.000 карб., згідно

заключению Фінансової наради, ухвалити.

Представник відомства і товариш

міністра торгу залишилися при окремій думці

відносно суми кредиту на 1918 р., гадаючи

необхідним збільшити розмір цього

кредиту до такої суми, щоб участь держави

в утриманні комерційних шкіл була рівна

60% загальної суми видатків цих шкіл (як

те було встановлено до цього часу), з огляду

на виключне значення поширення та гарної

постанови комерційної освіти в державі.
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VTIL Проект розписі платні персоналу
дівочих інститутів 6. Марийського відомства.

VIII. а) Проект ухвалити згідно
заключению Фінансової наради, за винятком окладу
утримання начальниць інститутів, котрий
встановити в розмірі 4.800 карб, для
місцевостей III класу.
б) Ухвалити одпуск 384.345 карб, в

рахунок сміти 1918 р. на утримання особистого
складу інститутів.
Пять членів Малої Ради висловилися за

збільшення окладу утримання начальниць
інститутів до 6.000 карб, для місцевостей
І класу, 5.800 карб. - для II класу, і 5.600
карб, для місцевостей III класу.

По Військовому міністерству

IX. Про доповнення глави VI кн. XXII Св.
воєн. пост. 1869 р. статтею 161/2 та про
зміну редакції ст. 289/1 правил про Окремий
корпус кордонної охорони.

IX. Законопроект ухвалити.

По Морському міністерству.

X. Про асигнування коштів на виплату
утримання й добових грошей служачим б.
штабу отамана Міснікова.

X. Одпуск, згідно заключению Фінансової
наради ухвалити в сумі 12.133 карб.

По Міністерству внутрішніх справ.

XI. Про призначення побільшених пенсій
12 урядовцям поштово-телеграфного
відомства.

XI. Доклад ухвалити.

По Державному контролю.

XII. Про асигнування 3.000.000 карб, на
виплату утримання урядовцям місцевих
установ відомства.

XII. Одпуск 3.000.000 карб, ухвалити.

По Державній канцелярії.

XIII. Про порядок виплати добових
грошей урядовцям за участь в засіданнях, що
утворюються при інших відомствах.

XIII. а) Визнати, що добові гроші в

розмірі, встановленім законом 26 червня 1918 р.,
повинні виплачуватися щомісячно тими

відомствами, при яких утворюються наради,
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за винятком урядовців державного
контролю. Останні одержують добові гроші від
свого відомства, котрому відповідні суми
щомісячно переводяться належними
відомствами з їх кредитів.
б) Визнати, що за участь в засіданнях

Фінансової наради (Бюджетної комісії) не
одержують добових грошей представники тих
відомств, законопроекти котрих розглядаються.

[Підписи]
Гаврилов, Брунст, Карпинський, Курило, Пуницький, Яковенко.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. -Арк. 97-98зв.Машинопис. Оригінал.

№217

13.11.1918р.
№77

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: М. М. Абрашкевич, С. В. Бородаєвський, В. О. Брунст, Г. Н. Григор ев,

О. М. Карпинський, Ю. А. Корнієнко, В. А. Косинський, Г. М. Курило, Б. В. Матусе-
вич, Плевако, В. К. Пуницький, С. А. Франкфурт, Є. І. Яковенко.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Міністерству внутрішніх справ.

І. Про утворення канцелярії при Київській І. Доклад і одпуск в рахунок сміти 1918

оціночній по реквізиції комісії та про її штати. року 38.550 карб, ухвалити.

По Міністерству фінансів.

II. Про зміну акцизу й граничних продаж-
них цін на курительний тютюн і вироби
3 нього.

II. Законопроект ухвалити.



Мала Рада Міністрів Української Держави 687

III. Проект правил про видання допомоги
служачим державних установ із 6.000.000
кар6.; що призначені на цю ціль журналом
Ради Міністрів від 13 липня 1918 р.

IV. Про асигнування 64.006 карб, на
видачу грошової допомоги в виключних
випадках урядовцям департаменту простих

податків та податкової інспекції.

V. Про асигнування 2.033.000 карб, в
рахунок сміти департаменту Державної
скарбниці 1918 р. на різні видатки.

III. а) Визнати, що право на одержання цієї
допомоги мусить бути поширено на всіх
перебуваючих в скрутному матеріальному
становищі служачих державних інституцій,
в тому числі і на служачих по вільному
найму Міністерства шляхів.
б) Повернути проект до відомства для

внесення його вдруге на розгляд наради в цілях
нового розподілу 6.000.000 карб, між
окремими відомствами.

в) Визнати, що для виконання
попередньої статті відомства повинні до 25

листопаду представити Міністерству фінансів

відомості про загальну кількість їх

служачих, як штатних, так і вільнонайманих.

г) Доручити міністрові фінансів
внести на розгляд Ради Міністрів
передбачений ст. 2 проект нового розподілу
кредиту в 6.000.000 карб, не пізніше, як
1 грудня ц. р.

IV. Одпуск 64.006 карб, ухвалити.

V. а) Одпуск 2.033.000 карб, ухвалити,
б) Визнати бажаним, щоби відомство

склало законопроект про скасування

закону відносно щорічного відпуску 8% від

утримання служачих на видачу останнім

нагород і замість цього склало проект

нових штатів відповідних установ, котрим

оклади служачих міністерства були би по-

рівнені з окладами відповідних посад по
інших відомствах.

По Міністерству юстиції.

VI. Проект штатів губерніальних тю- VI. а) Проект штатів й закону ухвалити, але

ремних інспекцій і тюремної інспекції в розділі V закону вказівку на закон 29/VI
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м. Миколаєва, а також управлінь
окремими місцями замкнення та про асигнування
в рахунок сміти 1918 р. - 2.442.466 карб.

1917 р. (про заштатню допомогу) замінити
вказівкою на закон 2 серпня 1918 р.
б) Одпуск 2.442.466 карб, ухвалити.

Представник відомства при окремій думці
по п. «а».

VII. Про збільшення штатів Чернігівського
окружного суду новими посадами товариша

прокурора.

VIII. Про утворення в пограничник з Ве-
ликоросією пунктах 3 посади товариша
прокурора і 8 посад судових слідчих.

По Військовому міністерству.

IX. Проект штатів канцелярії Військового IX. а) Відкласти розгляд проекту штатів
міністерства. осіб, перебуваючих при військовому міні¬

стрі та його товаришах, до того часу, коли
будуть розглянуті штати всіх центральних
установ відомства.
б) Скасувати примітки 2 та 5 до штатів.
в) Діловодам-фахівцям надати назву

«фахівців».

г) Визнати, що всі посади по законодавчій

управі можуть займатися теж цивільним
особами.

д) Оклад начальників відділів
законодавчої управи встановити в сумі 10.800 карб.;
юрисконсультів - 10.000 карб., а посади
фахівців і редакторів-фахівців
поділити на два класи з окладом в 10.000 карб,
і в 8.400 карб.
е) Кількість фахівців обмежити: в

законодавчім відділі - п ятьма І класу і двома II
класу, а в кодифікаційнім відділі - двома І класу
і одним II класу.
ж) Ввести в штати вказівку, що кількість

кур єрів (оповісників) щорічно
окреслюється в смітнім порядку, а для 1918 р.
встановити кількість їх в 24 з окладом утримання

VII і VHI. Прийняти до відома заяву
представника відомства, що останнє бере ці
обидва законопроекти назад.
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в 2.400 карб, (із них два самокатчики і три
швейцари) і 4 з окладом в 1.800 карб.
з) Молодшим діловодам надати назву по-

мішників діловода.

и) Строк дійсності штатів комендантської
частини обмежити 31 грудня 1919 р.
к) Начальникам відділів із цивільних

осіб надати V клас посади, а начальнику
бюджетгіо-рахівничої управи IV клас
посади.

л) Посаду діловода по справах 2-го
товариша міністра викреслити, позаяк він
з'являється помічником секретаря 2-го
товариша міністра.
м) В останньому проект штатів ухвалити.

[Підписи]
Гаврилов, Бородаевськищ Брунст, Карпинський, Косинсъкий, Курило, Матусевич, Пу-

ницький, Франкфурт, Яковенко.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12.-Арк. 99-100 зв. Машинопис. Оригінал.

№218

20.11.1918р.
№78

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: Б. К. Арсеньєв, С. В. Бородаєвський, Г. Г. Бурлаков, [К. А.] Гадд, В. А. Куляб-

ко-Корецький, Г М. Курило, Плевако, В. К. Пуницький, В. Т. Рафальський, С. А.
Франкфурт, І. Г Черниш. Закликані до засідання: Н. А. Зінов'єв, В. Г Хрусталев, інж. Ердман.

Секретар: О. О. Татіщев.
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Слухали П остановили:

По Державній канцелярії.

І. Доклад канцелярії відносно постанов

окремої комісії по поліпшенню стану
калічених вояків.

І. а) Доручити міністрові внутрішніх
справ зробити постанову, що службова
кореспонденція Всеукраїнської спілки
калічених вояків (Всеукраинского союза увечних
воинов), а також губерніальних і повітових
відділів цієї спілки пересилається без платні
за вагу на загальних підставах, що

встановлені для урядових установ;

б) з приводу бажань окремої комісії
відносно передачі Спілці калічених вояків
майна б. Землавки311 - доручити головно-
уповноваженому по ліквідації інституцій

і військового часу доставити Малій Раді до
25 листопада свій висновок відносно того,

чи може Спілка калічених вояків бути

визнана правопреемником бувшої Землавки,

а також представити відомості про те, на

яких умовах було передано майно Землавки

Дніпросоюзові312.

По Військовому міністерству.

II. Про дозвіл расторгнута договір з

Черкаською управою відносно продажу

тилової № 6 гарматної майстерні, або примусово

відчудити майстерню.

II. Маючи на увазі, що майстерня дуже

потрібна військовому відомству, що

Черкаська земська управа ще не виплатила

скарбу ніякої суми за цю майстерню та

не приступила ще до використання цієї

майстерні - визнати продаж майстерні

Черкаському земству такою, що не

відбулася та висловитись за повернення

тилової № 6 гарматної майстерні до
військового відомства й одночасно виплатити

земству з коштів Державної скарбниці ті

суми, що земська управа дійсно витратила

на охорону майстерні та на інші видатки,

зв'язані з проектованою передачею

майстерні земству.
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Визнати бажаним, щоб Військове

міністерство та головноуповноважений по

ліквідації інституцій військового часу

виявили, чи не малося інших, аналогічних цьому,

випадків передачі державного майна по за-

відомо зменшеним цінам, та прийняли

можливі заходи до захисту інтересів скарбу.

Представник Міністерства торгу

залишився при окремій думці, гадаючи

залишити тилову № 6 майстерню за Черкаською

земською управою при умові, що земство

виплатить державі дійсну по сучасним

цінам вартість зазначеної майстерні.

По управлінню головноуповноваженого по лікв. інституцій військ, часу.

III. Про росторження договору

з М. Л. Фрідманом відносно продажу йому

бязевих і джутових мішків.

III. а) Маючи на увазі, що продаж мішків

Фрідману по завідомо зменшеним цінам

ясно вказує на присутність в цій справі
карного злочинства, висловитись за визнання

всього договору з Фрідманом анульованим.
б) Доручити головноуповноваженому

прийняти можливі заходи до возмєщенія
казні понесених нею збитків та передати
всю справу прокурорському доглядові для
притягнення винуватих до карної
відповідальності.

в) Прохати державного контролера
перевести в негайному порядкові ревізію всіх
документів, що торкаються продажу
приватним особам скарбових мішків та
довести результати цієї ревізії до відома Ради
Міністрів.

По Штабу пана Гетьмана.

IV. Про асигнування 82.929 карб, на
задоволення прилучених до Штабу осіб
добовими грішми.

IV. а) Одпуск 82.929 карб, ухвалити з тим,
щоби ці добові гроші були зараховані в счет
утримання відповідних осіб, коли проект
додаткових штатів Штабу буде Радою Міністрів
затверджено строком з 1 вересня 1918 р.
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V. Про асигнування 348.752 карб, на
таємні видатки по Штабу.

V. Одпуск 348.752 карб, ухвалити.

По Міністерству продовольчих справ.

VI. Про дозвіл Волинському
губерніальному земству позичити із сум
губерніального та громадських продовольчих капіталів
4.500.000 карб, на заготовку насіння для
населення, що потерпіло від військових подій.

VI. а) Дати Волинському земству дозвіл
заставити в Державному банку відсоткові
папери на номінальну вартість в 4.000.000
карб, та позичити 1.600.000 карбованців із
чільних сум губерніального та громадського
продовольчих капіталів для покриття
видатків по закупці насіння.
б) Доповнити ст. 5 проекту вказівкою, що на

земство накладається обов'язок не тільки

виплати відсотків, але й повернення самої позики.
в) В останньому проект ухвалити.

По Міністерству земельних справ.

VII. Проект штатів центральних установ
відомства та проект статуту міністерства.

VII. а) Відкласти розгляд проекту статуту
міністерства до іншого засідання;
б) прийняти до відома, що в тих

примірниках, що роздані членам Ради, помилково
виключені ухвалені Фінансовою комісією
посади 20 рахівничих і 10 канцелярських
урядовців в департаменті сільської економії;
в) проект штатів ухвалити з нижчезазначе-

ними змінами:

а) скасувати примітку 2 до розділу 1 штатів;
б) відділам, що не підлягають віданню

департаментів, надати назву «Окремих відділів»;
в) в департаменті

с[ільсько]-господарської] економії скасувати посади фахівців:
дві - по 9.000 карб, та одну в 7.200 карб.;
г) в департаменті межовому скасувати

посаду віце-директора;
д) в окремому відділі конезаводства по

одній посаді фахівців кожного рангу;
е) в департаменті ветеринарії скасувати

посади фахівців: три - по 10.800 карб., дві -
по 9.000 карб, та дві - по 7.200 карб.;
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ж) в канцелярії міністра скасувати посади
урядовців особливих доручень: дві - по 9.000
карб.; дві по 7.200 карб, і одну в 6.000 карб.
з) скасувати примітку до штатів

канцелярії, позаяк з утримання завідуючого
господарством не може бути удержана 1/4
частина в тому разі, коли він буде мешкати не
в цілому приміщенні, а тільки в єдиній або
двох кімнатах при канцелярії.
г) 3 приводу штатів департаменту

державного майна, котрі були відомством
проектовані в припущенні, що цей департамент
в будучим часі завідуватиме також і справами
б. удільного майна, Мала Рада прийняла на
увагу, що скорочення цих штатів з являється
неможливим, позаяк, незалежно від того чи

іншого вирішення питання про передачу

б. удільного майна до відома Міністерства

земельних справ департамент державного

майна матиме величезну роботу по ліквідації

через посередництво Державного

земельного банку значного фонду казенних земель

України. Маючи одначе на оці, що ця робота

по ліквідації казенного земельного фонду

повинна провадитися швидким шляхом і може

бути через рік або два в значній своїй частині
скінчена, Мала Рада визнала доцільним
обмежити строк дійсності штатів
департаменту державного майна - 31 грудня 1919 р.,
після чого вони мусять бути знову переглянуті.
д) Доповнити штати приміткою, що

кількість канцелярських урядовців кожного
рангу окреслюється в пропорції 2/5,2/5 і 1 /5.

По Міністерству шляхів.

VIII. Проект загальних підстав служби на
державних шляхах України.

VIIL Законопроект ухвалити з нижчезаз-
наченими змінами:

а) § 29 доповнити, згідно заяви
представника відомства, приміткою, що довгочасність
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праці з суботи й напередодні дванадесятих
і місцевих свят встановлюється в сім годин

і оплачується як за 8-годинний робочий день.
6) Примітку 1 до § 55 доповнити вказівкою,

що видатки по найму помешкань для ночівлі
не можуть ні в якому разі перевищувати
подвійних норм відрядних добових грошей.

По Міністерству юстиції.

IX. Проект тимчасового положення про
заведення етапно-пересильної частини
відомства місць замкнення.

X. Про призначення одночасних

пенсійних допомог б. молодшим дозорцям Баб-
цову та Салогубу в сумі 240 карб, кожному.

XI. Про призначення побільшених
пенсій 13 бувшим служачим відомства місць
замкнення та двом вдовам служачих того

ж відомства на загальну суму 7.353 карб,
врік.

XII. Про асигнування 7.000.000 карб, в
рахунок сміти Головного управління місць
замкнення на біжучі видатки відомства.

IX. Законопроект ухвалити, але а)допо-
внити вказівкою, що він видається
тимчасово, до відновлення порядку
комплектування конвойних команд на загальних для всіх

військ підставах і б) в розділі VIII ввести
вказівку на закон [... ] серпня 1918 р., а не
29 червня 1917 р. (про заштатну допомогу).

X. Доклад ухвалити.

XI. Доклад ухвалити.

XII. Одпуск 7.000.000 карбованців ухвалити.

По Міністерству внутрішніх справ.

XIII. Про асигнування 100.000 карб, на
канцелярські та господарські видатки до
кінця біжучого року.

XTV. Про асигнування 25.000 карб, на
видачу одноразових подорожних допомог

незаможним громадянам, відїзжаючим до

своєї батьківщини.

XIII. Одпуск 100.000 карб, ухвалити.

XIV. Одпуск 25.000 карб, ухвалити.

Так у тексті документа.
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XV. Про асигнування 1.000 карб, на
повернення Одеському отаманству виданих їм
родині померлого українського громадського
діяча та вченого О. Темницького313 в

допомогу на його похорони.

XV. Одпуск 1.000 карб, ухвалити.

По Міністерству народного здоров'я і опікування.

XVI. Про асигнування 5.000.000 карб, на XVI. Одпуск кредиту, згідно заключен¬
біжучи видатки по утриманню закладів для ия Фінансової наради, ухвалити в сумі
інвалідів. 3.000.000 карб.

По Морському міністерству.

XVII. Про асигнування 120.000 карб, на
утримання відділу на 100 ліжок для
громадян Української Держави при
севастопольському морському шпиталі.

XVII. Одпуск 120.000 карб, ухвалити

XVIII. Про асигнування 18.837.805 карб. XVIII. Одпуск 18.837.805 карб, згідно за¬
на купівлю палива і смазочних матеріалів. ключения Фінансової наради ухвалити.

По Міністерству народної освіти.

XIX. Про асигнування 5.509 карб. 12 коп.
на покриття боргів Новозибківської
технічної школи за 1917 р.

XIX. Одпуск 5.509 карб. 24 шагів ухвалити.

По Міністерству фінансів.

XX. Про призначення пенсії п'яти
служачим фінансових палат і скарбниць на
загальну суму 3.970 карб, в рік.

XX. Доклад ухвалити.

XXI. Про призначення пенсій семи вдовам,
чоловіки котрих служили по відомству на
загальну суму 4.835 карб, в рік та одноразової
допомоги М. А. Старовойтовій в сумі420 карб.

XXI. Доклад ухвалити.

[Підписи]

Гаврилов, Бородаєвський, Гадд, Кулябко-Корецький, Курило, Плевако, Пуницький, Ра-
фальський, Франкфурт, Черниш.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. І. - Спр. 12.-Арк. 101-104 зв. Машинопис. Оригінал.
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№219

25.11.1918 р.
№79

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: М. Ф. Базаревич, С. В. Бородаєвський, [К. А.] Гадд, [Я. М.]

Затворницький, О. М. Карпинський, Ю. А. Корнієнко, Г М. Курило, В. К. Пуницький, М. П.
Перекрестов; В. Т. Рафальський, С. А. Франкфурт, Т. Г Черниш, Є. І. Яковенко. Закликані
до засідання: Плевако, проф. Саввин, В. Ф. Свирський.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали:

I. Заяву товариша міністра юстиції про
бажаність перенести засідання Малої Ради
в осередок міста.

II. Доклад секретаря Ради про деякі
сумніви відносно ухваленого Радою в
засіданні 28 жовтня (журнал № 73 ст. III) проекту
штатів Державної військової академії.

III. Доклад секретаря Ради про деякі
сумніви відносно ухваленого Малою Радою
в засіданні 11 листопада (журнал № 76 ст.
YIII) проекту штатів дівочих інститутів.

Постановили:

I. Починаючи з понеділка 3 грудня
утворювати засідання в приміщенні
департаменту простих податків (будинок урядових
інституцій, Софійська площа).

II. Занести в журнал, що кількість
канцелярських урядовців (друкарів, літографів і т.
ін.) було ухвалено в тому розмірі, як те було
встановлено Фінансовою комісією, що

розмір їх утримання повинен бути
пристосований до нормальних окладів, встановлених
законом 26 червня 1918 р., а роспреділення по
окремих рангах - повинно бути переведено
в пропорції 2/5,2/5 і 1/5. Оклад перекладача
встановити в сумі 5.400 карбованців.

III. Прийняти до відома висновок
міністерства, що в тому примірнику, що був
розданий членам Малої Ради, помилково
виключена вказівка на навчання "загальної

історії" і що про навчання музики буде
внесено окремий законопроект.

По Військовому міністерству.

IV. Про передачу капітального ремонту
самоходів заводам «Дека», «Матіас» і Нико-

лаєвському трубочному.

IV. а) Ухвалити передачу капітального
ремонту 1.500 самоходів заводам «Дека»,
«Матіас» і Николаевському трубочному;



Мала Рада Міністрів Української Держави 697

V. Про обов'язкове залишення старшинам,
яких увільняється від служби, відповідних
посад в офіціях цивільного управління,
земського та міського самоврядувань.

VI. Проект штатів Головного військово-
юридичного управління.

б) одпуск кредиту ухвалити в сумі
23.000.000 карб., з яких 7.000.000 карб,
асигнувати в рахунок сміти 1918 р., а
останню суму, себто 16.000.000 карб, відпустити
по сміті 1919 р.;
в) проект штатів трьох ремонтних комісій

ухвалити.

V. Визнати, що проектований Військовим
міністерством порядок предоставления

посад в цивільних інституціях та в органах

місцевих самоврядувань рішуче суперечить
загальним підставам урядової служби та
з огляду на це законопроект відхилити. Але

разом з тим прохати голову Ради Міністрів
звернутись від імені Ради Міністрів до всіх
відомств з обіжником, в котрому

прохати п. п. міністрів зробити розпорядження,
щоби підлеглі їм інституції по можливості

предоставляли вільні посади б. старшинам,
котрі набули хворобу внаслідок військових
подій і не можуть продовжувати військову
службу.

VI. Прохати товариша міністра фінансів
Г. М. Курило розглянути цей проект
вкупі з представником Державного контролю
і начальником Головного

військово-юридичного управління та повідомити Малій
Раді заключения цієї комісії.

По Міністерству фінансів.

VII. Про удержання різниці між законними
та большевицькими окладами утримання.

VII. Визнати, що з огляду на

матеріальне становище служачих, особливе нижчих

рангів, і при тих обставинах, в яких больше-
вицькі оклади були введені, удержання

різниці з'являється неможливим, і з огляду на
це законопроект відхилити.

Представник відомства залишився при
окремій думці.
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VIIL Про асигнування 157.778 карб, на
канцелярські і господарські видатки
департаменту посередніх податків і на видачу
допомог служачим і робітникам по закону 23/
ІІІ.1911 р.

VIII. Одпуск 157.778 карб, ухвалити.

По Міністерству народної освіти і мистецтва.

IX. Про затвердження тимчасових
нормальних штатів художньо-ремісничих шкіл-
майстерень друкарського діла.

IX. Законопроект і проект штатів ухвалити

По Міністерству торгу й промисловості.

X. Про вибір повірительних і пробірних
клейм і про асигнування 28.695 карб, на
будування Київської палати мір і ваги та на
заготовку клейм.

X. Ухвалити одпуск 28.695 карб, на
заготовку клейм та на влаштування для цього
Київської палати мір і ваги.

XI. Про доповнення закону 24 липня 1918 р. XI. Доповнити закон 24 липня 1918 р.
окремою статтею про надання міністрові
торгу права вимагати від урядових і
приватних інституцій і осіб відомості про кількість
палива, що вони мають в своєму

розпорядженні.

Інші статті внесеного міністром торгу
законопроекту відхилити.
Представник відомства залишився при

окремій думці.

XII. Про надання міністрові торгу права
видавати правила про зміну умов концесійних
договорів для електричних підприємств.

XII. Законопроект ухвалити.

XIII. Про асигнування 19.000 карб, на
спроби вуглів на дослідковій коксовій
станції в Катеринославі.

XIII. Одпуск 19.000 карб, ухвалити.

По Морському міністерству.

XIV. Про доповнення законів 4 липня та
10 серпня про встановлення посад
військово-морських агентів.

XTV. а) Статтю законопроекту змінити та
встановити норми роз'їздних грошей в тому
розмірі, який встановлено для
торговельних агентів;
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XV. Про зміну ст.
морські призи.

б) останні статті законопроекту викласти
відповідно закону 10 серпня 1918 р. про
військових агентів;

в) визнати бажаним, щоби Військове

міністерство переглянуло закон про порядок
оплати місцевих роз'їздів військових агентів
і внесло відповідний законопроект.

50 і 57 Статуту про XV. Законопроект в нижчезазначеній
редакції.

В зміну ст. ст. 50 і 57 Статуту про морські
призи (додаток до ст. 353 кн. X Св. морск.
пост. изд. 1914 г.) постановити:

Ст. 50. Розгляд справ про призи доручити
1) портовим і флагманським призовим
судам і 2) Вищому призовому судові.
Ст. 57. Вищий призовий суд

утворюється в складі а) трьох представників
Морського міністерства, одному з котрих
паном Гетьманом доручається головування
в суді і б) двох сенаторів Генерального
цивільного суду; в) одного представника
Міністерства закордонних справ; г)
одного представника Міністерства торгу
й промисловості.
Примітка: Всі члени Вищого призового

суду призначаються паном Гетьманом по
представленню міністрів морського,
юстиції, закордонних справ і торгу й
промисловості по належності.

Ст. 57а. Обов'язки прокурора при
Вищому призовому суді виконує юрисконсульт
Морського міністерства, а обов'язки
секретаря - один з його помічників.
Ст. 576. Засідання Вищого призового суду

визнаються дійсними тоді, коли в них

присутні зверх виконуючих обов'язки
прокурора і секретаря, не менше трьох членів від
Морського міністерства й одного сенатора,
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а по справах, зазначених в пунктах 1-3
статті 58 цього положення зверх цих осіб ще
й член від Міністерства закордонних справ.

[Підписи]
Гаврилов, Базаревич, Бородаевський, Гадд, Затворницький, Карпинський, Корніенко,

Курило, Перекрестов, Пуницький, Рафальський, Франкфурт, Яковенко.
Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12.-Арк. 106-108. Машинопис. Оригінал.

№220

27.11.1918р.
№80

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: М. Ф. Базаревич, С. В. Бородаевський, К. А. Гадд, О. М. Карпинський,

Ю. А. Корніенко, Г. М. Курило, М. О. Павловський, В. К. Пуницький, В. Т.
Рафальський, С. А. Франкфурт, І. Г. Черниш, П. П. Чубинський. Закликано до засідання: ген.
[Т. М.] Протазанов314.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По управлінню забу
головноуповноваженого пс

L Про деякі доповнення закону 29 липня
1918 р.

дови порожніх земель
> м. Києва та його пригородів.

І. а) доповнити ст. 2 законопроекту
вказівкою, що поселення, які входять в район
діяльності головноуповноваженого, повинні бути
не далі 20 верст від Тріумфальних ворот;
б) ст. 3 доповнити приміткою, що

розпорядження казенними землями, які входять
в окремий земельний фонд, провадяться
міністром військовим і земельних справ не інакше,
як за згодою головно уповноваженого;
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IL Про порядок примусового відчуження
нерухомого майна з метою забудови
порожніх земель м. Києва та його пригородів.

III. Про утворення при головноуповнова-
женому міжвідомственого комітету.

IV. Про збільшення штатів управління го-
ловноуповноваженого.

в) в останньому законопроект ухвалити
з деякими редакційними змінами.

II. Законопроект ухвалити.

III. а) Доповнити комітет представниками
Міністерства шляхів і торгу, одночасно
викресливши другого представника

Міністерства освіти;

б) представників Київської міської управи,
губерніального і повітового земств та
Всеукраїнської спілки інженерів ввести в склад
комітету по два від кожної інституції;
в) викреслити представника Протофіса,

одночасно надавши голові комітету право
закликати в склад комітету досвідчених осіб;
г) ввести вказівку, що представники

відомств одержують добові гроші в розмірі
15 карб, за добу;
д) в останньому законопроект ухвалити

з деякими редакційними змінами.
Представник Міністерства торгу залишився

при окремій думці по п. "в", гадаючи залишити
в складі постійних членів комітету
представника Протофісу та згоджуючись на введення
в цьому випадку в склад комітету додатково
представників Всеукраїнських спілки
кооперативних товариств і спілки будинковласників.

IV. Проект штатів ухвалити з слідуючими
змінами:

а) Помічнику головноуповноваженого
надати IV клас посади, але оклад утримання
його зменшити до 15.000 карб.;
б) інженеру для доручень надати V, а

діловоду VII клас посади;
в) посади рисувальників і переписчиць із

штатів викреслити, маючи на увазі, що ці
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V. Про дозвіл київському Видубецькому
монастирю відчудити скарбу цегельний
завод за 1.000.000 карб.

По Міністерству фінансів.

служачі можуть бути закликані по вільному
найму на операційний кредит;
г) одмітити в журналі, що перелічені

в штаті служачі повинні одержувати теж
відсоткові додатки згідно закону [... ]
листопаду 1918р.

V. Доклад ухвалити.

VI. Про асигнування коштів на утримання
Окремого корпусу кордонної охорони.

VI. а) Одпуск кредиту ухвалити в сумі
3.331.370 карб.;
б) прохати відомство прискорити

внесення докладу про відпуск коштів на виплату
Міністерству продовольчих справ за
продовольчі припаси та фураж для корпусу.

По Військовому міністерству.

VII. Проект штатів Головного управління
учбово-військових закладів.

VII. Маючи на увазі незначну кількість
учбово-військових закладів на Україні та
порівнюючи проект відомства з штатами
інституцій по учбовій частині Міністерства
народної освіти й земельних справ,
висловитись за встановлення проектуємо'!
інституції в ранзі «управління», а не «головного
управління» і з огляду на це:
а) встановити оклади начальника

управління в сумі 15.000 карб., а помічника його -
12.000 карб.;
б) викреслити посади: трьох генеральних

старшин і штаб-старшини для доручень;
в) зменшити кількість посад фахівців

(з окладом в 10.800 карб.) з семи до чотирьох
(в тому числі й фахівця по медичних справах);
г) викреслити посаду помічника

начальника господарського відділу;
д) залишити в штаті посаду інженера по

справах щодо будинків і канцеляриста при ньому;
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VIII. Про асигнування щомісячно 6.000
карб, на видання Головного управління
Генерального штабу.

е) визнати, що кількість челяді щорічно

окреслюється в кошторисному порядкові;
ж) доручити відомству скласти про

видавничу частину окремий законопроект і з
огляду на це викреслити посаду начальника

цієї частини;

з) в останньому проект ухвалити згідно
заключения Фінансової наради.
Представник відомства залишився при

окремій думці по п. п. «а» і «б».

VIII. а) Ухвалити додатковий до проекту
кошторису одпуск в рахунок сміти 1918 р.
на два останні місяця - 6.000 карб.;
б) визнати, що продовження цих видань

в 1919 р. не може провадитись без ухвали
окремого про те закону;

в) маючи на увазі, що накази по
військовому міністерству друкуються в часопису
«Армія», прохати відомство припинити
окреме друкування цих наказів і розсилку їх
іншим інституціям.

[Підписи]
Гаврилов, Базаревич, Бородаевський, Гадд, Карпинський, Курило, Павловський, Пу-

ницький, Рафальський, Франкфурт, Черниил, Чубинський.
Секретар Ради [підпис]

ДДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. -Арк. 109-110 зв. Машинопис. Оригінал.

№221

2.12.1918р.
№81

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: М. Ф. Базаревич, С. В. Бородаевський, К. А. Гадд, ген. [Б. В.] Герн-

гросс, О. М. Карпинський, В. А. Кулябко-Корецький, Г. М. Курило, Б. В. Матусевич,
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М. О. Павловський, В. К. Пуницький, В. Т. Рафальський, С. Л. Франкфурт, І. Г. Чер-
ниш, П. П. Чубинський, [А.] Шкред-Хмілевський, Є. І. Яковенко.

Закликані до засідання: А. Ф. Зиновьев, [А. Е] Костенецький.
Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Міністерству фінансів.

І. Про реквізицію помешкань для потреб І. Законопроект ухвалити з слідуючими
скарбових монополій. змінами:

а) доповнити приміткою, що в Києві до
реквізиції належать тільки торговельні
помешкання та склади, а не оселі;

б) кількість кімнат реквізуємих осель
зменшити до двох (а не трьох) з кухнею;
в) ввести вказівку, що реквізиція

переводиться по заявах управляючих акцизними

зборами.

II. Про асигнування 2.400.000 карб, на
придбання паперу та заготування бланків

II. Одпуск 2.400.000 карб, ухвалити.

для різних податків на 1918 і 1919 рр.

III. Про призначення пенсії Євдокії Голян-
ській в сумі 85 карб. 80 коп. в рік.

III. Доклад ухвалити.

IV. Про призначення пенсій 11 бувшим
урядовцям фінансових палат і скарбниць та
їх сім'ям на загальну суму 6.480 карб, в рік.

IV. Доклад ухвалити.

V. Про призначення пенсії вдові вбитого
при вибуху на Звіринці контролера ощадної
каси Попова в сумі 900 карб, в рік.

V. Доклад ухвалити.

VI. Про асигнування 75.000 карб, на
видачу допомоги на виховання дітей старшин
і урядовців Окремого корпусу кордонної
охорони.

VI. Одпуск 75.000 карб, ухвалити.

VII. Про асигнування 16.830 карб, на
видатки того ж корпусу, зв'язані з утворенням
посад 9 ревізорів.

VII. Одпуск 16.830 карб, ухвалити.



Мала Рада Міністрів Української Держави 70S

VIIL Про скасування постанов, якими
дозволялось з лишків асигнувань на
утримання особистого складу управлінь видавати
нагороди та допомоги урядовцям.

По Морському міністерству.

VIII. Законопроект ухвалити.

IX. Про асигнування коштів на
переведення суден Чорноморської флотилії в стан
довгочасного схоронення*.

X. Про введення представників відомства
в склад Особливої наради по паливу, в склад
Комітету по розподілу донецького палива і в склад
Комісії по визнанню цін на тверде паливо.

По Військовому міністерству.

IX. Одпуск кредиту, згідно
заключению Фінансової наради, ухвалити в сумі
1.700.000 карб.

X. Доклад ухвалити.

XI. Проект штатів Головного військово-
юридичного управління.

XI. а) Надати проектуємій інституції назву
"Управління", а не "Головного Управління";
б) проект штатів ухвалити в тому складі,

в якому він був проектований окремою
комісією, утвореною згідно постанови Малої
Ради від 25 листопада (журнал № 79 ст. VI).

По Державній канцелярії.

XII. Про асигнування коштів на
заснування при канцелярії юридичної бібліотеки.

XIII. Про асигнування коштів на видачу
урядовцям канцелярії допомоги на випадок
хвороби та смерті та на виховання дітей.

XII. Одпуск кредиту, згідно заключению
Фінансової наради, ухвалити в сумі 5.000 карб.

XIII. Одпуск кредиту, згідно заключению
Фінансової наради, ухвалити в сумі 6.000
карб.

По Міністерству народної освіти та мистецтва.

XIV. Про зміну штатів шкіл-майстерень
друкарського діла.

XIV. Б зміну постанови Малої Ради від 25
листопаду (журнал № 79, ст. IX), маючи на
увазі, що директори та діловоди середніх
шкіл Міністерства освіти користуються
казенним помешканням, надати теж право

й завідуючим і діловодам шкіл-майстерень

друкарського діла і доповнити штати

Йдеться про зберігання.
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XV. Проект тимчасового закону про
шкільне управління та проект штатів
губерніальних і повітових шкільних управ і комісарів
по шкільним справам Холмщини та
Поліської округи.

відповідною приміткою, одночасно
зазначивши в цій примітці, що у разі відсутності
при школі казенного помешкання, завідуючі
та діловоди зазначених шкіл одержують
додаткові гроші в розмірі 25% від їх утримання.
Разом з тим ввести в примітку IV вказівку

на право головноуправляючого

встановляти по представленню попечительної ради

школи кількість річних лекцій по тих чи

інших відділах дисципліни, викресливши із

закону числа 35 і 32, які були введені

Фінансовою нарадою.

В останньому залишити в силі постанову
Малої Ради від 25 листопаду.

XV. а) Ввести в ст. 4 закону вказівку на закон

2 серпня 1918 р. (про заштатну допомогу);
б) викреслити, як зайву, ст. 17 статуту;
в) в останньому проект закону ухвалити,

але перевести його до життя не з 1 грудня
1918, азі січня 1919 р. та з огляду на це
внести відповідні зміни в суми, що
запрохуються на утримання особистого складу,
передбаченого законопроектом;

г) проект статуту про управління
шкільними справами ухвалити;

д) проект штатів губерніальних шкільних
управ ухвалити, за винятком окладу

утримання управляючого, котрий встановити

в сумі 10.800 карб, для всіх місцевостей,
себто в розмірі, вже встановленім для
начальників губерніальних інституцій інших відомств;
е) посади помічників губерніальних

управляючих ввести теж для Полтавської та
Чернігівської губерній;
ж) проект штатів повітових управ ухвалити;
з) проект штатів комісара Поліської

округи доповнити повітовим комісаром (6.800
карб.), діловодом (4.200 карб.), одночасно



Мала Рада Міністрів Української Держави 707

XVI. Проект збільшення платні служачим
комісаріатів по справах Київської, Одеської
та Харківської шкільних округ.

XVII. Про передачу Всеукраїнському
союзові калічених вояків майна б. Землавки.

викресливши посаду помічника комісара та

надати комісарові оклад в 10.800 карб.;
и) проект штатів комісара Холмщини

ухвалити, але управляючому надати оклад

утримання в 10.800 карб.
При окремих думках залишилися:

товариші міністрів торгу й народного здоров'я по
пункту V, гадаючи ввести в склад
губерніальних і повітових управ представників:
перший - від торговельно-промислового
класу, а другий - від Міністерства
народного здоров я.
Представник Міністерства освіти по п.

«д», гадаючи залишити для управляючих

оклади утримання, що були проектовані
відомством і ухвалені Фінансовою нарадою,
себто 12.000, 11.500 і 11.000 карб, в
залежності від класу місцевості;
товариш міністра фінансів по п. "є",

визнаючи призначення помічників управляючих
для Полтавщини та Чернігівщини - зайвим.

XVI. Доклад ухвалити, але з огляду на
проектування переведення до життя закону про

шкільне управління не з 1 грудня 1918 р., а з
1 січня 1919 р., збільшити розмір кредиту до
177.165 карб.

XVII. Окремий журнал № 82.

[Підписи]

Гаврилов, Базаревич, Бородаевський, Гернгросс, Карпинський, Курило> Павловський,
Пуницький, Рафальський, Франкфурт, Чертил, Чубинський, Яковенко.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12,-Арк. 112-114 зв. Машинопис. Оригінал.



708 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

№222

Окремий журнал засідання Малої Ради Міністрів

2.12.1918 г.

№82

По вопросу о передаче Всеукраинскому союзу увечных воинов
имущества бывшего Управления войсковой кооперации

Образованная в мае 1918 г. и принятая под высокое покровительство пана
Гетмана особая комиссия по улучшению быта увечных воинов рассмотрела, между прочим,
возбужденный Всеукраинским союзом увечных воинов вопрос о передаче
последнему всего имущества, принадлежавшего ранее управлению войсковой кооперации
Юго-Западного фронта (Землавка). Не предрешая с своей стороны окончательных
форм помощи увечным воинам со стороны государства, вышеназванная комиссия
признала справедливым передать все имущество, образовавшееся в результате
операций Землавки (за удержанием выданной последней из казны ссуды) на нужды
увечных воинов при посредстве соответствующей организации увечных воинов на
условиях, имеющих быть выработанными главноуполномоченным по ликвидации
учреждений военного времени совместно с представителями Всеукраинского союза
увечных воинов.

Журнал названной комиссии был, по распоряжению пана Гетмана, представлен
в Совет Министров для рассмотрения пожеланий комиссии в связи с отзывами
подлежащих ведомств.

В докладе, касающемся настоящего вопроса, главноуполномоченный изложил
следующие данные:

Управление войсковой кооперации, получившее в обиходе наименование
Землавки, было, с утверждения главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта,
образовано Всероссийским земским союзом летом 1917 г. для снабжения фронта
предметами первой необходимости. Учреждение это имело на фронте районные склады
с значительными транспортами, лавки, питательные пункты, а также центральный
склад в Святошине, типографии в Киеве и Одессе, эмалевую фабрику в Киеве и
галетную и колбасную в Елисаветграде. На нужды и развитие войсковой кооперации
было ассигновано Комитетом Юго-Западного фронта 4.360.000 руб., из каковой
суммы 250.000 руб. на 1 марта 1917 г. остались в распоряжении Румфронта, в виде
товаров в лавках того же фронта. В дальнейшем Землавка, как учреждение, созданное
для военного времени и на средства казны, находилось одно время в распоряжении

военного ведомства, а затем для более рационального использования ее при
ликвидации была передана в числе других учреждений Министерству продовольствия, так
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как имелось в виду, что министерство продажей товаров среди кооперативов
привлечет от населения хлеб. С своей стороны Министерство продовольствия исходило из
соображения о желательности передать имущество б. Землавки такому учреждению,
которое преследуя цели, однородные с Землавкой, могло бы извлечь из этого

имущества наибольшие выгоды и одновременно распределить товар между нуждающимся
в нем населением.

Таким учреждением явился Днепросоюз, которому Министерство
продовольствия передало весною 1918 г. все имущество б. Землавки, не озаботившись однако
окончательным оформлением настоящего дела и оставив открытым вопрос об
основаниях производства расчета за означенное имущество между Днепросоюзом и
казной. Имущество передавалось по описям, составлялись оценки - в одних случаях по
продажным ценам, в других - по себестоимости и сама передача имущества
производилась в присутствии представителя Министерства продовольствия. По
представленной ведомости имущества переоценочной Комиссии Днепросоюзом было
принято: наличными 247.000 руб., товара на суму 3.133.394 руб. 44 коп., имущества
непереоцененного на 1.486.440 руб. 82 коп., передано разным учреждениям и
должностным лицам «Землавкой» после принятия имущества Днепросоюзом на сумму
609.408 руб. 40 коп. и, наконец, 890.600 руб. значится по агентурам в Харбине,
Петрограде и Астрахани.

В общей сложности имущество Землавки оценено было таким образом
производившей передачу комиссией в цифре 6.360.843 руб. 66 коп. Принимая это имущество,
Днепросоюз ходатайствовал о рассрочке ему выплаты причитающейся казне суммы
на 4-6 месяцев, при условии взноса немедленно 1.000.000 руб.

В частности, по поводу возбужденного Всеукраинским союзом увечных воинов
ходатайства о передаче ему имущества Землавки, из отзыва главноуполномоченного
видно, что Днепросоюз считает себя юридически и фактически собственником
имущества Землавки, но не встретил бы препятствий к передаче союзу увечных части
этого имущества, имеющего характер предметов чисто городского потребления.

В силу вышеизложенного главноуполномоченный приходит к заключению, что так
как передача Днепросоюзу имущества б. Землавки была подтвержена приказами:
военного министра от 19 марта 1918 г. № 96, главного начальника снабжений от 20
марта и Министерства продовольствия от 14,15, 25 и 26 марта, то передача эта должна
почитаться состоявшейся, хотя бы она и не была оформлена юридически. В силу
этого Р. Г. Моллов полагает, что имущество Землавки должно быть оставлено в
собственности Днепросоюза, и что надлежит только оформить акт перевода этого имущества
в отношении расчета и порядка платежа, принятых Днепросоюзом в принципе еще
в декабре 1917 г., т. е. до фактической передачи ему этого имущества.

Что касается ходатайства Всеукраинского союза увечных воинов, то относясь
с полным сочувствием к преследуемым этим союзом целям, главноуполномоченный
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полагал бы передать союзу с одной стороны ту часть товара б. Землавки, которую
ему согласится уступить Днепросоюз, с другой стороны - те суммы, которые
поступят от Днепросоюза в уплату за все остальное переданное ему имущество б.
Землавки.

Обращаясь к рассмотрению настоящего дела, Малый Совет Министров не мог
прежде всего не отметить наличия ряда неясностей в вопросе о передаче Днепросо-
юзу имущества б. Землавки. Некоторые сомнения вызвала даже сама правомерность
допущенных в этом отношении действий Министерства продовольствия, не говоря
уже о том, что последнее совершенно не озаботилось обеспечить в этом деле
интересы казны, вследствие чего, несмотря на истекший со времени передачи имущества
свыше семимесячный срок, до сих пор в казну не поступило ни одного платежа в счет
причитающейся с Днепросоюза крупной суммы. При таких условиях наиболее
срочным, по мнению Малого Совета, является урегулирование взаимоотношений
Днепросоюза с казной, к достижению чего и должны быть направлены все усилия главно-
уполномоченного по ликвидации учреждений военного времени.

Что касается отношений к этому имуществу Всеукраинского союза увечных
воинов, то Малый Совет пришел к заключению о необходимости отделить
рассмотрение этого вопроса от вопроса об урегулировании отношений казны и Днепросоюза.
Дело в том, что имеющиеся в деле материалы не давали строго юридических
оснований для признания Всеукраинского союза увечных воинов прямым
правопреемником управления войсковой кооперации (Землавки). При таких условиях Малый
Совет затруднился присоединиться к мнению представителей Министерства торговли
и Министерства народного здоровья о возможности признать за союзом увечньгк
право на имущество Землавки.

Во всяком случае, выяснение денежных расчетов между казной и Днепросоюзом
должно быть, по мнению Малого Совета, выполнено непосредственно органами
правительства, так как последнее вступало в свое время в отношение с Днепросоюзом,-
поэтому Малый Совет решительно отверг предположение Всеукраинского союза
увечных воинов о предоставлении ему самому вступить по этому вопросу в то или

иное соглашение с Днепросоюзом.
Ближайшее установление размера пособия, подлежащего выдаче Всеукраинскому

союзу увечных, надлежит таким образом отсрочить до производства расчетов казны
с Днепросоюзом, причем должно быть учтено то обстоятельство, что из подлежащей
возврату в казну ссуды, выданной в свое время в сумме 4.360.000 руб. Землавке,
следует вычесть 350.000 руб. которые в виде товаров остались к 1 марта 1917 г. в
распоряжении учреждений Землавки, находившихся в пределах не Юго-Западного, а
Румынского фронта.

Вместе с тем, принимая во внимание, что союз увечных воинов состоит по
состоявшемуся соглашению ведомств в ведении Министерства народного здравия, Малый
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Совет полагал, что законопроект о назначении Союзу пособия должен быть в свое
время внесен министром народного здравия.

На основании изложенного Малый Совет Министров полагал:
I. Поручить главноуполномоченному по ликвидации учреждений военного

времени срочно озаботиться производством с Днепросоюзом расчета по переданному
ему в 1918 г. имуществу б. Управления войсковой кооперации (Землавки) и принять
меры к скорейшей уплате Днепросоюзом причитающихся с него казне по
вышеупомянутому расчету денежных сумм.

II. Назначить Всеукраинскому союзу увечных воинов из средств государственного
казначейства на развитие деятельности союза безвозвратное пособие в размере той
суммы, которая поступит в казну согласно указанному в п. I расчету с
Днепросоюзом, за удержанием из этой суммы 4.110.000 карб. (4.350.000 - 250.000) руб.,
составляющих ссуду, выданную в свое время из военного фонда на развитие деятельности
управления войсковой кооперации.

III. Поручить Министру народного здравия и призрения войти в свое время в
Совет Министров с представлением о назначении Всеукраинскому союзу увечных
воинов упомянутого в п. II пособия.

IV. Просить державного контролера распорядиться обревизованием отчетности,
касающейся передачи имущества б. Управления войсковой кооперации Днепросоюзу
для выяснения степени закономерности и правильности соответственных действий
правительственных учреждений и лиц и заключение свое по сему предмету доложить
Совету Министров.

[Підписи]
Гаврилов, Базаревич, Бородаевський, Гернгросс, Курило, Павловський, Пуницький, Ра-

фальський, Франкфурт, Чернит, Чубинський, Яковенко.

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12. -Арк. 121-122 зв. Машинопис. Оригінал.
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№ 223-224

Журнали засідань Малої Ради Міністрів

№223

6.12.1918 р.
№83

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: М. Ф. Базаревич, С. В. Бородаєвський, ген. [Б. В.] Гернгросс, О. М. Кар-

пинський, Г. М. Курило, X. М. Лебідь-Юрчик, М. О. Павловський, В. К. Пуницький,
В. Т. Рафальський, С. А. Франкфурт, І. Г. Черниш, [М. Г] Чирко, Є. І. Яковенко.
Закликані до засідання: Єрогин, інж. Ердман, Кафталь, [А. Г] Костенецький, Шоєвський.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали:

I. Про організацію митного нагляду на
північно-західному кордоні держави.

II. Про асигнування коштів на видатки
Окремого корпусу кордонної охорони.

III. Про асигнування 500.000 карб, на
будівельні роботи в будинку Експедиції
заготовок державних паперів.

IV. Про асигнування коштів на покриття
видатків по утриманню урядовців
акцизного відомства та канцелярсько-господарські
видатки відомства.

V Про проводку кріпосних пошлин з

роздільних актів, договорів про право забудуван-
ня та про віддачу в довгострокову оренду або
потомствене користування казенних земель

і про відміну пільг по виплаті деяких пошлин

та зборів при утворенні кріпосних актів.

VI. Про призначення пенсій 5 урядовцям
фінансових палат і скарбниць та їх сім'ям на
загальну суму 1430 карб.

Постановили:

І. Законопроект ухвалити з тими змінами,
що зроблені були Фінансовою нарадою.

П. Одпуск кредиту, згідно заключению
Фінансової наради, ухвалити в сумі 4.000.000 карб.

III. Прийняти до відома заяву
представника відомства, що останнє бере цей
законопроект назад.

IV. Одпуск кредиту, згідно заключению
Фінансової наради ухвалити в сумі 4.948.888
карб.

V. Законопроект ухвалити.

VI. Доклад ухвалити.
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VII. Про призначення пенсії Євдокії Го- VTI. Доклад ухвалити,
лянській в сумі 85 карб.

VIIL Про асигнування 100.000 карб, на ви- VIII. Одпуск 100.000 карб, ухвалити,
плату третного* жалування урядовцям
різних відомств.

По Міністерству внутрішніх справ.

IX. Про асигнування 20.000 карб, на видачу
одноразових допомог урядовцям відомства.

X. Про зміну класів посад секретарів і
помічників секретарів управлінь повітових старосте.

XI. Про порядок передачі Київському
повітовому земству Києво-Святошинської
залізниці.

IX. Одпуск 20.000 карб, ухвалити.

X. Законопроект ухвалити.

XI. а) Відкласти розв'язання цього питання
до того часу, коли Міністерством торгу буде
внесено проект загального закону про

порядок передачі секвестрованих за час війни

підприємств підданих Центральних держав;
б) визнати бажаним, щоби з огляду на

обставини сучасного моменту було
припинено виконання вимог арт. IX Розділу 3
додаткового Берестейського договору в тих
випадках, коли відповідні підприємства ще
не були повернуті їх попереднім власникам.

По Міністерству шляхів.

XII. Про асигнування коштів на біжучи
випадки центральнихустанов відомства.

XIII. Про асигнування коштів на
провадження дослідів з кам яно-вугільною
смолою.

XII. Одпуск кредиту, згідно
заключению Фінансової наради, ухвалити в сумі
1.100.000 карб.

XIII. а) Одпуск кредиту, згідно
заключения Фінансової наради, ухвалити в сумі
37.511 карб.
б) визнати бажаним, щоб дані, одержані

при цих дослідах, підпали науковій обробці
в зв'язку з даними, одержаними при
дослідах вуглів, створених на кошти
Міністерства торгу й промисловості при
Катеринославському гірничому інституті.

* Так в документі.
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XIV. Про асигнування коштів на
придбання рухомого складу для державних

залізниць.

XV. Про збільшення такси збору за проїзд
екіпажів та прогон худоби по
Кременчуцькому мосту.

По Міністерству торгу та промисловості,

XVI. Про асигнування 3.690 карб, на
задоволення квартирними грішми вільнонайомних
служачих Миколаївського порту за 1917 р.

XVII. Про ствердження нових штатів
Харківського комітету по видачі позичок

вуглепромисловцям

XIV Одпуск кредиту ухвалити в сумі
135.000.000 карб., з яких 20.000.000 асигнувати
в рахунок сміти 1918р., арештую сміті 1919р.

XV. Законопроект ухвалити.

XVI. Одпуск 3.690 карб, ухвалити.

XVII. а) Проектоване відомством
віднесення видатків по утриманню комітету на
кошти Державної скарбниці відхилити;
б) прохати міністра фінансів зробити

розпорядження, щоби Державний банк
виправляв з позичок вуглепромисловцям на

1% більше звичайного відсотку і ці гроші
передав в розпорядження міністра торгу,
котрому надати право витратити їх на
утримання Харківського комітету й затвердити
обрахунок на утримання останнього.

По Військовому Міністерству

XVIII. Про затвердження штатів
Військово-історичної комісії.

XIX. Про ствердження штатів інспекції
кінноти армії.

XX. Про дозвіл залишити в
розпорядженні військового відомства тилову № 6
гарматну майстерню.

XVIII. а) Проект штатів затвердити з тими
змінами, що були зроблені Фінансовою
нарадою та вважати дійсними з 1 вересня;
б) згодитись з представником відомства, що

ця комісія може існувати незалежно від
архівних відділів Генерального та Головного штабів.

XIX. Проект штатів ухвалити з тими
змінами, що були зроблені Фінансовою нарадою.

XX. Маючи на увазі, зо згідно поясненню
представника відомства а) майстерня була
передана Черкаському земству без
права відчуження, себто не у власність, б) що
майно майстерні дуже необхідно
військовому відомству та може бути використане
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останнім - залишити в силі попередню свою

постанову в цій справі, а саме: повернути

майстерню до військового відомства й

виплатити Черкаському земству ті суми, що

земська управа дійсно витратила на

охорону майстерні та інші видатки, зв язані з

проектованою передачею майстерні земству

По Міністерству земельних справ.

XXI. Проект інструкції
земельно-ліквідаційним комісіям.

XXII. Про асигнування коштів на роботи

по закріпленню та облісенню пісків та ярів

та на утримання розсадників і на

обслідування ярів.

XXIII. Про асигнування коштів на

утримання 20 фахівців і 20 інструкторів і

техніків по скотарству.

XXI. а) Висловитись за затвердження цієї

інструкції законодавчим шляхом.

б) проект інструкції ухвалити з деякими
змінами; (між іншим в ст. ст. 9 і 10 слова

«признаки явного неправосудия или

ошибки» и «несправедливость» замінити

словами «неправильности».

XXII. Одпуск кредиту, згідно заключению

Фінансової наради, ухвалити в сумі 100.000

карб, (зверх 438.000, які вже відпущені

відомству на цю справу).

XXIII. Одпуск кредиту, згідно заключения

Фінансової наради, ухвалити в сумі 50.000

карб.

По Міністерству юстиції.

XXIV. Про призначення пенсій 16 б.

служачим відомства та їх сім'ям на загальну

суму 20.711 карб.

XXIV. Доклад ухвалити (в тому числі

призначити пенсію вдові мирового судді Голенецькій

в сумі 1000 карб., себто по посаді повітового

члена округового суду, яку посаду чоловік її

займав на 28-36 роках своєї служби).

По Міністерству народної освіти.

XXV. Про асигнування 47.400 карб, на

утримання школи-майстерні точної

механіки при Харківському університеті.

XXVI. Про асигнування 18.050 карб, на

видатки по з їзду представників земств і міст по

дошкільному вихованню й позашкільній освіті.

XXV. Одпуск 47.400 карб, ухвалити.

XXVI. Одпуск 18.050 карб, ухвалити.
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XXVII. Про керування попечительствами
народної тверезості.

XXVII. Повернути законопроект до
відомства та доручити останньому внести новий
доклад по цій справі, в котрому зазначити,
яких змін в діючих законах вимагає передача
керування справами народної тверезості до
відома Міністерства народної освіти.
В окремості висловитися проти надання

міністрові народної освіти права власною
владою визначати склад тих інституцій,
котрим доручено буде керування на місцях
справ [ами] народної тверезості.

[Підписи] Гаврилов, Базаревич, Бородаевський, Карпинський, Курило, Пуницький,
Рафальський, Франкфурт, Черниш, Яковенко.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. ФЛ064. - On. 1. - Спр. 12.-Арк. 124-127.Машинопис. Оригінал.

№224

9.12Л918р.
№84

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: М. Ф. Базаревич, С. В. Бородаевський, С. Т. Варун-Секрет, Я. М.

Затворницький, О. М. Карпинський, Г. М. Курило, В. К. Пуницький, В. Т. Рафальський, Н. О. Рейт-
лінгер, полк. Турбан, С. Л. Франкфурт, І. Г. Черниш, П. П. Чубинський,Є. І. Яковенко.
Закликані до засідання: ген. [І. П.] Огонь-Догановський315, Войцеховський, А. Ф. Зиновєв.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Державній канцелярії.

І. Доклад канцелярії з приводу постанов І. Окремий журнал № 85.

окремої комісії по поліпшенню стану калі¬
чених вояків.
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По Військовому міністерству.

II. Про асигнування 1000 карб, на видачу

добових грошей представникам
Генерального штабу при німецьких штабах в Ковні
та Одесі за листопад і грудень 1918 р.

III. Проект штатів Головного військово-
юридичного управління.

II. Одпуск 1000 карб, ухвалити.

III. В зміну постанови Малої Ради від 2

грудня (журнал № 81 ст. XI) залишити за
інституцією назву Головного управління та
проект штатів; що представлено відомством;
ухвалити з нижчезазначеними змінами:
а) скасувати; як зайві, посади начальників

управ головного управління;
б) кількість начальників відділів

зменшити до пяти (позаяк в Петрограді в во-
єнно-судном управлінні було тільки 5
отделеній) і надати їм оклад утримання
в 10.800 карб.;
в) кількість посад помічників начальників

відділів теж зменшити до пяти і надати їм

оклад утримання в 8.400 карб.;
г) штаб-старшині для доручень надати

оклад в 7.200 карб.;
д) посади скарбника та господаря

об'єднати в одну посаду з окладом

утримання в 7200 карб.;

е) викреслити посаду книгозбірника;
ж) кількість канцелярських урядовців

зменшити до 25 (Ю-10-S);

з) доповнити штати приміткою, що

кількість нижчих служачих щорічно
окреслюється в смітному порядку.

Представник відомства залишився при
окремій думці по п. п. а, б та в, гадаючи

ввести в штат три посади начальників управ (по
13.200 карб., 8 посад начальників відділів

(по 10.800 карб.) і 9 посад помічників
начальників відділів (по 9.600 карб.).
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По Міністерству внутрішніх справ.

IV і V. Про доповнення та скасування
законів, наказів та постанов про видачу пайків
родинам вояків та добових грошей одпус-
кним воякам і про впровадження в чинність
статуту уповноважених міністерства по
справах державної продовольчої допомоги.

IV і V. Маючи на увазі, а) що система
видачі пайків мала взагалі значно дефектів; б)
що населення фактично звикло з думкою
про припинення видачі пайків; в) що
проектована відомством система обмежень може

внести знову розлад в населення сільських

місцевостей і не гарантує разом з тим

інтересів казни - висловитись принципово

проти відновлення видачі пайків за минулий час,

допускаючи цю видачу лише у виключних

випадках для незаможних родин вояків та

для незаможних одпускних вояків, що не

одержують ще пенсії.

З огляду на це відхилити законопроект та

прохати відомство скласти новий доклад по

цій справі відповідно вищезазначеним

вказівкам Малої Ради та, по попередньому

обговоренню цього докладу з Міністерством

народного здоров'я, внести його на розгляд

Ради Міністрів.

По Міністерству торгу та промисловості.

VI. Про встановлення особливого збору на VI. Законопроект ухвалити,

організацію торгово-промислових палат.

[Підписи]
Гаврилов, Бородаевсъкий, Карпинський, Курило, Пуницький, Рафальський, Рейтлінгер,

Яковенко.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. - 1. - Спр. 12. -Арк. 128-129. Машинопис. Оригінал.
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№225

Окремий журнал засідання Малої Ради Міністрів

9.12Л918г.

№85

По рассмотрению пожеланий Особой комиссии
по улучшению быта увечных воинов.

Весною 1918 г. по распоряжению пана Гетмана была образована под
председательством начальника Штаба его светлости Особая комиссия по улучшению быта
увечных воинов. Пожелания этой комиссии поступили затем на рассмотрение
Совета Министров, причем Малый Совет журналом своим от 7 октября постановил
затребовать от подлежащих ведомств заключение по существу возбужденных особой
комиссией вопросов.

Обращаясь в настоящем заседании к рассмотрению поступивших по сему
предмету отзьюов ведомств и останавливаясь прежде всего на вопросах, касающихся

Министерства народного просвещения, Малый Совет усмотрел, что особая комиссия
высказалась за установление для увечных нижеследующих льгот:

а) Все увечные воины и их дети, имеющие соответствующий образовательный ценз,
принимаются вне конкурса в соответствующие низшие, средние и высшие правительственные

учебные заведения, а также дети убитых воинов и обучаются бесплатно;
б) за учащихся в частных учебных заведениях уплата за обучение производится из

средств казны;

в) частные учебные заведения, субсидируемые правительством, обучают детей
увечных и убитых воинов бесплатно;

г) детям увечных и убитых воинов, наиболее успевающим в науке, выдаются
стипендии.

Настоящий вопрос был подвергнут обсуждению в Совете министра народного
просвещения. Совет этот признал, что при установлении тех или иных льгот следует
учитывать вопрос о наличии специальных средств учебных заведений, на состоянии коих
неизбежно отразится увеличение числа освобождаемых от платы учащихся. В связи с этим
Совет министра народного просвещения остановился на следующих заключениях.

Для предоставления возможно большему числу детей увечных бесплатного
обучения в правительственных учебных заведениях - необходимо ходатайствовать о
повышении процента учащихся, освобождаемых педагогическими советами от взноса
платы за правоучение.

Освобождать детей увечных от взноса платы в субсидируемых казною
общественных учебных заведениях совет признал невозможным и высказался за установление,
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взамен того, в соответственных учебных заведениях необходимого числа казенных
стипендий.

По вопросу о принятии детей увечных и самих увечных в учебные заведения вне
конкурса, голоса в Совете министра народного просвещения разделились, причем
часть членов допускала прием детей увечных и убитых воинов без конкурса, прочие
же члены полагали ограничиться тем, чтобы детям увечных и убитых отдавалось
преимущество при прочих, однако, равных условиях, и чтобы лица этой категории
принимались в учебные заведения сверх нормы.

Заслушав приведенное заключение, Малый Совет Министров нашел, что в
соображениях ведомства не затронут вовсе общий вопрос о том, все ли вообще увечные,
а также семьи увечных и убитых воинов имеют право на известные льготы или в этом
отношении должны быть проведены те или иные ограничения.

Со своей стороны Малый Совет не мог не присоединиться к мнению товарища
министра финансов, указавшего, что состояние средств государственного казначейства не
позволит, к сожалению, осуществить полностью те меры помощи жертвам войны, на
которые эти последние имеют, несомненно, нравственное право рассчитывать.

Поэтому необходимо при проектировании каждой меры считаться и с реальной обстановкой,
ограничивая круг лиц, получающих поддержку на счет казны, только теми, которые не

обеспечены в материальном отношении, и по необходимости отказывать в помощи лицам,
располагающим собственными средствами в размере среднего прожиточного минимума.

С другой стороны Малый Совет присоединился к мысли товарища министра
земледелия о желательности сообразовывать объем правительственной помощи
жертвам войны также со степенью утраты теми или иными лицами трудоспособности
и отдавать особое преимущество нуждающимся семьям убитых на войне.

Переходя от изложенных суждений общего характера к ближайшему обсуждению
мер, намеченных Министерством народного просвещения, Малый Совет признал, что
высказанное некоторыми членами Совета названного министра пожелание о приеме
в учебные заведения детей увечных воинов без конкурса не может быть принято в столь
общей форме, и что в данном случае было бы правильнее идти несколько иным путем,
а именно, выделять часть вакансий специально для детей увечных и убитых воинов.

Что касается освобождения лиц указанной категории от платы за правоучение,
то хотя эта мера и не встретила со стороны Малого Совета особых возражений, но
применение ее едва ли сможет получить сколько- нибудь широкое
распространение ввиду сравнительной ограниченности имеющихся в учебных заведениях
специальных средств. Поэтому Малый Совет полагал, что не отказываясь от этой меры,
следует, однако, идти по преимуществу другим путем, а именно создавать в

правительственных и субсидируемых государством общественных учебных заведениях -
специальные казенные стипендии для необеспеченных имущественно детей
увечных и убитых воинов.
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Что касается учебных заведений, открываемых и содержимых на свои средства
частными лицами, то выносить в отношении их те или иные постановления казалось

Малому Совету с правовой точки зрения недопустимым. Вместе с тем Малый Совет
полагал, что сознание заслуг, оказанных родине отцами таких детей, несомненно,
побудит открывателей частных учебных заведений пойти на встречу этому
патриотическому долгу и, без внешнего принуждения со стороны государства, предоставить для
детей увечных и убитых воинов часть вакансий без взимания платы за правоучение
или со взиманием последней в уменьшенном размере.

На изложенных выше основаниях и должны быть, по мнению Малого Совета,
разработаны соответственные законопроекты и направлены в установленном порядке
на законодательное утверждение.

В дальнейшем Малый Совет обратился к рассмотрению предложений комиссии,
касающихся предметов ведения Министерства путей сообщения, которые сводятся
к нижеследующему:

а) предоставить правительственным органам, ведающим делом оказания помощи
увечным воинам, право выдачи бесплатных литер увечным воинам, потерявшим от 60%
до 100% трудоспособности, и их семьям при переезде на новое место жительства. При
переездах, вызываемых необходимостью лечиться, правом на бесплатную литеру
пользуются только сами увечные воины, правом же бесплатного проезда пользуются также лица,
сопровождающие увечных воинов, не могущих обходится без посторонней помощи;

б) увечные воины, потерявшие не свыше 60% трудоспособности и их семьи при
переездах на новое место жительства пользуются скидкой с проездной стоимостью
билета в размере 50%;

в) увечные воины, учащиеся в учебных заведениях и в учреждениях, созданных для
инвалидов, пользуются правом льготного проезда наравне с прочими организациями

в учебных заведениях;
г) правила о льготном проезде, кои установлены или будут установлены для

военнослужащих действительной службы, должны распространяться и на увечных воинов;
д) Министерству путей сообщения выяснить вместе с представителем Всеукраин-

ского союза увечных воинов вопрос о предоставлении льготного тарифа служащим
в организациях увечных воинов при деловых поездках;

е) просить местные и городские самоуправления и частные общества
предоставить по возможности бесплатный проезд в трамваях (конных, паровых,
электрических), на переправах, автобусах и т. д.;

ж) предоставить организациям увечных воинов право на получение разрешения
на перевозку товаров в первую очередь по сравнению с прочими частными лицами

и организациями. Вопрос о льготных перевозках предложить более детально
разработать Министерству путей сообщения совместно с представителем Всеукраинского
союза увечных воинов;
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з) предоставить право инвалидам на перевозку их имущества по льготным
предположениям, выдаваемым местными правительственными органами, ведающими делом

оказания помощи инвалидам.

В отношении этих пожеланий Малый Совет всецело разделил точку зрения
товарища министра путей сообщения П. П. Чубинского, что проведение в жизнь
пожеланий особой комиссии потребовало бы установления крайне сложной и технически
даже трудно осуществимой системы выдачи соответственных удостоверений,
особого учета и проверки их и т. д. Вместе с тем Малый Совет, исходя из приведенных уже
выше соображений о неизбежности ограничивать помощь увечным исключительно
категориями имущественно необеспеченных и наиболее пострадавших, полагал что
осуществление пожеланий особой комиссии должно идти путем ежегодного
ассигнования известных средств на оказание нуждающимся увечным и семьям увечных

и убитых воинов содействия к совершению необходимых им поездок.
Ближайшую разработку этого вопроса должно взять на себя Министерство

народного здравия по соглашению с Министерством путей сообщения.
Из вопросов, затрагивающих предметы ведения Министерства внутренних дел,

Малый Совет рассмотрел в связи с отзывом ведомства вопросы: а) о предоставлении
увечным воинам преимущественного права на занятие сводных и освобождающихся
вакансий в правительственных учреждениях;

б) о предоставлении служащим в правительственных учреждениях на льготных
основаниях отпусков и

в) о разрешении отделам Всеукраинского союза увечных воинов открытия игры
в лото и отчислении в их пользу части выручки с игры в лото, устраиваемой в прочих
клубах и собраниях.

Не останавливаясь на первом вопросе, по которому Малым Советом уже
вынесено было определенное постановление в связи с соответственным законопроектом
военного министра (см. Журнал Малого Совета от 25 ноября № 79, ст. V), Малый
Совет отметил, что вопрос о льготных отпусках увечным не поддается разрешению
в общей форме, так как находится в зависимости от индивидуальных особенностей
каждого данного случая. Поэтому разрешение этого вопроса должно быть
предоставлено усмотрению подлежащих начальствующих лиц, которые, несомненно,

всегда отнесутся с должным вниманием к положению служащих в их учреждениях

увечных, нуждающихся по состоянию здоровья в усиленных отпусках.

Что касается игры в лото, то Малый Совет всецело примкнул к заключению
ведомства о недопустимости такого способа усиления средств отделов Всеукраинского
союза увечных воинов.

В заключение, по поводу предположений особой комиссии, касающихся
предметов ведения Министерства народного здравия и призрения, Малый Совет
усмотрел, что названное ведомство уже озаботилось испрошением ряда кредитов на вое-
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пособление увечным воинам и на призрение их семей и семей убитых, предполагая
и в дальнейшем расширить соответственные организации в мере, допускаемой
состоянием средств государственного казначейства. Вопрос же об установлении для
указанной цели специальных сборов не подлежит, по мнению Малого Совета, его
рассмотрению, будучи уже в принципе отвергнут Советом Министров (см. журнал
Совета Министров от 12 июня ст 1).

В заключении Малый Совет коснулся вопроса о порядке дальнейшего
направления намеченных им и изложенных выше мер. В этом отношении большинство членов
Малого Совета Министров находило правильным, чтобы разработка
соответственных законопроектов велась непосредственно подлежащими ведомствами, но чтобы
эти проекты были затем, в целях согласования их с общим направлением
правительственной помощи увечным и их семьям, вносимы на рассмотрение особого
совещания, созываемого из представителей заинтересованных ведомств и общественных
организаций при Министерстве народного здравия, в ведении коего состоит, между
прочим, и Всеукраинский союз увечных воинов.

С изложенной точкой зрения не могли, однако, согласиться некоторые члены
Совета, в частности, товарищи министра финансов и министра торговли, указывавшие
на неправильность установления при одном из ведомств органа для рассмотрения

законопроектов, относящихся всецело к предметам ведения другого министерства

и оставшиеся по сему вопросу при особом мнении.
На основании изложенного Малый Совет Министров полагал:
а) признать, что правительственная помощь увечным и семьям увечных и убитых

воинов должна оказываться по преимуществу - необеспеченным в имущественном
отношении, причем должна быть принимаема в соображение и степень понесенного
данным увечным ранения;

б) просить министра народного просвещения разработать в соответствии с
изложенными в настоящем журнале суждениями Малого Совета законопроект о льготах,
предоставляемых нуждающимся увечным и семьям увечных и убитых воинов в
отношении приема в правительственные и субсидируемые казною учебные заведения,
а равно в отношении освобождения их от платы за нравоучение или предоставления
им казенных стипендий:

в) просить министра народного здравия и призрения разработать по соглашению
с министром путей сообщения вопрос об ассигновании из средств государственного
казначейства денежных средств на оказание нуждающимся увечным и семьям
увечных и убитых воинов содействия к совершению необходимых поездок по
железнодорожным и иным путям;

г) просить министра продовольствия сделать намеченные им распоряжения об
оказании организациям увечных воинов содействия к получению в первую очередь
продовольственных и иных продуктов;
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д) признать, что вырабатываемые по различным ведомствам законопроекты,
касающиеся улучшения быта увечных и семей увечных и убитых воинов, должны,
до направления их установленным порядком на законодательное рассмотрение,
подвергаться обсуждению в созываемом при Министерстве народного здравия
совещании из представителей заинтересованных ведомств и общественных
учреждений.

Представители Министерств финансов и торговли и промышленности остались
по п. «д» вышеприведенного постановления при особом мнении.

[Підписи]
Гаврилов, Пуницысий, Рафальський, Рейтлінгер, Яковенко.
Секретарь Совета [підпис]

ЦААВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 132. -Арк. 134-137 зв. Машинопис. Оригінал.
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13.12.1918р.
№86

Головував: М. О. Гаврилов.
Присутні: С. В. Бородаєвський , ген.-хор. [Д. М. фон] Зігель316, О. М. Карпин-

ський, Котляр, Г. М. Курило, Є. I. Мокржицький, В. К. Пуницысий, В. Т. Рафальський,
Н. О. Рейтлінгер, Б. С. Різняков, Рудин, Є. I. Яковенко, ген. [Ф.] Яницький317.
Закликана на засідання: полк. [В. П.] Сальський318, полк. [А. О.] Феттінг319.

Секретар: О. О. Татіщев.

Слухали: Постановили:

По Військовому міністерству.

І. Про призначення одноразової допомоги І. Прийняти до відома, що відомство бере

лікарю Нестерову. цей законопроект назад.

II. Про асигнування 30.000 карб, для

видачі одноразової допомоги пораненим і пока¬

II. Одпуск 30.000 карб, ухвалити.

ліченим козакам б. Російської армії.
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III. Проект статуту та коштів Головного
військово-санітарного управління.

IV. Проект тимчасового штату залізничної
школи старшин з паралельними класами

самохідним і електротехнічним.

V. Про асигнування 65.360 карб, на
покриття видатків комісії по утворенню
постійних військових шкіл.

III. а) Проект статуту ухвалити, але
ввести представника Міністерства народного
здоров'я в склад постійних членів комітету
з правом рішучого голосу;
6) проект штатів ухвалити та вважати, їх

дійсними з 1 липня 1918 р., але викреслити
із штатів посади нижчих служачих,
одночасно доповнивши штати приміткою, що
кредит на утримання цих служачих щорічно
окреслюється в смітному порядку.

V. а) Проекти штатів ухвалити з тими
змінами, що були зроблені Фінансовою нарадою,
але викреслити посади нижчих служачих,

доповнивши штати відповідною

приміткою (див. ст. III. б.), і замість товмача ввести
в штат третю посаду канц. урядовця І рангу;
б) штати вважати дійсними з 1 жовтня

1918 р.;
в) визнати, що статут школи повинно бути

затверджено в порядку закону листопада 1918 р.

V. а) Одпуск 65.350 карб, ухвалити;
б) визнати бажаним, щоби в будучім часі

відомство уникало подібних значних витрат
на скликання нарад, а користувалося

урядовими особами центральних його інституцій.

По Морському міністерству.

VI. Про порівняння відносно грошового VI. Законопроект та відпуск 110.000 карб,
утримання сестер-жалібниць морського ві- ухвалити,
домства з сестрами жалібницями
Червоного Хреста та про асигнування на цю справу
110.000 карб.

По Міністерству фінансів.

VII. Про відпуск коштів на утримання
гаражу міністерства та про утворення посад
завідуючого гаражем і канцелярського
урядовця при ньому.

VII. Законопроект ухвалити.
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VIIL Про оподаткування цукру та
неостаточного вироблення продуктів цукро¬

VHL Законопроект ухвалити.

вого виробництва окремим збором при
відпуску різного роду підприємствам на
перероб.

1

По Міністерству земельних справ.

IX. Про асигнування коштів на утриман¬ IX. Одпуск кредиту ухвалити в сумі
ня по новим штатам фахівців, інструкторів
і техніків.

161.000 карб.

X. Про асигнування субсидій лісовому X. Одпуск кредиту ухвалити в сумі 26.500
відділові Київського товариства сільського
господарства на видання "Известий".

карб.

XI. Проект статуту і штатів землемірних XI. а) Проект статуту ухвалити, але ви¬
шкіл. креслити кінець ст. ,23.

б) проект штатів і відпуск коштів ухвалити

з тими змінами, що були зроблені
Фінансовою комісією.

По Міністе ?ству ЮСТИЦІЇ.

XII. Про поширення чинності п. п. «а» та

«б» ст. 2 закону ЗО вересня 1918 р. на

урядових осіб судового відомства, котрі не

виїхали поза межі Бессарабії, коли вони відпо¬

XII. Обидва законопроекти ухвалити.

відають всім іншим вимогам закону 30/ІХ

(2 законопроекти).

'

По Державній канцелярії.

XIII. Про асигнування коштів на ремонт та XIII. Одпуск кредиту ухвалити в сумі

влаштування помешкання редакції
«Державного Вістника».

18.821 карб.

XIV. Про асигнування 130.021 карб, на бі- XIV. Одпуск кредиту, згідно заключению
жучі видатки відомства. Фінансової комісії, ухвалити.

По Міністерству народної освіти.

XV. Про призначення пенсії б.
помічнику екзекутора Харківського університету
Шульцу в сумі 550 карб, в рік.

XV. Доклад ухвалити.
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XVI. Про асигнування 183.000 карб, на
покриття видатків по ремонту й влаштуванню
будинків середніх шкіл.

XVII. Про затвердження нових штатів
професійних середньо-технічних та ремісничих
шкіл та про відпуск коштів на їх утримання
в 1918 р.

XVI. Одпуск 183.000 карб, ухвалити.

XVII. а) Проект штатів ухвалити з тими
змінами, що були зроблені Фінансовою
комісією;
б) одпуск кредиту ухвалити в сумі

2.317.742 карб.

По Міністерству народного здоров я.

XVIII. Про затвердження тимчасового
статуту Судово-медичної ради та про
асигнування на утримання її в 1918р. 3.467 карб.

XVIII. а) Проект статуту ухвалити, але
надати юрисконсульту право рішучого
голосу та вважати засідання ради дійсними,
коли в них приймають участь не менше
половини загальної кількості постійних

членів;

б) одпуск 3.467 карб, ухвалити.

По Державному контролю.

XIX. Про збільшення ставок, котрими
обмежено право контрольних рад зносити начоти

та зоставляти без переслідування втрати казни.

По Міністерству шляхів,

XX. Про тимчасову передачу Харківській
губерніальній земській управі частини шосе
Харків-Курськ та про асигнування 7.556
карб, на утримання технічного персоналу
на цій частині шосе.

По Міністерству торгу й промисловості.

XXI. Про доповнення ст. 5 закону 10
серпня 1918р.

XXII. Про асигнування 90.000 карб, на
канцелярські та господарські видатки
центральних установ відомства.

XXIII. Про склад Гірничого учбового
комітету.

XIX. Законопроект ухвалити, але
підвищити відповідні ставки до 5.000 і до 100 карб.

XX. Одпуск 7.556 карб, ухвалити з тими
умовами, що зазначені в журналі
Фінансової наради.

XXI. Надати надштатним маркшейдерам
IX (а не VIII клас посади).

XXII. Одпуск 90.000 карб, ухвалити.

XXIII. Законопроект ухвалити.
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XXIV. Проект статуту Технічної Ради по
паливу та шмаровим* матеріалам.

XXV. Про продовження строку дійсності
патентів.

XXIV Проект ухвалити, але ввести в сг. 6

вказівку, що засідання ради вважаються дій\гашми,

коли в них беруть участь, крім голови, або його
заступника, не менш п'яти членів.

XXV. Законопроект ухвалити.

Секретар Ради [підпис]

ЦДАВО України. Ф. 1064. - On. 1. - Спр. 12- Арк. 139-141.Машинопис. Оригінал.

Мастильним.
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ПРИМІТКИ

L Скоропадський Павло Петрович (1873-1945) - український державний і військовий діяч.
Гетьман Української Держави. Походив із давнього козацько-шляхетського роду. Навчався
в Петербурзькому пажеському корпусі. Учасник російсько-японської війни (1904-1905),
нагороджений золотою Георгіївською зброєю. У1905 р. призначений флігель-ад'ютантом
царя. Учасник Першої світової війни - командир полку, дивізії, корпусу, генерал-лейтенант
(1916). Улітку 1917 р. на базі 34-го корпусу Півд.-3ах. фронту сформував 1-й Український
корпус, який відіграв важливу роль у роззброєнні пробільшовицьких військових частин.
У жовтні на з'їзді Вільного козацтва був обраний його отаманом. Через розходження з
керівництвом УЦР у питаннях будівництва українських збройних силу грудні 1917 р. подав
у відставку.

У березні 1918 р. створив Українську народну громаду - організацію консервативного
спрямування, яка за підтримки німецького військового командування здійснила
державний переворот. На Всеукраїнському хліборобському з'їзді 29.04.1918 р. був
проголошений Гетьманом України. Як глава держави намагався проводити політику консервативно-
ліберальних реформ, спрямованих на зміцнення державної влади, стабілізацію економіки,
наведення порядку і ладу. Однак наростання внутрішніх соціально-політичних
антагонізмів, держав Четверного союзу, поразка у Світовій війні негативно відбилися на долі
українського Гетьманату. В результаті повстання, організованого Директорією, 14.12.1918 р.
зрікся влади й залишив Україну. В еміграції у Німеччині створив Союз гетьманців-держав-
ників, який ставив за мету відновлення самостійної Української держави у формі
гетьманату. Помер у квітні 1945 р. від поранення під час бомбардування Мюнхена британською
авіацією.

2. Василенко Микола Прокопович (1866-1935) - український громадсько-політичний і
державний діяч, історик держави і права, академік ВУАН. Входив до київської «Старої
громади», ТУП, член партії кадетів. У1917 р. куратор Київської шкільної округи, заступник
міністра освіти Тимчасового уряду. На початку травня 1918 р. сформував основний склад
Ради Міністрів, у якому обіймав посаду міністра освіти і мистецтва (травень-жовтень),
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був заступником прем'єр-міністра (липень-жовтень). Голова Сенату УД. Один із
фундаторів УАГЇ. Чимало зробив для розвитку національної освіти і культури. У жовтні
підписав записку дев'яти міністрів-кадетів щодо орієнтації України на небільшовицьку Росію.
У 1920-30-ті роки працював у ВУАН, обирався її президентом (1921), але не був
затверджений на посаді.

3. Ржепецький Антон Карлович (1868-1932) - громадський і державний діяч. До 1917 р. пра¬
цював директором банку радником Київського міського голови. У роки Першої світової
війни очолював Тетянинський комітет допомоги біженцям. Член партії кадетів. У трав-
ні-грудні 1918 р. очолював міністерство фінансів УД. За цей час домігся зміцнення гривні,
поповнення коштами державної скарбниці, раціонального їх використання. У січні 1919 р.
заарештований за наказом Директорії УНР, перебував під слідством. У вересні 1919 р.
повернувся до Києва. Потім виїхав до Ростова, де був призначений представником цукроза-
водчиків при уряді ЗСПР. В еміграції проживав у Франції. Помер у Ніцці.

4. Чубинський Михайло Павлович (1872-1943) - державний діяч, правник-криміналіст, про¬
фесор Харківського ун-ту. У травні-липні 1918 р. міністр юстиції в уряді Ф. Лизогуба,
згодом сенатор Державного сенату, голова Кримінального суду. Пізніше служив в
адміністрації ген. А. Денікіна. Емігрував до Югославії. Викладав у Белградському ун-ті та ін. вишах.

5. Бутенко Борис Аполлонович (?-1926) - український громадсько-політичний і
державний діяч, інженер шляхів сполучення. Керуючий справами Подільської
залізниці (1917). Активний діяч Української народної громади. Міністр шляхів УД в уряді
Ф. Лизогуба. Створив спеціальну комісію для розробки української технічної
термінології. В еміграції деякий час співпрацював з Українським вільнокозацьким
товариством на чолі з І. Полтавцем-Остряницею, згодом відійшов від політичної діяльності.
Помер у Будапешті.

6. Любинський Всеволод Юрійович (?-1920) - український державний діяч, лікар-фарма-
колог. Був діяльним членом Української народної громади. Міністр народного здоров'я
і опіки УД (травень-грудень). Основні зусилля міністерства були спрямовані на боротьбу
з епідеміями, налагодження роботи лікувальних установ, надання допомоги полоненим,
інвалідам та біженцям, ліквідацію дефіциту медикаментів тощо. Належав до групи
міністрів (Д. Дорошенко, Б. Бутенко, І. Кістяковський, О. Рогоза), які були прихильниками
українізаційного урядового курсу.

7. Вишневський Олександр Андрійович (1876-1955) - земський діяч, поміщик із Київщи¬
ни, голова Союзу земельних власників. Один з організаторів Всеукраїнського з'їзду
хліборобів. Заступник міністра внутрішніх справ УД з травня 1918 р. У червні призначений
ад'ютантом П. Скоропадського. Емігрував до Франції. Помер у Парижі.

8. Дашкевич-Горбацький Владислав Владиславович (1879 - після 1935) - військовий діяч,
учасник Першої світової війни, командував полком, дивізією, Генерального штабу
генерал-майор. Підтримав український рух, сприяв українізації частин з'єднання. Один з
організаторів державного перевороту 29.04.1918 р. Начальник штабу Гетьмана, генеральний
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старшина для доручень при Гетьмані. Голова надзвичайної місії УД у Румунії (жовтень
1918). З осені 1919 р. перебував в армії адмірала О. Колчака, учасник Великого
Сибірського (Льодового) походу. З 1922 р. в еміграції.

9. Палтов Олександр Олександрович (і867-?) - державний діяч, правник. Директор канце¬
лярії міністерства шляхів сполучення Росії. Був причетний до корупційного скандалу і
позбавлений звання камергера. Під час Першої світової війни - юрисконсульт управління
Галицько-Буковинських залізниць. Активний діяч Української народної громади. Автор
проекту «Грамоти до всього українського народу» і «Законів про тимчасовий
державний устрій України». Заступник міністра закордонних справ УД (травень - початок
листопада), відомий пронімецькою орієнтацією. Особистий політичний радник Гетьмана
П. Скоропадського та керівник його канцелярії. У травні-жовтні 1918 р. брав участь у
переговорах із Всевеликим військом Донським і Кубанню. Супроводжував Гетьмана і голову
уряду під час їхніх візитів до Німеччини. Усунутий з посади у зв'язку з переорієнтацією
зовнішньополітичного курсу УД на Антанту.

10. Питання про арешт колишніх міністрів виникло у зв'язку з тим, що німецька військова
влада збиралася притягти до відповідальності за скоєні злочини високопосадовців УНР.
Рішення уряду наголошувало, що колишні міністри не можуть бути переслідувані за їхні
політичні погляди, а лише за злочинну діяльність. Згодом німецький військовий суд засудив
до дворічного ув'язнення військового міністра О. Жуковського та прем'єр-міністра В.
Голубовича, причетних до викрадення банкіра А. Доброго. Міністр землеробства О. Кова-
левський був заарештований і перебував під слідством за звинуваченням у привласненні
5 млн крб. державних грошей.

11. Йдеться про країни Четверного (Почвірного) союзу - військово-політичного блоку
у складі Німеччини, Австро-Угорщини, Туреччини і Болгарії, що протистояли державам
Антанти у Першій світовій війні (1914-1918).

12. Йдеться про українську делегацію у справі мирних переговорів з РСФРР, створену ще
УЦР. За умовами мирного договору між державами Четверного союзу та РСФРР від
3.03.1918 р. остання зобов'язувалася визнати державний суверенітет УНР і укласти з нею
мирний договір. Ініціатором скликання мирної конференції виступив український уряд,
який на початку квітня звернувся до Раднаркому РСФРР з відповідною пропозицією.
Російський уряд відповів згодою, запропонувавши місцем зустрічі Смоленськ. Українська
сторона запропонувала Курськ, куди 21 квітня мала прибути українська делегація у складі
М. Порша (голова), М. Чечеля, Д. Ісаєвича. Однак поки погоджувалося місце зустрічі,
політична ситуація в Україні змінилася - відбувся гетьманський переворот.

13. «Державний вістник» - офіційний друкований орган Української Держави. Видавався
в Києві з 16.05 по 12.12.1918 р., усього вийшло 83 номери. Головний редактор І. Ющишин.
У «Д. в.» друкувалися закони та постанови уряду.

14. Вагнер Юлій Миколайович (1865-1946?) - державний діяч, відомий учений-біолог,
професор Київського політехнічного інституту. У1917 р. завідував відділом праці в Київському
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військово-промисловому комітеті, член Київського комітету об єднаних громадських
організацій, кадет. З 3.05.1918 р. до кінця жовтня міністр праці УД. На посаді міністра значну
увагу приділяв ліквідації безробіття, функціонуванню бірж праці, взаємодії з
профспілками. Емігрував до Югославії. Викладав у Белградському ун-ті. За деякими відомостями,
помер в Австрії.

15. Гаврилов Микола Олександрович - державний діяч, заступник міністра продовольчих
справ в урядах УНР і УД (1918). Гетьман характеризував його як фахівця, який зумів
зробитися вкрай необхідним у всіх питаннях, пов'язаних із продовольством. Розробив і
втілив раціональну систему хлібних закупівель. Брав активну участь в укладанні
економічного договору з Центральними державами від 10.09.1918 р., очолював комісію з експорту
зерна, фуражу, сировини. Одночасно у липні-грудні був головою Малої Ради Міністрів.
Заарештований за наказом Директорії УНР, перебував під слідством. Звільнений на
початку квітня 1919 р.

16. Сливинський Олександр Володимирович (1886-1953) - військовий діяч, учасник Першої
світової війни, начальник штабу дивізії, підполковник. У1917 р. член УЦР і УГВК, голова
Української ради та комісар УЦР Румунського фронту. Помічник начальника (листопад
1917), начальник Генерального штабу армії УНР (з березня 1918), згодом - Збройних сил
УД, полковник. Був членом української делегації на мирних переговорах з РСФРР. У
листопаді 1918 р. звільнений з посади. З грудня 1918 р. перебував у ЗСПР. У травні 1920 р.
емігрував до Сербії, згодом до Німеччини, отримав фах інженера-будівельника. З 1951 р.
проживав у Канаді. Помер у Монреалі.

17. Гижицький Михайло Лукич - діяльний член Української народної громади. Призначений
державним секретарем в уряді Ф. Лизогуба, однак, за словами Гетьмана, виявився «цілком
нездатним до постійної і буденної роботи». Невдовзі був звільнений з посади.

18. Диновський Конрад Конрадович (1863-?) - правник, приват-доцент Петербурзького
унту, сенатор Сенату Російської імперії. Член Фінансового комітету УД (з 10.05.1918), член
фінансової комісії української делегації на мирних переговорах з РСФРР, у вересні
призначений головою Юридичної комісії при уряді.

19. Кульженко Василь Степанович (1865-1934) - український видавець і друкар,
представник київської школи графіки і друкарської справи. У його друкарні в часи Української
революції друкувалися державні папери, гроші, поштові марки, видання видавничого
товариства «Час».

20. Лизогуб Федір Андрійович (1862-1928) - відомий український громадсько-політичний
і державний діяч. Походив з давнього козацько-шляхетського роду. Належав до партії
октябристів. Земський діяч, багаторічний голова Полтавської губернської земської
управи, чимало зробив для розвитку української культури. 31915 р. член ради з упровадження
земського самоврядування при намісникові царя на Кавказі. У 1917 р. завідувач відділу
МВС Тимчасового уряду. Голова Ради Міністрів УД (травень-листопад), водночас (до
8.07) - міністр внутрішніх справ. Очолюваний ним уряд працював над здійсненням лі¬
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берально-консервативних реформ, зокрема в аграрній галузі. Однак, на думку П.
Скоропадського, прем єру не вистачало розмаху і динамізму у їх реалізації. Сенатор Загальних
зборів Державного сенату. Емігрував до Югославії.

21. Гутник Сергій Михайлович - державний і громадський діяч, фінансист. Голова Одеського
біржового комітету, член партії кадетів. Член правління Протофісу. Міністр торгу і
промисловості УД (травень-жовтень). 10.09.1918 р. від імені УД підписав економічний
договір з Центральними державами на 1918-1919 господарчий рік. Один з авторів «Записки
9-ти», яка спричинила урядову кризу. Емігрував до Туреччини. На початку 1920-х років
входив до константинопольської групи кадетів.

22. Соколовський Юрій Юрійович (1875-1922) - державний діяч. Завідував агрономічним
відділом Полтавської губ. земської управи. Належав до партії кадетів. Міністр
продовольчих справ УД (травень - початок серпня). Звільнений за наполяганням Гетьмана.
Залишався членом ради міністерства. Наприкінці 1918 р. у складі дипломатичної місії виїхав до
Румунії та Сербії. Помер у Белграді.

23. Воронович Михайло Михайлович (1868-1918) - правник, громадський і державний діяч,
землевласник. Губернатор Бессарабії (1915-1917). Входив до Української народної
громади, головував на Всеукраїнському хліборобському з їзді 29.04.1918 р. Заступник
міністра внутрішніх справ в уряді Ф. Лизогуба, міністр ісповідань в уряді С. Гербеля.
Організатор добровольчих дружин для оборони Києва. Був направлений Гетьманом на Ясську
нараду країн Антанти. Захоплений і вбитий повстанцями Директорії на станції Жмеринка
в листопаді 1918 р.

24. Після підписання Брестського мирного договору УНР призначила
дипломатичні представництва в Німеччині (посол О. Севрюк), Австро-Угорщині (А. Яковлів)
і Туреччині (М. Левицький). У квітні 1918 р українська дипломатична місія на чолі
з М. Галаганом виїхала до Румунії. За Гетьманату дипломати попередньої влади були
відкликані. Українським послом у Берліні став Ф. Штейнгель, у Відні - В. Липинський.
У червні 1918 р. почало формуватися посольство УД до Туреччини, яке очолив М. Су-
ковкін. З огляду на конфлікт із Румунією у Бессарабському питанні дипломатична
місія до Бухареста на чолі з ген. В. Дашкевичем-Горбацьким була відряджена лише
наприкінці жовтня 1918 р.

25. Шелухін Сергій Павлович (1864-1938) - український громадсько-політичний і
державний діяч, правознавець. Товариш прокурора, член Одеського окружного суду. З 1880-х
років брав участь в українському громадському житті, член УРДП, згодом УПСФ.
Голова Українського революційного керівничого комітету в Одесі (1917), член УЦР, де
очолював позапартійну фракцію самостійників. Генеральний суддя, міністр судових справ
УНР в уряді В. Голубовича (1918), Голова української делегації на мирних переговорах
з РСФРР, член Державного сенату УД. Міністр юстиції УНР Директорії в уряді В. Че-
хівського. Входив до української делегації на Паризькій та Ризькій мирних конференціях.
В еміграції у Чехословаччині займався науковою і педагогічною діяльністю.
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26. Йдеться про демаркаційну лінію між українсько-німецькими військами та Червоною
армією, остаточно оформлену в результаті переговорів у травні 1918 р. в Курську. Вона
встановлювала тимчасове розмежування території УД та РСФРР і проходила через Су-
раж-Унечу-Стародуб-Новгород-Сіверський-Глухів-Рильськ-Колонтаївку-Суджу-Бе-
леніхіно-Купянськ.

27. Великою геополітичною помилкою УНР була відмова у III Універсалі від претензій на
стратегічно важливий, територіально й економічно пов'язаний з Україною Крим. Уряд УД
прагнув повернути півострів й намагався переконати німецьке командування у необхідності
приєднання Криму до України. Але після вигнання більшовиків 25.05.1918 р. на півострові
за згодою німецької сторони утворився Кримський крайовий уряд на чолі з ген. С. Суль-
кевичем, стратегічною метою якого було увійти в майбутньому до єдиної Росії. Ситуація
в Криму перебувала під пильною увагою Ради Міністрів УД. Як видно з документів
збірника, УД не визнала суверенітету Криму і вела наполегливу боротьбу за його приєднання.
У результаті політичних, економічних, дипломатичних зусиль уряду восени було досягнуто
принципової згоди на входження Криму до складу України на правах автономії.

28. Дорошенко Петро Якович (1858-1919) - український громадський і культурний діяч,
лікар, педагог. Директор дворянського пансіону в Чернігові, української гімназії (1917).
Відмовився від пропозиції гетьмана стати головою уряду. З липня 1918 р. очолював
управління у справах мистецтва і національної культури Міністерства освіти та мистецтв,
комісію зі створення Київського державного українського ун-ту. Згідно з «Тимчасовим
законом про верховне управління державою», був одним з верховних правителів. У липні
1919 р. розстріляний в Одесі більшовиками.

29. Лукашевич Андрій Васильович (1883-1930) - інженер шляхів, фахівець залізничної
справи. Голова Торгово-промислового комітету Півдня Росії (1915-1917). Заступник
міністра шляхів в уряді УД, член Доно-Української комісії у справах донецького палива від
міністерства шляхів. Радник української дипломатичної місії у Варшаві (1919-1920), де
й залишився в еміграції.

30. Чубинський Павло Павлович - інженер, син українського етнографа і громадського
діяча П. П. Чубинського, брат міністра М. П. Чубинського. Заступник міністра шляхів УД
(з червня 1918). Уповноважений уряду щодо забудови зруйнованого вибухами Звіринця.

31. Бессарабія входила до сфери національних інтересів Української Держави. У
Бессарабській губ. проживало 47,9% молдаван та 27,8% українців, які становили понад 70%
населення у Хотинському, біля 30% в Аккерманському та Ізмаїльсьському повітах. Утворена
в Бессарабії в листопаді 1917 р. національна представницька організація «Сфатул Церій»
(Рада країни) проголосила Молдавську Народну Республіку (МНР), яка невдовзі зазнала
поразки від більшовиків. «Сфатул Церій» звернувся по допомогу до Румунії, і протягом
січня-лютого 1918 р. Бессарабську губ. окупували румунські війська. 9 квітня «Сфатул
Церій» ухвалив рішення про приєднання Бессарабії до Румунії на правах автономної
провінції. УНР, а згодом УД не визнавали цього і неодноразово зверталася до Румунії та
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держав Четверного союзу із протестами проти утисків і насильств, яких зазнає українське

населення Бессарабії.
Українці на територіях, де вони становили більшість, виступали за приєднання до

України. Щоби протистояти румунізації краю, запровадженої окупаційною владою, уряд УД
до вересня-жовтня 1918 р. продовжував утримувати на цих територіях частину

державних управлінських структур: поштово-телеграфного відомства, суду, освіти, фіскальних
органів, місцевого самоврядування (див. також док. 198). Але у протистоянні з Україною
Румунію підтримувала Антанта. З її згоди в листопаді 1918 р. Бессарабія була анексована
Румунією.

32. Врегулювання відносин з РСФРР було складовою політичного курсу УД, спрямованого на
припинення стану воєнного протистояння між обома країнами, встановлення
дипломатичних, політичних, економічних відносин, поділу боргів і державного майна, розв'язання
територіальних та інших спірних проблем, що виникли внаслідок розпаду Російської
імперії. Для РСФРР налагодження відносин з Україною було вимушеним кроком, пов'язаним

з дотриманням Брестського мирного договору від 3.03.1918 р., за умовами якого
радянська Росія зобов'язувалася визнати державний суверенітет України й укласти з нею
мирний договір.

33. Покровський Андрій Георгійович (1862-1944) - військовий діяч, учасник Першої

світової війни, начальник штабу Чорноморського флоту, віце-адмірал. Начальник охорони
південно-західної частини Чорного моря (з березня 1918), головний начальник портів
Чорного та Азовського морів і командувач флоту (з травня 1918). Морський міністр УД
в уряді С. Гербеля, адмірал. 1920 р. емігрував до Болгарії, згодом до Бельгії.

34. Ейхгорн (Айхгорн) фон Герман (1848-1918) - німецький генерал-фельдмаршал. З кінця

березня 1918 р. командував групою армій «Київ», що дислокувалась на території
Південної Білорусії, України і Південної Росії. 30.06.1918 р. вбитий у Києві лівим есером Б.
Донським. (Див. прим. 163).

35. Донцов Дмитро Іванович (1883-1973) - український політичний діяч, публіцист, ідеолог
українського інтегрального націоналізму. Доктор права. Член РУП і УСДРП, один із
засновників Союзу визволення України (1914), член УДХП. Директор Бюро преси й

Українського телеграфного агентства УД (з 24.05.1918). Член політичної комісії на мирних
переговорах з РСФРР. У1919-1920 рр. за дорученням уряду УНР займався
політично-інформаційною діяльністю в Австрії, Німеччині, Швеції, Швейцарії, брав участь у

Паризькій мирній конференції. У міжвоєнний час у Львові був редактором ЛНВ (1922-1929)
і «Вісника» (1932-1939). З 1939 р. в еміграції. Помер у Канаді.

36. Ганейзер Євген Адольфович (1861-1938) - відомий російський журналіст,

письменник, перекладач. Учасник революційного руху кінця XX ст., перебував під наглядом
поліції, деякий час жив за кордоном. Працював у газетах «Санкт-Петербургские

ведомости», «Южный край», «Сын Отечества», друкувався у виданнях «Вестник Европы»,

«Днепр», «Русское богатство», «Русский курьер» та ін.
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37. Представники РСФРР прибули до Києва на початку травня за домовленістю ще з
попереднім українським урядом. 10.05. 1918 р. російську делегацію прийняли Гетьман та
виконувач обов'язків міністра закордонних справ М. Василенко. Було узгоджено місце і дату
переговорів. Українсько-російська мирна конференція розпочалася 23 травня у Києві,
проходила в будинку Педагогічного музею.

38. Лігнау Олександр Георгійович (1875-1938) - військовий діяч, учасник Першої світової
війни, начальник дивізії, штабу корпусу, Генерального штабу генерал-майор. В армії УНР
з 1918 р., командир дивізії. Заступник військового міністра УД, з жовтня - командувач 7-го
Харківського корпусу, генерал-хорунжий. Після поразки Гетьманату намагався вступити
до Добровольчої армії, але отримав відмову. Виїхав до Сибіру, перебував в армії О.
Колчака, начальник постачання 3-ї сибірської армії. У січні 1920 р. потрапив у полон, служив
у Червоній армії, з 1922 р. викладав у військовій академії, комбриг. 1937 р. репресований
і розстріляний.

39. Колокольцев Василь Григорович (1867-1934) - відомий земський діяч, поміщик,
агроном. Голова Вовчанського повітового земства Харківської губ. За станом освіти, культури,
статків населення повіт у 1913 р. був визнаний другим у Росії після Московського. Міністр
земельних справ в уряді УД, голова Земельної комісії при міністерстві землеробства.
Ініціатор та розробник ключових законів у проведенні аграрної реформи. З падінням
Гетьманату перейшов до білих, співпрацював з денікінським урядом («Особое совещание»), де
очолював аграрну комісію. Емігрував, помер у Франції.

40. Зіньковський Василь Васильович (1881-1962) - громадсько-політичний і релігійний діяч,
учений-філософ, психолог. Професор філософії ун-ту Св. Володимира, Українського
державного ун-ту у Києві (1918). Разом із С. М. Булгаковим заснував Київське
релігійно-філософське товариство. Відомий поборник ідеї оновлення церковного життя на суто
євангельських основах, невтручання влади у справи церкви, автокефалії української церкви.
Виявляв особливу прихильність до прав і вживання української мови у релігійному
житті, хоча і вважав себе «російським українцем». Міністр ісповідань УД у травні-жовтні
1918 р. 31919 р. в еміграції у Югославії, Чехословаччині, згодом у Франції. Активний діяч
російського християнського руху, 1942 р. прийняв духовний сан.

41. Дорошенко Дмитро Іванович (1882-1951) - український громадсько-політичний і
державний діяч, відомий історик. Член ТУП, УРДП, УПСФ. Один із засновників УЦР.
Крайовий комісар Тимчасового уряду в Галичині і Буковині, згодом - губернський комісар
УЦР на Чернігівщині. Міністр закордонних справ УД у травні-жовтні 1918 р. З 1919 р.
в еміграції, один із провідників українського гетьманського (монархічного) руху.
Професор українських вищих шкіл у Чехословаччині, Німеччині, Австрії та Польщі, перший
президент Вільної української академії наук, автор близько 1000 праць з історії України,
історіографії, історії культури, церкви, літератури.

42. Романов Володимир Федорович - державний діяч, юрист. Заступник державного
секретаря УД, сенатор Адміністративного Генерального суду Державного сенату.
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43. Кулябко-Корецький Віктор Аркадійович (1874 - після 1945) - інженер-електротехнік.
З травня 1918 р. завідувач (з правами заступника міністра) Управління пошти і телеграфу
МВС УД. Емігрував до Китаю. Був головою української колонії в Харбіні.

44. Вітте фон Георгій Георгійович (1869-?) - громадський і державний діяч, сенатор, граф.
Один із фундаторів і керівників російських опікунських організацій (Всеросійського
союзу установ, товариств і діячів громадської і приватної опіки, Верховної ради з опіки сімей
військових, Всеросійського опікунства охорони материнства і дитинства, Романовсько-
го і Тетянинського комітетів). Очолював департамент у міністерстві народного здоров'я
і опіки УД. Емігрував до Франції. Брав активну участь у роботі зарубіжного Російського
Червоного Хреста.

45. Татіщев Олексій Олексійович (1885-1947) - випускник Імператорського Олександрів-
ського ліцею. До 1917 р. помічник начальника Переселенського управління МВС Росії.
Секретар Ради Міністрів УД (травень-грудень 1918). У1920 р. Мелітопольський
(Таврійський) губернатор. Емігрував до Франції.

46. Кріпосний збір сплачувався при зміні власника нерухомості.
47. Брунст Віктор Емільович (Омелянович) (1864-1932) - агроном, педагог, громадський

діяч. Служив у міністерстві землеробства Росії, директор Харківської
сільськогосподарської школи. Заступник міністра землеробства УД з 25.05.1918 р., секретар комісії з
проведення земельної реформи. Виїхав до Болгарії, з 1922 р. перебував у Чехословаччині.
Завідувач кафедри у Російському інституті сільгоспкооперації, очолював Союз російських
агрономів і лісоводів. Помер у Празі.

48. Рогоза (Рагоза) Олександр Францович (1858-1919) - військовий діяч, учасник Першої
світової війни, начальник дивізії, командир корпусу, командувач армії, генерал від
інфантерії. В українській армії з квітня 1918 р. Військовий міністр УД (до 14.11), генерал-бунчуж-
ний. Після падіння Гетьманату виїхав до Одеси. Розстріляний більшовиками за відмову
служити у Червоній армії.

49. Кістяковський Ігор Олександрович (1876-1940) - правник, державний діяч. Син
відомого українського вченого і громадського діяча О. Ф. Кістяковського. Доцент Київського
та Московського ун-тів, відомий адвокат. З 1903 р. працював у Москві. Цікавився
українським рухом, матеріально підтримував журнал «Украинская жизнь». З травня 1918 р. -
державний секретар в уряді УД, з липня - міністр внутрішніх справ у кабінетах Ф. Аизогу-
ба і С. Гербеля. Заступник голови української делегації на мирних переговорах з РСФРР.
Сенатор Загального зібрання Державного Сенату УД. У 1919 р. виїхав до Туреччини,
згодом до Франції. Входив до Союзу російських адвокатів та Російського національного
об'єднання.

50. Могилянський Микола Михайлович (1871-1933) - громадський і державний діяч,
етнограф і археолог. Професор антропології, працював у Російській АН у Петербурзі.
Близький до кадетів. 1918 р. повернувся в Україну. Заступник державного секретаря
УД, голова юридично-редакційної комісії української делегації на мирних переговорах
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з РСФРР. У жовтні 1918 р. призначений головою українського дипломатичного
представництва у Франції, куди дістався вже після падіння Гетьманату. Займався науковою
і педагогічною працею в Парижі і Празі. Підтримував контакти з П. Скоропадським.

51. Максимов Микола Лаврентійович (1880-1961) - військовий діяч, учасник Першої
світової війни, командир есмінця «Бдительный», капітан І рангу. В
українському військово-морському флоті з весни 1918 р. Заступник військового міністра УД,
управляючий Морським міністерством, заступник морського міністра (з
листопада), контр-адмірал. Виїхав до Криму, служив у білій армії. Емігрував до Франції,
помер у Ніцці.

52. Дітятін Віталій Федорович - секретар Ради Міністрів УД.
53. Гербель Сергій Миколайович (1856-?) - державний діяч, землевласник, член партії

кадетів. Харківський губернатор (1903-1904), начальник управління у справах місцевого
господарства МВС Російської імперії (1904-1912), член Державної ради. Головноупов-
новажений з постачання продовольства російської армії під час Першої світової війни.
З травня1918 р. представник голови Ради Міністрів при Головному штабі австро-угор-
ських військ в Одесі, з липня - міністр продовольчих справ. Брав участь у розробці
проекту аграрної реформи. 14.11.1918 р. за дорученням гетьмана сформував новий уряд,
у якому займав посади прем'єр-міністра й міністра земельних справ. У грудні 1918 р.
заарештований спеціальною слідчою комісією УНР, згодом звільнений. Працював у
цивільній адміністрації ЗСПР. Емігрував до Німеччини.

54. Мустафін Володимир Андрійович (1867-1933) - військовий юрист, учасник Першої
світової війни, начальник Судового відомства, генерал-лейтенант. За часів УД отаман
(градоначальник) міста Одеси. Згодом служив у ЗСПР, губернатор Ставропольської губ.
Емігрував до Сербії, згодом до Франції.

55. Туган-Барановський Михайло Іванович (1865-1919) - український
громадсько-політичний діяч, учений-економіст. Професор політичної економії Петербурзького ун-ту.
Легальний марксист (1895-1907), згодом кадет. З 1917 р. член УПСФ, автор програми
партії. Влітку 1917 р. повернувся в Україну. Генеральний секретар фінансів, виконувач
обов'язків генерального секретаря торгу і промисловості УНР (вересень-грудень).
Декан юридичного факультету Українського народного ун-ту. Голова Ради Українського
центрального кооперативного комітету і Українського товариства економістів. Радник
міністерства фінансів УД. Один із фундаторів УАН, голова її соціально-економічного
відділу. Призначений до складу делегації УНР на мирній конференції, помер у січні
1919 р. на шляху до Парижа.

56. Мирович Костянтин Костянтинович (1867-?) - інспектор Київської Духовної академії,
член Всеросійського церковного собору. Директор департаменту духовної освіти
міністерства ісповідань УД, заступник міністра (з 29.05.1918). За Директорії УНР виконував
обов язки заступника міністра віросповідань уряді В. Чехівського, міністра - в уряді
Б. Мартоса.
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57. Лерхе Герман Германович (1868-1963) - відомий фінансист, підприємець, політичний
діяч, депутат Державної думи. Директор кредитної канцелярії міністерства, заступник
міністра фінансів УД (25.05 - 21.08.1918). Голова фінансової комісії української делегації на
мирних переговорах з РСФРР. Емігрував до Франції.

58. Мумм фон ІПварценштайн Альфонс (1859-1924) - німецький дипломат, барон. У березні
1918 р. був призначений послом Німеччини в УНР, залишався на цій посаді за часів УД.

59.29.04.1918 р. у Києві відбувся Всеукраїнський з'їзд хліборобів (Всеукраїнський
хліборобський конгрес), скликаний з ініціативи групи членів Всеросійського союзу земельних
власників, створеного у травні 1917 р., на якому П. Скоропадського проголошено Гетьманом
України. На з'їзді також було створено регіональну філію цієї організації, що об'єднувала
як великих, так і середніх землевласників, у тому числі селян, з метою захисту прав

приватної власності на землю. З'їзд ухвалив резолюції, які, на думку делегатів, мали сприяти

упорядкуванню земельних відносин в Україні. 20.10.1918 р. відбувся фактичний розкол союзу.

На противагу проімперським настроям великих землевласників, середні і дрібні власники

утворили Всеукраїнський союз хліборобів-власників, який відстоював незалежність

Української Держави з парламентським устроєм і приватною власністю на землю, виступав за

негайну аграрну реформу в країні, обмеження земельної власності шляхом примусового
викупу надлишків землеволодіння.

60. Рада з питань землеустрою пізніше дістала назву Комісія для проведення земельної

реформи. Голова В. Колокольцев, секретар В. Брунст.

61. Шлегель Борис Христофорович (1880-?) - інженер, учений. Директор департаменту

громадських робіт, заступник міністра праці УД (27.05 - 20.09.1918). У 1920-х роках

працював у Москві на інженерних посадах, пізніше очолював бюро наукових товариств

Туркестану.

62. Ініціатива у скликанні Всеукраїнського православного церковного собору, який мав

розглянути питання про статус православної церкви в Україні, належала Всеукраїнській церковній

раді. Перша сесія відбулася за часів УНР 7-23.01.1918 р. і була перервана з падінням

української влади. Церковна політика УД підтримувала автокефалію церкви, але всупереч позиції

Гетьмана 19.05.1918 р. митрополитом Київським став активний антагоніст українського

національного руху архієпископ Антоній (Храповицький), обраний з порушенням канонів на

Київському єпархіальному з'їзді. Друга сесія собору працювала з 20 червня до 11 липня.

Попри протести міністерства ісповідань, з її учасників було виключено членів Всеукраїнської

церковної ради - прихильників українізації церкви та її незалежного статусу. 6.07.1918 р. на

сесії виступив П. Скоропадський, який висловився за автокефалію. Всупереч цьому собор

ухвалив побудувати церковне управління в Україні на засадах автономії, зберігаючи

канонічну залежність від Московського патріархату. Богослужіння українською мовою не

дозволялося. Втретє собор зібрався у жовтні-листопаді. 12.11.1918 р. до нього звернувся міністр

ісповідань О. Аотоцький з твердою вимогою проголосити автокефалію. Однак сесія не була
завершена у зв'язку з початком повстання Директорії.
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63. Красусський Іван Адамович (1966-1937?) - державний діяч, інженер-технолог, учений-
хімік. Професор, проректор Харківського технологічного ін.-ту. Заступник міністра
освіти УД, голова департаменту вищої школи (1918). У 1920-30-ті роки ректор ХТІ.
Директор Українського інституту прикладної хімії. Репресований.

64. Ганицький Іван Михайлович (?-?) - український громадський діяч, учений-математик,
професор Київського політехнічного ін-ту. Один з засновників українського
науково-технічного і агрономічного товариства «Праця», ректор і професор Українського
народного (згодом державного) ун-ту (1917-1918). Заступник міністра торгу і промисловості
УНР. Член комісії УД для укладання економічних договорів з країнами Четверного союзу.
У1919 р. працював у міністерстві торгу і промисловості УНР.

65. Ейхельман Отто Оттович (1854-1943) - український громадсько-політичний і
державний діяч, учений-правознавець. Фахівець із питань державного і міжнародного права,
професор ун-ту Св. Володимира. Працював у міністерствах торгу і промисловості та
закордонних справ УД, брав участь у підготовці торгово-економічних угод з Німеччиною
та Австро-Угорщиною, входив до складу української делегації на мирних переговорах із
РСФРР. Член конституційної комісії, автор проекту Конституції УНР, заступник міністра
закордонних справ в уряді В. Прокоповича (і920). Професор і декан УВУ та інших
українських вишів у Чехословаччині.

66. Барановський Христофор Антонович (1874-1941) - український громадський і
державний діяч, кооператор і фінансист. Засновник і директор Союзбанку - центральної
української установи дрібного кредиту (1907-1917), голова управи Українського
народного кооперативного банку (1917-1919). ЧленУЦР, генеральний секретар фінансів
у першому складі Генерального Секретаріату. Входив до складу української делегації на
мирних переговорах із РСФРР. Директор Українбанку (1919), міністр фінансів УНР
в уряді В. Прокоповича (і920). З 1920 р. в еміграції у Південній Америці. Очолював
представництво всіх українських кооперативних союзів за кордоном,
Загальноукраїнське товариство економістів.

67. Свіцин Адам Олександрович (1878-1938) - гірничий інженер, перший російський
директор Юзівського металургійного комбінату. Працював у міністерстві торгу і
промисловості УД, від цього відомства входив до складу української делегації на мирних
переговорах з РСФРР, комісії для укладання економічного договору з Центральними державами.
На початку 1920-х років працював у Держплані РСФРР. Потім очолював металургійні
підприємства. Репресований.

68. Линниченко Платон Костянтинович (1884-1937) - правник, земський діяч, заступник
голови комітету Всеросійського земського союзу Півд.-3ах. фронту. Заступник
крайового комісара Галичини і Буковини за Тимчасового уряду. Входив до української делегації на
мирних переговорах з РСФРР від міністерства продовольства (травень-жовтень), до складу
Державної комісії з товарообміну з Центральними державами. В УСРР працював
заступником голови Українського Червоного Хреста, у наркоматі охорони здоров я. Репресований.
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69. В апараті міністерств, сформованому ще за часів УЦР, працювало чимало членів
українських лівих партій. Неприйняття їх керівними органами нової влади призвело до спроб
бойкотувати роботу окремих галузевих відомств. Найповніше це виявилося у
міністерстві земельних справ, частина працівників якого оголосила у кінці травня 1918 р. страйк,
зокрема протестуючи проти міністра В. Колокольцева - великого землевласника,
росіянина. Спираючись на рішення уряду, міністр провів звільнення з роботи частини
страйкарів, яких згодом вибірково було поновлено на посадах.

70. Брестський (Берестейський) мирний договір, укладений між Українською Народною
Республікою та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною, Болгарією 9.02Л918 р.,
був першим міжнародно-правовим актом, який визнав УНР суб'єктом міжнародного
права. Умови договору передбачали припинення воєнних дій, визначали західні
кордони України, встановлювали дипломатичні і консульські відносини з країнами
Четверного союзу, обумовлювали принципи торговельних зносин, обміну військовополонених
і цивільних інтернованих тощо. Окремо було укладено таємну угоду між УНР і Австро-
Угорщиною, за якою Холмщина і Підляшшя мали відійти до України. Східна Галичина
й Буковина ставали українськими провінціями у складі Австро-Угорщини з
забезпеченням національних прав їхнього населення. Внаслідок укладення цього миру Україна
набувала статусу незалежної держави. 12.02.1918 р. уряд УНР звернувся до німецької
сторони з проханням ввести на територію України німецькі війська, від яких сподівався
отримати військову допомогу у війні з РСФРР, розв'язати низку внутрішніх проблем
державного будівництва. Наслідком стало встановлення фактичного контролю австро-
німецьких військ над територією України. За участю німецької військової влади
відбулася зміна режиму: соціалістична УНР була замінена консервативною УД. Водночас
іноземна військова присутність певною мірою виконувала роль стабілізуючого
чинника, підтримуючи встановлений державний лад, перешкоджаючи здійсненню
великодержавних планів більшовиків щодо України. Брестський мирний договір було анульовано
з капітуляцією Німеччини у Першій світовій війні.

71. Афанасьев Георгій Омелянович (1848-1925) - історик, громадський та державний діяч.
Приват-доцент Одеського ун-ту. Директор товариства взаємного кредиту, керуючий
Державним банком у Києві. Державний контролер УД в уряді Ф. Лизогуба. Прихильник союзу
з Антантою, міністр закордонних справ в уряді С. Гербеля. Емігрував до Югославії.

72. Шульгин Олександр Якович (1889-1960) - український громадсько-політичний і
державний діяч, дипломат, учений-історик. Закінчив Петербурзький ун-т, учень відомого
українського антрополога Ф. Вовка. Входив до петроградської громади ТУП. Належав до
УРДП, згодом УПСФ. Член Центральної і Малої Рад, генеральний секретар
міжнаціональних (міжнародних) справ УНР (1917). Посол УД і УНР в Болгарії (липень 1918 - січень
1919). Член делегацій УНР на Паризькій мирній конференції та Першій асамблеї Ліги на-
ційуЖеневі (1919-1920), голова місії УНР у Парижі. На еміграції жив у Чехословаччині.
Засновник Українського академічного комітету.
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73. Карпинський Олександр Михайлович (1867-1929) - український громадсько-політичний
діяч; правник. Член окружного суду в Чернігові. Належав до ТУП та УПСФ. Заступник
генерального секретаря внутрішніх справ УНР (1917). Член ради МЗС УД (з 17.07.1918).
У 1920-х роках був адвокатом у м. Рівному. Член Сенату Польщі від українців Волині
(1922-1928); голова Українського парламентського клубу.

74. Красковський Іван Ігнатович (1880-1955) - громадсько-політичний і державний діяч.
Уповноважений комітету Півд.-3ах. фронту Всеросійського союзу міст, губернський
комісар Тернопільщини (1917). Член УПСР, заступник генерального секретаря
внутрішніх справ УНР. Радник МЗС УД (1918). Очолював українську дипломатичну
місію в Грузії та Азербайджані (1918-1919). На початку 1919 р. деякий час виконував
обов'язки керуючого справами Директорії. У середині 1920-х років повернувся до
радянської Білорусії. Репресований, звільнений у 1940 р., працював учителем у Куйбишев-
ській обл. 1953 р. виїхав до Чехословаччини, де й помер.

75. Аккерман Петро Олександрович (1874-1944 ?) - правник, заступник прокурора Вілен-
ського окружного суду. Учасник Першої світової війни. З 30.05.1918 р. директор
департаменту Державної варти МВС УД. Емігрував до Німеччини.

76. Тоцький Микола Михайлович (1891-1938) - правник, приват-доцент Петроградського
ун-ту. Директор департаменту загальних справ МВС УД (з 11.05.1918). У 1920-ті роки
займався викладацькою та науковою роботою в СРСР. Репресований.

77. Завадський Сергій Владиславович (1871-1935) - правник, державний діяч, літератор.
Заступник обер-прокурора кримінального департаменту Сенату Російської імперії. Голова Малої
Ради Міністрів (травень-липень), заступник міністра судових справ; державний секретар УД
(з липня); член Колегії верховних правителів держави. Заступник голови комісії з
розслідування злочинів більшовиків при головнокомандувачі ЗСПР. В еміграції жив у Чехословаччині.
Очолював об'єднання російських юристів, письменників та журналістів у Празі.

78. «Нова Рада» - українська щоденна газета, виходила у Києві з 25.03.1917 до січня 1919 рр.
Спочатку газету видавало «Товариство допомоги літературі, науці і штуці», у 1918 р. вона
вважалась друкованим органом УПСФ (редактор А. Ніковський). Ймовірно, йдеться про
публікації про конфлікт Д. Дорошенка з УПСФ. Останній обійняв посаду управляючого
МЗС після довгих вагань, з відома і навіть за наполяганням УПСФ. Але після цього був
заочно виключений з партії.

79. Розроблений за часів УЦР план створення Окремого корпусу кордонної охорони
втілювався в життя вже урядом УД. Корпус мав складатися з дев'яти бригад. Його формування,
враховуючи специфічний характер цього роду військ, відбувалося з великими
труднощами. На листопад 1918 р. існували кадри 2-ї (2-3 сотні козаків), 3-ї, 8-ї та 9-ї бригад (по
декілька десятків козаків). Було розпочато формування інших бригад, 4-ту (Чорноморську)
бригаду не було сформовано взагалі.

80. Уділи - земельна власність імператорської родини Романових. Підлягала міністерству
імператорського двору і уділів Росії, ліквідованому 1917 р. Уряд РСФРР оголосив царські
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землі націоналізованими. Консервативний уряд УД не наважився відразу перевести землі
Київсько-Подільського удільного округу в державну власність.

81. Український Червоний Хрест - національна організація з тими ж завданнями, що й
Міжнародний Червоний Хрест. Заснований у квітні 1918 р. на Всеукраїнському з їзді лікарів
у Києві на базі існуючих в Україні місцевих товариств Російського Червоного Хреста.
Серед організаторів і керівників - лікарі Є. Лукасевич та Б. Матюшенко (згодом голова
Закордонного бюро УЧХ).

82. Бельц фон Едуард (1855-1918) - австро-угорський військовий діяч,
генерал-фельдмаршал. У молоді роки служив в Російській імперії. З червня 1918р. головнокомандувач військ
Австро-Угорщини на Півдні України, військовий генерал-губернатор Одеси. Проводив
жорстку окупаційну політику, спрямовану на необмежене вивезення продовольства і
сировини з краю. Під враженням розпаду Австро-Угорської імперії, заворушень у військах 9
листопада у стані афекту скінчив життя самогубством.

83. Земсоюз та Союз міст (Всеросійський земський союз допомоги хворим і пораненим
воїнам та Всеросійський союз міст) - воєнізовані громадські організації, утворені 1914 р.
з початком Першої світової війни. У липні 1915 р. був утворений об єднаний комітет
союзів - Земгор. Діяльність союзів носила переважно гуманітарний характер: утримання
шпиталів, санітарних поїздів, сирітських притулків, підготовка медперсоналу, допомога
біженцям тощо. Вони займалися також постачанням армії одягу, взуття, білизни,
військового спорядження. Організації мали напіввійськовий характер, службовці вважались
військовими чиновниками. В Україні, яка була найближчим тилом діючої армії, залишилася
величезна кількість майна, що належало Земгору. За рішенням УЦР воно було
націоналізоване. Уряд УД приділяв багато уваги, щоб використати матеріальні ресурси
ліквідованих загальноросійських організацій в інтересах держави.

84. Валлійський Д. В. - старший ревізор Київської контрольної палати. Заступник
державного контролера УД. У зв язку з тривалою відпусткою глави відомства Г. Афанасьева у липні-
серпні 1918 р. виконував його обов язки.

85.6.06.1918 р. стався вибух численних артилерійських складів у передмісті Києва місцевості
Звіринець. Під час катастрофи від руйнувань і пожеж загинуло понад 200 осіб, близько 1,5
тис. було поранено, 10 тис. киян лишилися без притулку й засобів до існування. Слідство
проводили чотири установи: українська військова влада, прокуратура, Державна варта
і німецька адміністрація, але остаточну причину вибухів встановити не вдалося. За
офіційною версією, вони сталися внаслідок порушення правил безпеки на Звіринецьких складах.
Але ймовірно, що це був один з низки терористичних актів (пожежа на Подолі в Києві,
вибух в Одесі, вбивство німецького дипломата Мірбаха в Москві та фельдмаршала Ейхгорна
в Києві), підготовлених і здійснених Бойовою організацією російської партії лівих есерів.
За деякими даними, ця ж організація готувала замах на Гетьмана П. Скоропадського.

86. Кістяковський Богдан (Федір) Олександрович (1868-1920) - український громадський
діяч, відомий учений-правознавець, соціолог і філософ. Син відомого українського



744 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

вченого і громадського діяча О. Ф. Кістяковського. Прихильник ідей М. Драгоманова.
Професор Київського і Харківського ун-тів, автор праць із методології наук, теорії
права та соціології. Сенатор Адміністративного Генерального суду Державного сенату УД,
брав участь у розробці законопроектів про громадянство УД, заснування УАН, вибори до
Українського сейму. Помер на Кубані.

87. Бурлаков Генріх Германович - директор лісового департаменту, заступник міністра
земельних справ УД (з 8.06.1918). У1919 р. співпрацював з денікінським урядом.

88. Ауербах Володимир Олександрович (і876-?) - гірничий інженер, учений, педагог.
Заступник міністра торгу і промисловості УД. Опікувався питаннями важкої
промисловості, зокрема паливної галузі. Представник України на переговорах із Доном
про спільне врегулювання питань щодо Донецького басейну (договір підписаний
18.09.1918). На початку вересня подав у відставку. Залишався членом ради при
міністрі С. Мерінгу.

89. Науменко Володимир Павлович (1852-1919) - український громадський і державний
діяч, історик літератури, філолог і журналіст. Член київської «Старої громади», відомий
педагог, директор власної гімназії в Києві. Редактор журналу «Киевская старина», один
із фундаторів УНТ у Києві, яке очолив після заслання М. Грушевського (1915).
Заступник голови УЦР, один з організаторів національної системи освіти. Міністр освіти в уряді
С. Гербеля. Влітку 1919 р. заарештований і страчений ВУЧК.

90. Десницький Олександр Васильович - Таврійський окружний староста, водночас
уповноважений УД при 52-му німецькому корпусі.

91. «Відродження» - українська щоденна позапартійна газета, виходила 28.03 - 31.12.1918 р.
у Києві, головний редактор П. Певний. Ймовірно, мова йде про публікації, у яких
безпідставно стверджувалося, що на відповідальні посади в країні, зокрема керівниками
міністерств і відомств, дипломатичних представництв УД за кордоном призначалися неукраїн-
ці, «зрадники» національних інтересів.

92. Спекторський Євген Васильович (1875-1951) - правознавець і філософ. Професор
(1914), останній ректор ун-ту Св. Володимира (1918). В еміграції викладав у
Белградському, Люблянському, Празькому Карловому ун-тах. Автор численних наукових праць,
серед яких «Столетие Киевского университета Св. Владимира» (Белград, 1935). Помер
у США.

93. Штейнгель Федір (Теодор) Рудольфович (1870-1946) - громадсько-політичний і
державний діяч, дипломат. Великий земельний власник, барон. У своєму маєтку Городок
заснував археологічно-етнографічний музей Волині. Член української парламентської фракції
у І Державній думі. Активний діяч ТУП. Член партії кадетів. Голова Комітету Півд.-Зах.
фронту Всеросійського союзу міст (і915).У1917р. очолював виконавчий комітет Ради
об'єднаних громадських організації Києва. Посол УД у Німеччині. У 1924 р. повернувся
до Городка, брав активну участь в діяльності російських організацій в Польщі. У 1939 р.
виїхав до Німеччини, де й помер.
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94. Липинський Вячеслав Казимирович (1882-1931) - визначний український
громадсько-політичний діяч; історик; філософ і публіцист; теоретик українського
консерватизму. Один з організаторів УДХП; автор її програмних документів. Посол УД, згодом УНР
в Австрії (1918-1919). Пішов з посади; не погоджуючись із політичною лінією
Директорії. В еміграції жив у Австрії та Німеччині. Головний ідеолог і лідер гетьманського руху,
засновник 1920 р. Українського союзу хліборобів-державників (УСХД). Співзасновник
Українського наукового інституту в Берліні, де очолював кафедру української
державності. У кінці 1920-х років ідейно розійшовся з П. Скоропадським. Похований у с. Затурцях
на Волині, де був його родовий маєток.

95. Стойкін Володимир Йосипович (1874-1931) - військовий діяч, учасник Першої світової
війни, начальник господарського відділу штабу Окремої армії, Генерального штабу
генерал-майор. Начальник постачання Армії УНР (з березня 1918) і збройних сил Гетьманату,
генерал-хорунжий. У липні 1918 р. звільнений з посади. З 1919 р. в ЗСПР, потрапив у
полон, був мобілізований до Червоної армії, командир дивізії. 1931 р. заарештований у
справі «Весна» і страчений.

96. Жевахов (Джавахашвілі) Володимир Давидович (1874-1937) - правник, князь, служив
у Київській судовій палаті, чиновник для особливих доручень при Київському,
Подільському і Волинському генерал-губернаторові. Чиновник МВС УД. За радянських часів -
священнослужитель, єпископ. Розстріляний.

97. Форгач Йоган (Янош) (1870-1935) - австро-угорський дипломат, угорець за
походженням, граф. Автор ультиматуму Австро-Угорщини Сербії, який спровокував початок
Першої світової війни. Посол Австро-Угорщини в УД. Завдяки його діяльності Австро-
Угорщина, зважаючи на протидію польських політичних кіл, відмовилася ратифікувати
Брестську угоду 1918 р., зокрема її таємну частину, в якій йшлося про поділ Галичини на
Східну - українську та Західну - польську. Активно сприяв недопущенню української
адміністрації у Холмщину та Підляшшя.

98. Кістяковський Юлій Олександрович - український громадський і земський діяч, правник,
економіст. Син відомого українського вченого і громадського діяча О. Ф. Кістяковського.
Учасник Всеукраїнського хліборобського конгресу, де виступив з доповіддю про земський
закон. Головноуповноважений з управління і ліквідації інституцій та організацій воєнного
часу з правами заступника міністра фінансів УД (з 14.06.1918). Намагався налагодити
використання матеріальних ресурсів різних відомств в інтересах держави. Через складнощі
співпраці з військовим міністерством, представниками німецького та австро-угорського
командування у серпні подав у відставку.

99. Моллов Русчу (Роман) Георгійович (1867-1925) - правник, полтавський поміщик,
болгарин за походженням. Займав прокурорські посади, був директором Департаменту
поліції, губернатором Полтавської губ. (1916-1917). Заступник головноуповноваженого
з управління і ліквідації установ і організацій військового часу (з червня 1918), з жовтня
очолював відомство. Згодом служив у денікінській адміністрації. Емігрував до Болгарії.



746 Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Том 1

100. Токаржевський-Карашевич Ян (Іван) Степанович (1885-1954) - український
громадсько-політичний діяч, дипломат, князь. Радник посольства УД та УНР у Відні (1918-1919),
радник, згодом посол УНР у Туреччині (1920-1921). Заступник міністра і міністр
закордонних справ уряду УНР в екзилі (1922). В еміграції жив у Франції, Італії, Англії, активно
займався громадською і публіцистичною діяльністю.

101. Звіринець - історична місцевість в околицях Києва. За часів Давньої Русі була місцем
полювання київських князів, звідки й походить назва. На початку XX ст. була забудована
невеликими будиночками з садибами. Тут знаходилося військове училище, були
розташовані господарські угіддя Видубицького і Троїцького (Іонівського) монастирів. Зараз
значна частина Звіринцю входить до території Центрального ботанічного саду НАН України.
(Див. також прим. 81).

102. Протофіс (Союз промисловості, торгівлі, фінансів і сільського господарства) -
корпоративне об єднання представників великого капіталу. Заснований на з їзді у Києві 15-
18.05.1918. Був готовий підтримувати владу Гетьмана П. Скоропадського за умови
відновлення права приватної власності, скасованого УЦР, та прагнення до відновлення єдиної
Росії. Очолював князь О. Голіцин, відомий земський діяч, харківський поміщик. Протофіс
намагався тиснути на уряд у проведенні більш правої земельної, робітничої,
профспілкової, мовної політики. Одночасно був утворений Суозіф (Союз українських об єднань
заводчиків и фабрикантів) - організація того ж політичного спрямування. Обидва союзи
припинили існування з поваленням Гетьманату.

103. Архієпископ Антоній (світське ім я Храповицький Олексій Павлович) (1863-1936)
-російський церковний і громадський діяч, монархіст. Єпископ Волинський і Житомирський
(1902-1913), архієпископ Харківський (1913-1917). Виступав проти українського
національного руху. Всупереч позиції Гетьмана П. Скоропадського у травні 1918 р. обраний
митрополитом Київським. Активний противник автокефалії української церкви.
Усунутий з посади і заарештований Директорією УНР на початку 1919 р. за антиукраїнську
діяльність. Звільнений на вимогу Антанти. З 1920 р. в еміграції, очолював Руську
Православну церкву за кордоном.

104. Романов Олексій Федорович - державний діяч, правник, син української письменниці
О. Романовой Заступник міністра юстиції УД, сенатор Державного сенату. Міністр юсти-
ціївуряді Ф.Лизогуба (13.08-18.10.1918). Заступник міністра юстиції в уряді С. Гербеля.
Відомий русофільськими настроями, противник українізації судової справи.

105. Йдеться про введення до штатів дипломатичних представництв Української Держави
посад військових аташе. На відміну від співробітників посольств, які призначалися МЗС за
поданням посла, військового аташе призначало військове міністерство.

106. Лодиженський Іван Миколайович (1872-1931) - правник, керуючий справами Ради
міністрів Росії (1914-1917). Член ради міністерства торгу і промисловості УД з 22.06.1918 р.

107. Мономахов Олексій Володимирович (1877-1930) - гірничий інженер, керуючий Воз-
несенськими копальнями на Донбасі. Член ради міністерства торгу і промисловості УД,
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директор департаменту палива й металу (з 26.06.1918), одночасно заступник головно-
уповноваженого з металу і палива. Член Доно-Української комісії у справах донецького
палива. 1920 р. емігрував до Франції, працював на гірничих підприємствах.

108. Рафальський Василь Феофанович (Теофанович) - віце-директор департаменту іспові-
дань міністерства внутрішніх справ УНР (1918). Директор департаменту Православної
церкви міністерства ісповідань УД з 22.06.1918 р.

109. У таборах військовополонених у Німеччині 1918 р. перебувало близько 300 тис.
українців. З них 50 тис. утримувалися в окремих таборах (Раштат, Вецляр, Зальцведель, Ганно-
вер-Мюнден). У листопаді-грудні 1918 р. майже 100 тис. вояків повернулися в Україну.

110. Входження до складу УД Холмщини, Підляшшя, Волині та білоруських земель вимагало
створення відповідних церковних інституцій Православної церкви і налагодження цер-
ковного-релігійного життя. Релігійна ситуація на територіях під австро-угорською
окупацією була складною, церква там зазнавала суттєвих утисків. Як видно з документів
збірника, міністерство ісповідань і Рада Міністрів постійно тримали ці питання в полі зору,
морально і матеріально підтримували православне духовенство і віруючих.

111. Черниш Іван Григорович (1880-1920) - начальник Києво-Подільського
управління державного майна і землеробства МВС Росії. Заступник міністра продовольства УД
з 26.06.1918 р. Член комісії з розробки проекту аграрної реформи. Після падіння
Гетьманату виїхав до Криму, працював ученим секретарем Ялтинського повітового економічного
управління. У грудні 1920 р. розстріляний чекістами «як явний ворог трудового народу».

112. Савицький Мйкола Петрович (1867-1941) - громадсько-політичний діяч, поміщик.
Земський діяч, мировий суддя, голова Чернігівської губ. земської управи (1906-1914), член
ДержавноїРади (1915), октябрист. Губернський староста Чернігівської губ. (з 18.05.1918),
заступник міністра внутрішніх справ УД (28.06. - 4.08.1918) У 1919 р. співпрацював з де-
нікінським урядом («Особое совещание»), був в армії генерала П. Врангеля. Емігрував,
помер у Празі.

113. Тренер Вільгельм (1867-1939) - німецький військовий діяч. Учасник Першої світової
війни, командував дивізією, корпусом, генерал-лейтенант. Начальник штабу групи армій
«Київ» (23.03. - 27.10.1918). У повоєнній Німеччині обіймав посади міністра шляхів
сполучення (1920-1923) та військового міністра (1928-1932). З 1926 р. був головою
Наглядової ради Українського наукового інституту в Берліні. Підтримував стосунки з П.
Скоропадським.

114. Державна варта - правоохоронні органи Української Держави. Виконували дві основні

функції: і) охорона правопорядку, боротьба з кримінальною злочинністю; 2) контрроз-
відувальна діяльність. У складі МВС функціонував департамент Державної варти, голова
П. О. Аккерман. У департаменті працювали відділи: інспекторський, залізничний, легіти-
маційний (паспортний режим), освідомчий, секретна частина. У губерніях відділами
Державної варти керували інспектори, які підпорядковувалися губ. старості. За діяльністю
Д. в. здійснювався прокурорський нагляд.
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115. Михальчук Костянтин Петрович (1840-1914) - визначний український мовознавець.
Член київської «Старої громади», НТШ, УНТ у Києві, Історичного т-ва Нестора
Літописця. Основоположник української наукової діалектології, у своїх працях розглянув
головні питання історичної фонетики й морфології та генези української мови.

116. Скоропис-Йолтуховський Олександр Філаретович (1880-1946) - український
громадсько-політичний і державний діяч. Член РУП, з 1908 р. жив в еміграції.
Провідний діяч Союзу визволення України, займався формуванням військових частин
з полонених українців у Німеччині та Австро-Угорщині. З січня 1918 р. губ. комісар
УНР, потім губ. староста УД Холмської губ. У грудні 1918 р. був інтернований
поляками до табору в Каліші. З 1920 р. жив у Берліні. Один із фундаторів і провідних
діячів гетьманського руху, співзасновник Українського наукового інституту в Берліні.
1945 р. заарештований радянською військовою контррозвідкою. Помер на засланні
у Мордовії.

117. Імператорський палац (Марийський палац) споруджений у Києві в 1748-1752 рр. за
проектом архітектора Б-Ф. Растреллі для імператриці Єлизавети Петрівни. Приміщення
палацу займало міністерство внутрішніх справ УД.

118. Йдеться про Антанту (від франц. entente - згода) - військово-політичний блок
Франції, Великої Британії та Росії, створений у 1904-1907 рр. на противагу Троїстому союзу
Німеччини, Австро-Угорщини та Італії. Антанта домінувала в міжнародних відносинах
перших десятиліть XX ст., упродовж Першої світової війни до боротьби проти німецько-
австрійського блоку на її боці приєдналося 25 країн.

119. Саліковський Олександр Філаретович (1866-1925) - український
громадсько-політичний і державний діяч, публіцист. Член УРДП та ТУП, видавець і редактор газет «Киевские
отклики» та «Киевский голос». З 1912 р. разом із С. Петлюрою видавав журнал
«Украинская жизнь». Голова Української ради у Москві, комісар УЦР у Київській губ. (1917).
Український посолуЛатвії (1918-1919). За ДиректоріїУНР міністр внутрішніх справ,
заступник голови Ради Міністрів в уряді В. Прокоповича. Емігрував до Польщі, займався
видавничою справою.

120. Шидловський Сергій Олександрович (1864-1922) - державний і політичний діяч,
депутат Державної думи, віце-губернатор Могилівської, Вологодської, Естляндської губ.,
губернатор Ліфляндії. Працював у МВС УД, з 23.10.1918 р. Харківський губ. староста.
Емігрував до Сербії, де й помер.

121. Шульга Федір Григорович - український громадський діяч. Член одеської «Громади»
і осередку ТУП. Належав до партії кадетів. Радник посольства УД у Болгарії (1918), посол
за ДиректоріїУНР (1919-1921).

122. Славинський Максим Антонович (1868-1945) - український громадсько-політичний
і державний діяч, публіцист. Активний діяч української громади в Петербурзі, член
ТУП. Видав енциклопедичний двотомник «Украинский народ в его пропілом и
настоящем» (1914-1916). Був представником УЦР при Тимчасовому уряді. Член ради МЗС (з
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травм 1918), тимчасовий представник УД на Дону. Міністр праці УД (жовтень-листо-
пад). Голова дипломатичної місії УНР у Празі (1919). В еміграції жив у Чехословаччині.
1945 р. заарештований радянськими спецслужбами, помер у в'язниці.

123. Кудрявцев Петро Павлович (1868-1940) - професор Київської Духовної академії та
ун-ту Св. Володимира, голова Київського релігійно-філософського товариства. Член
Всеросійського церковного собору (з серпня 1917). Голова ученого комітету при
міністерстві ісповідань УД. Професор філософії Таврійського ун-ту (1919-1921),
працював у ВУАН.

124.3 територій на заході, що відійшли до України за Брестським мирним договором, у
складі УНР 15.02.1918 р. була утворена Холмська губ. (губернатор О. Скоропис-Йолтухов-
ський), яка включала Холмщину і Підляшшя. Підляшшя - південна частина Брестського
і Кобринського повітів Гродненської губ. Холмщина - українська історико-етнографічна
область, яка у 1815-1915 рр. входила до складу Росії (Гродненська, Сідлецька і Холмська
губернії). Перед війною перевагу там мало українське населення над польським, але
після того, як у 1915 р. відступаюча російська армія насильно евакуювала близько 120 тис.
українців, у краї переважали поляки. Австро-Угорщина активно підтримувала претензії
Польщі на Холмщину, і становище у південних повітах губ., окупованих австро-угорським
військом, було напруженим. З анулюванням Брестського миру втратили силу й угоди щодо
Холмщини і Підляшшя. Рішенням Паризької мирної конференції 1919 р. вони були
включені до складу Польщі.

125. Яковлів Андрій Іванович (1872-1955) - український громадсько-політичний і
державний діяч. Належав до УПСФ. Член УЦР, директор її канцелярії. Голова дипломатичної
місії УНР в Австро-Угорщині (1918). Директор департаменту МЗС УД. Голова української
дипломатичної місії у Голландії та Бельгії (1919-1922). У 1920-1930-х роках викладав
у вищих українських школах у Чехословаччині та Польщі.

126. Курило Григорій Митрофанович - заступник міністра фінансів УД з 6.07.1918 р. У1919 р.
співпрацював з денікінським урядом.

127. Яснопольський Леонід Миколайович (1873-1957)- визначний український економіст,

спеціаліст у галузі політичної економії, бюджетного права і статистики. З 1910 р.

працював у Києві, викладав у Київському ун-ті, Комерційному і Політехнічному інститутах.

Член ради міністра фінансів УД, входив до фінансової комісії української делегації на

мирних переговорах із РСФРР. Академік ВУАН (1925), очолював комісію з вивчення

продуктивних сил України. Репресований, перебував у в'язницях і таборах (1937-1942).

Помер у Москві.

128. Висоцький Микола Васильович - громадський діяч, голова Ніжинської повітової

земської управи (від 08.10.1902). Входив до Союзу земельних власників, член президії

Всеукраїнського хліборобського з'їзду. З кінця червня 1918р.- Чернігівський губ. староста.

129. Монотоп - торговельна організація, яка спеціалізувалась на поставках палива, в тому

числі вугілля і дров українським залізницям.
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130. Товариство «Батьківщина» - військово-патріотичний клуб, заснований українськими
старшинами 1918 р. у Києві. Головою був ген. О. Греків, більшість членів належала до УПСС.
Члени товариства, навіть ті, що працювали в урядових структурах та Генеральному штабі
(О. Греків, О. Осецький, В. Омелянович-Павленко, В. Петрів, В. Тютюнник), фактично
перебували в опозиції до гетьманської влади і в листопаді приєдналися до повстання Директорії.

131. Лебідь-Юрчик Харитон Михайлович (1877-1944) - український громадський діяч, вче-
ний-економіст. Заступник міністра фінансів УНР, директор департаменту Державної
скарбниці міністерства фінансів УД. Під його керівництвом був розроблений
державний бюджет на 1919 р. Директор Державної скарбниці, заступник міністра фінансів УНР
(1919-1920). В еміграції у Польщі та Німеччині викладав у вищих школах.

132. П'ятницькій Порфирій Петрович (1859-1940) - вчений у галузі геології і петрографії.
Професор (1903), ректор Харківського ун-ту (1918-1920). Далі працював у вишах
Краснодара, Москви й Ленінграда, в Ін-ті геологічних наук АН УРСР. Провів ґрунтовне
дослідження геології Криворізького басейну.

133. Білімович Антон Дмитрович (1879-1970) - визначний математик і механік. Випускник
ун-ту Св. Володимира. Професор кафедри математики Новоросійського ун-ту (1915),
з березня 1918 р. його ректор. 1920 р. емігрував до Сербії, викладав у Белградському ун-ті,
член Сербської АН.

134. Сердюцька дивізія - започатковане у липні 1918 р. військове формування з добровольців
та призовників, переважно з заможного селянства Лівобережжя. У жовтні 1918 р.
нараховувала близько 5 тис. вояків. Під час протигетьманського повстання перейшла на бік
Директорії.

135. «Южная копейка» - щоденна київська газета, заснована 1910 р. З липня 1917 р.
виходила під назвою «Южная газета». Була реквізована рішенням уряду УНР 6.03.1918 р.,
відновилася за часів Гетьманату під старою назвою.

136. Нарбут Георгій Іванович (1886-1920) - визначний український художник-графік.
Вчився у Петербурзі та Мюнхені. Працював у Петербурзі, член мистецького об'єднання «Мир
искусства». Знавець української геральдики, ілюстрував історичну літературу про
Україну. 1917 р. повернувся до Києва, один із засновників, професор і ректор Української
Академії мистецтв. Автор українського державного герба, державних паперів: банкнот,
поштових марок та ін. Займався книжковою та журнальною графікою, оформив обкладинки
часописів «Наше минуле», «Мистецтво», «Зорі» таін.

137. Кабачков (Кабачків) Іван Максимович (1874-1962) - український економіст і
правознавець. Директор департаменту Державного контролю УД (з 15.07.1918).
Виконував обов'язки державного контролера в урядах УНР Директорії (1919-1920). В
еміграції займався викладацькою роботою, доцент українських високих шкіл у Празі,
професор УВУ

138. Яковенко Євген Якович - заступник міністра народного здоров'я УД (з 15.07.1918). Цю
ж посаду займав в УНР в урядах В. Чехівського та С. Остапенка (1919).
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139. Корнієнко Юрій Антонович (1875-?) - військовий діяч, учасник Першої світової війни,
полковник. Заступник військового міністра УД з питань інтендантської служби і
постачання військ, генерал-хорунжий.

140. Антонов Микола Іванович (1859-1938) - правник, громадський і політичний діяч,
депутат Державної думи, харківський землевласник. Займав прокурорські посади у Києві.
Учасник Всеукраїнського з'їзду хліборобів, член президії Протофісу. Голова спостережної
ради Державного земельного банку. Емігрував до Сербії.

141. У середині липня застрайкували робітники і службовці Здолбунівського, Сарненського
і Коростенського залізничних вузлів. За кілька днів страйк набув загальноукраїнського
характеру, охопивши близько 200 тис. осіб. Головними причинами акцій протесту стали
велика заборгованість заробітної плати, скорочення пільг, обмеження прав профспілок.
Висувалися й вимоги політичного характеру. Рада Міністрів зайняла жорстку позицію щодо
страйкарів, застосовуючи звільнення, арешти, висилку за межі України. Водночас
погашалася заборгованість, вносилися корективи до нормативних актів, велося поновлення на
роботі тощо. До середини серпня залізничники повністю стали до роботи.

142. Ігнатович Віктор Володимирович (1862-1933) - український громадсько-політичний
діяч. Член київської «Старої громади». Один із фундаторів утвореної в грудні 1917 р.
Української федеративно-демократичної партії. За фахом фінансист, голова Київської
контори Державного банку Росії. Директор Державного банку УНР та УД (з 9.03.1918
до червня 1919). Входив до складу української делегації на мирних переговорах з РСФРР,
брав участь в укладенні договорів з Кубанським урядом.

143. Раковський Християн Георгійович (1873-1941) - радянський політичний і державний
діяч, болгарин за національністю. Один із фундаторів соціал-демократичних партій
Болгарії та Румунії. Звільнений 1917 р. з румунського ув'язнення російським гарнізоном у
Яссах, вступив до більшовицької партії. Керував делегацією РСФРР на мирних переговорах
з УД (1918). У січні-липні 1919 р. та 1920-1923 рр. очолював Раду народних комісарів
УСРР. Як активний діяч т. зв. «троцькістсько-зинов'євського блоку» репресований.
Розстріляний.

144. Кістяковський Олександр Олександрович - громадський діяч, юрист. Син відомого

українського вченого і громадського діяча О. Ф. Кістяковського. У травні 1918 р.

призначений послом УД в Туреччині, проте через сімейні обставини не зміг виїхати до місця

призначення. З 1919 р. в еміграції у Сербії.

145. Влітку 1918 р. у багатьох губерніях УД набув поширення збройний

селянсько-повстанський рух. Він виник як протидія поміщикам, які силовими методами намагалися

відшкодувати збитки від селянських експропріацій, залучаючи для цього каральні загони.

Значний протест населення викликали й реквізиції продовольства і фуражу

німецько-австрійськими військами, дії військово-польових судів. Найбільш масовими були виступи

у Звенигородському, Таращанському та інших повітах Київщини, де кількість повстанців

досягала десятків тисяч. На значній території було ліквідовано гетьманську адміністрацію.
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За цих умов П. Скоропадський пропонував ввести надзвичайний стан. Однак уряд його не
підтримав, оскільки це означало б передачу всієї влади німецькій військовій адміністрації.

146. Андріяшев Олександр Михайлович (1863-1933) - український історик, архівіст,
археограф. Закінчив ун-т Св. Володимира, учень В. Антоновича. Працював у Петербурзькій
археографічній комісії. З 1917 р. вчений архівіст Київського центрального архіву давніх
актів. Начальник управління друку МВС УД. У1920-1930 рр. працював у ВУАН, член
Археографічної комісії, співробітник Історико-географічної та ін. комісій.

147. «Наваль» - суднобудівний завод «Російського товариства миколаївських заводів і
верфей», створений 1907 р. Випускав шаланди, баржі, суднові котли, трамваї, паровози,
залізничні мости. 14 тис. робітників (1917). Суднобудівний завод «Руссуд» у Миколаєві був
заснований 1788 р. якверф-адміралтейство (з 1911 - «Руссуд»). Випускав десантні судна,
підводні човни, озброював бронепоїзди. 4 тис робітників (1917).

148. Патріарх Тихон (світське ім'я Бєлавін Васілій Іванович, 1865-1925) - російський
церковний діяч. Архієпископ Ярославський і Ростовський (1907-1913), митрополит
Московський (1917). Перший патріарх Російської православної церкви після відновлення
патріаршества (листопад 1917). Противник української автокефалії. У посланні до
віруючих 1.02.1918 р. оголосив анафему радянській владі та закликав до боротьби з нею.
Виступав проти вилучення церковних цінностей (1921). З 1922 р. за антирадянську діяльність
перебував під домашнім арештом в Донському монастирі в Москві, де й помер (ймовірно
був отруєний).

149. Тимошенко Володимир Прокопович (1885-1965) - український вчений-економіст.
Консультант урядів УНР з економічних питань (1917-1918), заступник міністра праці
УД. Керував Ін-том економічної кон'юнктури УАН. Економічний радник української
делегації на Паризькій мирній конференції. З 1926 р. в еміграції у СІНА.

150. Пухтінський Микола Демянович - правник, український громадсько-політичний діяч.
ЧленУПСР, один з авторів Земельного закону УЦР. Генеральний суддя УНР. 26.07.1918 р.
призначений сенатором Державного сенату УД.

151. Радченко Микола Іванович - український правник, член Київського окружного суду.
У 1917 р. входив до складу Комісії по виборах до Українських Установчих зборів, член
Генерального суду УНР. 26.07.1918 р. призначений сенатором Адміністративного
Генерального суду Державного сенату УД.

152. Шиянов Григорій Сергійович (1874-?) - український правник. Генеральний суддя УНР.
26.07.1918 р. призначений сенатором Цивільного Генерального суду Державного Сенату
УД. Суддя Найвищого суду УНР Директорії (1920). На еміграції в Чехословаччині
викладав в Українській господарській академії у Подєбрадах.

153. Ачкасов Петро Миколайович - український правник. Генеральний суддя УНР. 26.07.1918р.
призначений сенатором Цивільного Генерального суду Державного сенату УД.

154. Бутовський Олександр Миколайович - український правник, член Київської судової
палати. Генеральний суддя УНР. 26.07.1918 р. призначений сенатором Державного сенату УД.
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155. Хруцький Олександр Федорович - український громадсько-політичний діяч, правник.
Член московської громади ТУП, УПСФ. Член Генерального суду УНР. 26.07.1918 р.
призначений сенатором Державного сенату УД.

156. Чернявський Микола Федотович - український правник. Член Генерального суду УНР.
26.07.1918 р. призначений сенатором Державного сенату УД.

157. Вязлов Андрій Григорович (1862-1919) - український громадсько-політичний і
державний діяч. Мировий суддя, депутат І Державної думи, член Українського
парламентського клубу. Член ТУП, входив до Ради товариства. Належав до партії кадетів, з 1917 р.
до УПСФ. Губ. комісар Тимчасового уряду на Волині. Начальник тюремного управління
міністерства юстиції УД, генеральний суддя, сенатор Державного Сенату, міністр юстиції
в уряді Ф. Лизогуба (жовтень-листопад). У 1919 р. очолював відділення Міжнародного
Червоного Хреста. Помер у Кам янці-Подільському.

158. Імшанецький Петро Іванович - український правник. Член УЦР. Генеральний суддя,
сенатор Державного сенату УД. З 1919 р. перебував на дипломатичній роботі.

159. Стебницький Петро Януарійович (1862-1923) - український громадсько-політичний
і державний діяч, письменник, публіцист. Співробітник газети «Рада», журналів
«Киевская старина», «Украинская жизнь», ЛНВ. Належав до проводу української громади
в Петербурзі, член ТУП, УРДП, згодом УПСФ. Голова Української національної ради
Петрограда, комісар Тимчасового уряду у справах України. Міністр освіти в уряді Ф.
Лизогуба (жовтень-листопад). Помер у Києві.

160. Товстоліс Микола Миколайович (1872-1933) - правник. Член Сенату Російської імперії,
Державного сенату УД. У 1920-х роках викладав у Київському інституті народного
господарства, співробітничав з ВУАН. Репресований, загинув у таборах.

161. Затворницький Яків Михайлович (1864-?) - правник. У 1880-х роках належав до
народовольців, був виключений із Київського ун-ту. Тривалий час працював у судових
установах, у т.ч. головою Полтавського окружного суду, заступником обер-прокурора
Російського сенату. Заступник міністра юстиції УД, прокурор Цивільного Генерального суду
Державного сенату.

162. Носенко Дмитро Андрійович - правник, судовий діяч. Сенатор Державного сенату
Російської імперії. 8.07.1918 р. призначений сенатором, головою Адміністративного
Генерального суду Державного сенату УД. Входив до складу Колегії верховних правителів УД.

163. Фельдмаршал Г. Ейхгорн став жертвою замаху, підготовленого Бойовою організацією
лівих есерів за погодженням між українським та російським ЦК цієї партії. 30.07.1918р.
на перехресті вулиці Катерининської та Липського провулку Борис Донський (із селян
Рязанської губ., матрос Балтійського флоту) кинув бомбу, яка смертельно поранила
фельдмаршала та його ад'ютанта Дреслера. Убивцю було схоплено і засуджено до
смертної кари.

164. Щоденна газета «Слово» - друкований орган міністерства ісповідань УД, виходила
в Києві 1.10.-31.12.1918 р.
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165. Остапенко Сергій Степанович (1881-1937) - український політичний і державний діяч,
економіст. Професор Київського комерційного ін-ту. Член УЦР, входив до УПСР,
згодом безпартійний. Міністр торгівлі і промисловості УНР в уряді В. Чехівського. Голова
Ради народних міністрів УНР (13.029.04.1919). Професор Кам янець-Подільського ун-ту
(1919-1920), згодом - харківських вишів. Репресований.

166. Матусевич Борис Вікентійович (1874-1939) - фінансист, державний діяч. Заступник
міністра фінансів УД. Член комісії з поставок хліба в Німеччину, Доно-Української комісії
у справах донецького палива. У 1919-1920 рр. був співробітником денікінського уряду
(« Особое совещание » ), начальником управління фінансів в уряді П. Врангеля. Емігрував
до Югославії, працював викладачем у гімназіях Белграда та ін. міст.

167. Київський державний український університет був заснований 1917 р. на громадські
і приватні кошти як Український народний ун-т, за часів УД отримав статус державного.
Був урочисто відкритий 6.10.1918 р. у складі історико-філологічного,
природничо-математичного, юридичного, медичного ф-тів. Ректор: І. Ганицький (згодом Ф. Сушицький);
декани: Г. Павлуцький, Ф. Швець, М. Туган-Барановський, О. Корчак-Чепурківський.

168. Кам янець-Подільський державний український університет - вищий навчальний заклад,
заснований законодавчим актом УД. Урочисто відкритий 22.10.1918 р. Почав
працювати у складі двох факультетів: історико-філологічного та фізико-математичного, у 1919 р.
було відкрито правничий, богословський та сільськогосподарський ф-ти. Фундатор і
перший ректор І. Огієнко, викладачі: І. Крип якевич, К. Широцький, В. Біднов, Л. Білецький,
М. Драй-Хмара та ін.

169. Раух Георгій Оттонович Антонович (1860-1936) - військовий діяч, учасник Першої
світової війни, командувач гвардійського корпусу, генерал від кавалерії. На службі в
українській армії з 1918 р. Головноуповноважений українського уряду при Головному
командуванні австро-угорських армій в Одесі. Після падіння Гетьманату на службі у ЗСПР.
1920 р. емігрував до Туреччини. Помер у Стамбулі.

170. Галіп Артемій Мелентійович (1887-?) - український державний діяч, правник, адвокат.
Радник МЗС УНР, заступник міністра закордонних справ УД і УНР (1918-1919). Член
делегації УНР на Паризькій мирній конференції. В еміграції жив у Франції. Належав до
Союзу українських громадян у цій країні.

171. Оссовський Олексій Вячеславович - правник, державний діяч, старший юрисконсульт
міністерства юстиції Росії. Заступник міністра юстиції УД з вересня 1918 р., сенатор
Адміністративного Генерального суду Державного сенату УД.

172. Фрідолін Сергій Петрович (1881-1938) - відомий фахівець у галузі тваринництва і
молочного господарства. Директор департаменту міністерства продовольства УД. В СРСР
на науковій та викладацькій роботі. Репресований.

173. Спанокі - австро-угорський військовий діяч, генерал, граф. Угорець за походженням. До
Світової війни був австрійським військовим аташе в Петербурзі. Військовий аташе
посольства Австро-Угорщини в УД.
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174. Після вбивства фельдмаршала Е Ейхгорна Є. Спекторський був заарештований німцями
та ув'язнений до Лук'янівської тюрми. Через два дні ректора звільнили за клопотанням
уряду. Арешт був здійснений на підставі анонімного доносу щодо його діяльності проти
німецької влади. Сам Є. Спекторський вважав, що до арешту були причетні українські
«шовіністичні» кола, оскільки він не приховував свого скептичного ставлення до
українських політичних і державних рухів.

175. Стешенко Іван Матвійович (1873-1918) - український громадсько-політичний і
державний діяч, педагог. Член київської «Старої громади», ТУП. Один із організаторів РУП,
член УСДРП. Викладав у середніх і вищих школах Києва, директор Тетянинської гімназії
для біженців (1915). Один із засновників УЦР, голова Товариства шкільної освіти,
фундатор Всеукраїнської учительської спілки. Генеральний секретар освіти у першому складі
Генерального Секретаріату. Інструктор міністерства освіти УНР та УД. Трагічно загинув
у Полтаві 29.07.1918 р. Похований у Києві за державний кошт.

176. Ранов Ростислав Олександрович - директор департаменту палива і металу міністерства
торгу і промисловості УД; непостійний член (від того ж міністерства) Доно-Української
комісії у справах донецького палива.

177. Рейнбот Віктор Євгенович (1870-1956) - державний діяч, правник, землевласник.
Працював у міністерстві юстиції Росії, Петербурзькому окружному суді. Заступник
міністра внутрішніх справ УД, з 24.10.1918 р. тимчасово керуючий МВС; міністр юстиції
в уряді С. Гербеля. Емігрував спочатку до Польщі, згодом до Франції. Служив у банку.
Брав активну участь у діяльності російських громадських об'єднань - союзу адвокатів,
діячів судового відомства, випускників Імператорського училища правознавства.
Помер у Ніцці.

178. Ф. Лизогуб на початку серпня 1918 р. здійснив офіційну поїздку до Берліна. Головні
питання, які обговорювалися з німецькою стороною - ратифікація Брестського мирного
договору, прилучення до України Холмщини, Криму, Бессарабії. Поїздка істотних наслідків
не мала, тому у вересні відбувся державний візит Гетьмана до Німеччини.

179. Косинський Володимир Андрійович (1864-1938) - відомий економіст, статистик.
Професор Київського політехнічного і Комерційного інститутів. Член УЦР від партії
кадетів. Член комісії із заснування УАН, обраний до першого складу академіків.
Заступник міністра праці (з 12.08.1918), міністр праці в уряді С. Гербеля. 1921 р. емігрував
до Польщі, очолював російську академічну групу. Викладав у низці російських вишів
у Празі. З 1928 р. професор Латвійського університету. Помер у Ризі.

180. Лучицький Володимир Іванович (1877-1949) - український учений, геолог і
петрограф. Син відомого історика, професора І. В. Лучицького. Професор ун-ту
Св. Володимира (1913-1923). З його ініціативи 1918 р. організовано Український
геологічний комітет, який він очолював до 1923 р. Викладав у вишах Москви,
проводив геологічні дослідження на Уралі. Директор Інституту геології АН УРСР,
академік АНУРСР (1945).
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181. Франкфурт Соломон Львович (1866-1954) - відомий економіст-аграрник, громадський
і державний діяч. Спеціалізувався на дослідженнях технологій вирощування цукрового
буряку. Член ради міністра продовольства УД, комісії з розробки проекту земельної
реформи. Входив до складу комісії з товарообміну з Центральними державами. Працював
у комісії із заснування УАН. Член правління Протофісу. Радник МЗС, представник УНР
в Економічній раді Балтійських країн у Ризі (1920). Наприкінці 1920 р. виїхав до Польщі,
згодом до Німеччини. Помер у США.

182. Політика УД, так само як і УНР, у питанні території і кордонів була спрямована на
приєднання земель, що з етнографічного та історичного погляду були зв'язані з Україною.
Сприятливі умови для цього були створені Брестськими мирними угодами й наступом на схід
німецької армії, завдяки чому вдалося включити до складу України Холмщину і Підляшшя,
частину Полісся, населені українцями повіти Курської та Воронізької губ. Як свідчать
документи збірника, уряд приділяв значну увагу геополітичним питанням. Шляхом
військових, дипломатичних, політичних, економічних заходів українську владу було встановлено
майже на всіх українських етнографічних землях. Зі стратегічних міркувань на півночі
вона поширилася на частину білоруських земель. Адміністративно територія УД
поділялася на 9 губерній і 2 округи. У складі УД було утворено нові адміністративно-територіальні
одиниці: Холмську губ.. Таврійський та Поліський округи. До Чернігівської і Харківської
губ. включено нові повіти.

183. Молодший син Гетьмана П. Скоропадського Павло (29.09.1915-14.08.1918) помер від
хвороби (апендицит).

184. Сейм (сойм) - представницька установа, яку відповідно до Законів про тимчасовий
державний устрій передбачалося скликати в Українській Державі. У гетьманській грамоті від
29.10.1918 р. уряду доручалося виробити закон про Український сейм. З цією метою була
створена комісія під головуванням президента Державного сенату М. Василенка, яка не
завершила роботу.

185. Замен фон Конрад Євгенович (1874-1959) - економіст, фінансист. Директор
кредитної канцелярії міністерства фінансів Росії. Заступник міністра фінансів УД
з 16.08.1918 р. Входив до складу комісії з укладання економічного договору з
Центральними державами. У 1919 р. був співробітником денікінського уряду. Цього ж
року емігрував до Англії, згодом до Франції, де займався релігійною діяльністю.
Зокрема, був генеральним секретарем-казначеєм «Попечительства кладбища в Сент-
Женевьев де Буа».

186. Штейн фон Володимир Миколайович (1874-1935) - учений-агроном, професор.
Працював у міністерстві земельних сцрав УД. Емігрував до Чехословаччини.

187. Варун-Секрет Сергій Тимофійович (1866-1962) - земський діяч, поміщик, октябрист.
Голова Херсонської губ. земської управи, член Державної думи. Заступник міністра
внутрішніх справ УД з 16.08.1918 р. Опікувався питаннями місцевого самоврядування. Після
падіння Гетьманату був заарештований Верховною слідчою комісією Директорії, звільне¬
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ний у квітні 1919 р. В еміграції став одним із засновників Російської
національно-демократичної партії. Помер у Парижі.

188. Голіцин Олександр Дмитрович (1874-1957) - російський державний діяч, князь,
землевласник із Харківщини. Відомий земський діяч, депутат Державної думи Росії.
Делегат і член президії Всеукраїнського хліборобського конгресу, голова Протофісу. З кінця
травня очолював комісію МВС із підготовки законопроекту про земське
самоврядування. Ухвалений в результаті її роботи закон про вибори губернських і повітових земських
гласних містив суттєві цензові обмеження. (Див. т. 2, док. № 167). Емігрував спочатку до
Сербії, згодом жив і помер у Франції.

189. Свирський В. Ф. - директор фабрично-заводського департаменту міністерства торгу
і промисловості УД. Представляв міністерство на засіданнях Малої Ради Міністрів.

190. Будберг Роман Юлійович - барон, громадський діяч, член Харківської губ. земської
управи, харківський міський голова, прогресист. Брав участь у роботі комісії з розробки
проекту земельної реформи. У серпні 1918 р. призначений керуючим новоутвореним
Державним земельним банком. Обіймав цю посаду й при денікінському правлінні.

191. Дьяков Іполит Миколайович (1865-1934) - громадський діяч, київський міський
голова (1906-1916). Очолював комісію МВС, яка займалася переглядом законів про міське
самоврядування. Результатом її роботи став Тимчасовий статут міських дум та порядок
виборів гласних (див. т. 2, док. № 190). Голова Тимчасового комітету із завідування справами
управління та господарства Києва з жовтня 1918 р. Очолював міську владу за денікінців.
Емігрував, жив у Німеччині.

192. Мазуренко Василь Петрович (1877-1937) - український громадсько-політичний і
державний діяч, економіст. Член РУП, один із засновників УСДРП. Заступник генерального
секретаря, згодом міністра фінансів УНР та УД в 1917-1918 рр. Брав участь у підготовці
повалення Гетьманату. Міністр фінансів УНР в уряді В. Чехівського, економічний радник
українських дипломатичних місій в Італії та Австрії. 1922 р. повернувся до радянської
України. Репресований.

193. Трегубов Сергій Миколайович (1866-1945) - відомий правник, криміналіст.
Займав прокурорські посади, директор департаменту міністерства юстиції Росії, сенатор.
31918р. перебував в Україні, за дорученням міністерства юстиції УД виконував ревізійні
функції. У цивільному правлінні А. Денікіна і П. Врангеля служив у наглядових установах.
Емігрував до Сербії. Професор Белградського ун-ту. Очолював Зарубіжний союз
російських судових діячів.

194. Коморний Олександр - Одеський окружний комісар УЦР, генеральний комісар при
штабі німецьких військ в Одесі. За Гетьманату - Річицький повітовий староста Поліської

округи, член ради МВС.
195. Під час візиту до Німеччини на початку серпня Ф. Лизогуб, відповідаючи на

запитання журналістів, висловився про можливість відновлення федеративних стосунків між
Україною і Росією на засадах Переяславської ради. Це викликало протест Українського
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національного союзу (УНС). В заяві, опублікованій 24.08.1918 р. у «Робітничій
газеті», йшлося, що позиція Ф. Лизогуба суперечить офіційній політиці гетьманського
кабінету міністрів. Незгоду висловила й українська делегація на мирних переговорах
з РСФРР.

196. Чарторижський Іван Львович - губернатор Подільської губ. (1911-1915). Київський губ.
староста з травня 1918 р. У серпні звільнений з посади і призначений членом ради МВС.

197. Андріанов Павло Маркович (1877-1918) - військовий діяч. Учасник Першої світової
війни, командував полком, дивізією, корпусом, армією, Генерального штабу
генерал-майор. Київський губернський староста (30.08 - 18.11.1918). У грудні розстріляний у Києві
військовиками Директорії.

198. Маршалок Карл Петрович - один із провідних фахівців поліції кримінального розшуку,
заступник начальника Санкт-Петербурзької поліції, начальник Московської
кримінальної поліції, полковник. Залишався на посаді при Тимчасовому уряді і деякий час після
жовтневого перевороту. Після розгортання більшовиками «червоного терору» залишив
радянську Росію. 19.10.1918 р. уряд УД схвалив його кандидатуру на посаду київського
градоначальника. Згодом емігрував до Німеччини.

199. Патон Петро Оскарович (1872 - після 1930-х) - брат Є. О. Патона. Отримав військову
освіту, поручик лейб-гвардії, барон. Після виходу у відставку - голова Річицької повітової
земської управи. У1917 р. - річицький повітовий комісар Тимчасового уряду. Після
утворення 14.08.1918 р. Поліської округи був призначений окружним старостою. Відомостей
про його працю на цій посаді не виявлено. У 1930-х роках служив в іпотечному відділі
Брестського магістрату.

200. Юнаков (Юнаків) Микола Леонтійович (1871-1931) - український військовий діяч,
генерал-полковник Армії УНР. У Першу світову війну командував корпусом, армією,
Генерального штабу генерал-лейтенант. Підтримав український рух, сприяв українізації
частин Румунського фронту. Начальник Головної шкільної управи Військового
міністерства УД, зробив помітний внесок у розбудову теоретичних і організаційних засад
українського війська. Начальник штабу Головного отамана, військовий міністр УНР
(1919-1920). В еміграції очолював Вищу військову раду УНР, Українське
військово-історичне товариство.

201. Сушицький Феоктист Петрович (1883-1919) - український учений-літературозна-
вець, історик літератури. Випускник Київського ун-ту, учень професора В. М. Перетца.
Викладав у київських гімназіях, приват-доцент Київського ун-ту Св. Володимира (1907).
Начальник департаменту вищої школи міністерства освіти УД. Один із засновників
Українського народного ун-ту, Української науково-педагогічної академії (1917-1918),
ректор і професор Українського державного ун-ту (1918), керівник Археографічної
комісії ВУАН.

202. Теличка - історична місцевість поблизу оз. Старик, прилегла до Звіринця. Здавна відома
як власність Києво-Печерської лаври та ін. монастирів. Передмістя Києва у 1918 р.
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203. Єрошевич (Ярошевич) Петро Костянтинович (1870 - після 1945) - український
військовий діяч, учасник Першої світової війни, начальник штабу, командувач корпусу.
Генерального штабу генерал-лейтенант. Сприяв українізації військових частин Румунського
фронту. За Гетьманату командувач 2-го Подільського армійського корпусу, генерал-зна-
чковий. У листопаді 1918 р. перейшов на бік Директорії, командир Волинської групи
військ, заступник військового міністра, головний інспектор Армії УНР (1919-1920), ге-
нерал-поручник. З 1921 р. мешкав у Польщі. 1945 р. заарештований органами НКВС.
Помер у Лук янівській в'язниці.

204. Шацький Володимир Телесферович - учений-агроном, економіст. Член ради міністра
земельних справ УД у серпні-жовтні 1918 р. Емігрував до Сербії. Входив до Союзу
агрономів, ветеринарів і лісових інженерів. У 1922 р. очолив Оргбюро з розробки
проблематики поновлення і розвитку сільського господарства в Росії, яке функціонувало на кошти
Всеросійського земського союзу.

205. Події, що відбувалися після Лютневої революції в козачих регіонах, мали деякі спільні
риси з національно-визвольним рухом в Україні. Донське і кубанське козацтво також
прагнуло самовизначення. 17.06.1917 р. було створено Донський військовий уряд на
чолі з ген. О. Каледіним, який після жовтневого перевороту не визнав більшовицького
Раднаркому і оголосив себе єдиною владою в Області війська Донського. Але згодом
зазнав поразки від більшовиків. Донські козаки майже одночасно з Україною і так само
за допомогою німців скинули більшовицьку владу, частина їх території перебувала під
німецькою окупацією. 16.05.1918 р. донське козацтво проголосило свою державу - Все-
велике військо Донське на чолі з отаманом ген. П. Красновим. Відносини Української
Держави з Доном розвивалися динамічно і носили добросусідський рівноправний
характер. 8.08.1918 р. уряди УД і Дону підписали договір про основні принципи
двосторонніх відносин, визнавши суверенітет і незалежність одна одної. Дипломатичним
представником України на Дону спочатку був М. Славинський, згодом - ген. К.
Середин. Представником Дону в Українській Державі - ген. О. Черячукін. 18.09.1918 р. було
укладено окрему угоду стосовно господарського життя Таганрозького промислового
району. Керівництво ним мала здійснювати спеціальна Доно-Українська комісія у
справах донецького палива, яка знаходилася у Харкові.

206. Гейдронц Володимир Цезаревич (1873-1941) - князь, директор департаменту
контролю міністерства фінансів Росії. У серпні 1918 р. призначений членом ради державного
контролера УД. Емігрував до Сербії.

207. Присьолков Олександр Дмитрович - помічник генерал-контролера департаменту
військової і морської звітності державного контролю Росії. У серпні 1918 р.
призначений членом ради державного контролера УД. Згодом працював у цивільній
адміністрації ЗСПР.

208. Пилипчук Пилип Каленикович (1890-1940) - український громадсько-політичний і
державний діяч, дипломат. Інженер-шляховик. Член ЦК УПСР (1917), один з організаторів
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і член ЦК Української народно-республіканської партії (1919). Начальник Київської
округи водних шляхів (1917). За Гетьманату - начальник Київської округи шляхів сполучення.
Керуючий міністерством шляхів УНР в урядах В. Чехівського, С. Остапенка, В.
Прокоповича. Разом з урядовими структурами УНР виїхав до Польщі (1920). Заступник голови
Ради Республіки, прем'єр-міністр та міністр фінансів уряду УНР в екзилі (1921-1922).
Професор Української (таємної) політехніки у Львові (1922-1925), з 1927 жив у Луцьку,
працював інженером. Помер і похований у Холмі (Польща).

209. Ханенко Михайло Михайлович - великий землевласник. Учасник Всеукраїнського
хліборобського конгресу. Весь період Гетьманату виконував обов'язки господаря гетьманської
резиденції. Зі встановленням влади Директорії, намагаючись зберегти свою маєтність,
відмежувався від П. Скоропадського. Емігрував до Польщі, був головою управи Союзу
хліборобів України у Польщі.

210. Бородаєвський Сергій Васильович (1872-1942) - визначний економіст, теоретик і
практик кооперації. Директор департаменту міністерства торгівлі Росії, член Центрального
комітету ощадно-кредитних товариств. З 1917 р. брав участь у створенні українських
центральних кооперативних установ. Заступник міністра торгу і промисловості УД,
з 6.09.1918 р. брав участь у підготовці й підписанні міжнародних торгово-економічних
договорів. Емігрував (1919), викладав у Міжнародній академії (Брюссель), у Сорбонні
(Париж). З 1923 р. професор високих шкіл у Празі. Автор численних праць про
кооперацію, які перевидані багатьма мовами.

211. Тимошенко Степан Прокопович (1878-1972) - видатний учений у галузі механіки і
опору матеріалів. Професор Київського політехнічного ін-ту (1917-1920). Працював у
комісії із заснування УАН, обраний до її першого складу. Директор Ін-ту технічної механіки
УАН (1919-1920). 1920 р. емігрував, професор Мічиганського та Стенфордського ун-тів
(США), іноземний член багатьох академій наук. Відомий фундаментальними роботами
з опору матеріалів, теорії пружності та коливань в інженерній справі. Автор класичних
підручників із цих дисциплін.

212. 31.08.1918 р. в Одесі сталася катастрофа, схожа з подією у Києві 6 червня. Вибухнув
склад боєприпасів. Вибухи й пожежі тривали три дні, охопивши значну територію і
завдавши величезних збитків. їх жертвами стали кілька сотень людей. Було припинено
залізничний рух, і сполучення з Одесою на деякий час перервалося. Ймовірно, події у Києві
й Одесі були явищем одного порядку (див. прим. 77). Рада Міністрів виділила 500 тис.
карб, на допомогу жертвам катастрофи.

213. Ремонт коней - система заходів з поповнення втрат кінського поголів'я у військах, яка
включала вирощування, відбір і навчання коней.

214. Івенсен П. К. - службовець Державної канцелярії, періодично виконував обов'язки
секретаря Ради Міністрів.

215. Лоський Костянтин Володимирович (1874-1933) - український
громадсько-політичний і державний діяч, дипломат, учений. Очолював рух за національне відродження Холм-
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щини. Член УПСФ, співробітник газети «Нова Рада», крайовий комісар УЦР на Холм-
щині. Директор департаменту міністерства закордонних справ УД, посол УД у Фінляндії,
згодом посол УНР у Фінляндії, Швеції та Норвегії. З 1922 р. професор, декан юридичного
ф-ту та проректор УВУ у Празі.

216. Кобилянський Люцій Ремігійович (1855-1941) - український політичний і громадський
діяч, лікар. Член київської «Старої громади», ТУП. Учасник Першої світової війни, лікар
8-ї Сибірської стрілецької дивізії Зах. фронту. Член Всеукраїнської ради військових
депутатів і УЦР, належав до УПСР. Радник посольства УД, згодом УНР у Туреччині. Очолював
дипломатичну місію УНР в Угорщині. 1921 р. емігрував до Чехословаччини.

217. Південна армія - білогвардійське військове формування монархічної та пронімецької
орієнтації. Її створенням займалася російська монархічна організація «Наша Родина»
(керівники герцог Г. Лейхтенбергський та М. Акацатов), яка напівлегально діяла в Києві.
Влітку 1918 р. вона створила бюро (штаб) армії. Через 25 вербувальних пунктів, що
діяли в Україні, до південних повітів Воронізької губернії, де формувалася армія, прибуло
біля 16 тис. добровольців. У вересні-жовтні 1918 р. за наказом Донського отамана ген.
П. Краснова почалося формування Окремої Південної армії з трьох корпусів:
Воронізького (колишня Південна армія), Астраханського (колишня Астраханська армія) та
Саратовського (колишня Руська народна армія) на чолі з ген. М. Івановим. На початку
1919 р. армія увійшла до складу ЗСПР.

218. Лещенко Андрій Іванович (?-192і) - український педагог. Директор департаменту
початкових шкіл міністерства освіти УНР та УД (1917-1918). Організатор і голова
Товариства шкільної освіти за часів денікінщини (1919).

219. Йдеться про т. зв. «червоний терор» - державну політику радянської влади в роки
громадянської війни (1917-1922), спрямовану на фізичне знищення всіх потенційних
ворогів більшовицької диктатури. Був введений декретом РНК «Про червоний терор»
5.09.1918 р., за офіційною версією це стало відповіддю на замах 30.08.1918 р. есерівських
бойовиків на В. Леніна, у результаті якого він був поранений. Але масові розстріли
заручників практикувалися й раніше. З прийняттям декрету «червоний терор» набув масового
системного характеру. На облік було взято все «буржуазне населення», зі складу якого
брали заручників і розстрілювали без суду і слідства.

220. Яхонтов Аркадій Миколайович (1876-1938) - чиновник урядової канцелярії,
особистий секретар П. Столипіна, помічник керуючого справами Ради Міністрів Росії.
Завідувач загальної канцелярії міністерства фінансів УД. У 1919-1920 рр. начальник
відділу управління фінансів цивільної адміністрації ЗСПР. Емігрував до Франції.
Помер у Ніцці.

221. Ніжинський історико-філологічний інститут ім. кн. Безбородька - один з найстаріших
навчальних закладів України. Був заснований 1820 р. на кошти князя І. Безбородька як
гімназія вищих наук. Згодом працював як фізико-математичний (1832) та юридичний (1840)
ліцеї. З 1875 р. - Історико-філологічний інститут, який готував учителів для середніх шкіл.
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222. Мєшковський Євген Васильович (1882-1920) - український військовий діяч, учасник
Першої світової війни, начальник штабу дивізії, Генерального штабу полковник. В
українській армії з кінця 1917 р. Начальник оперативного відділу Генерального штабу Збройних
сил УД. Начальник штабу УГА, Волинської групи Армії УНР (1919), генерал-квартир-
мейстер Генерального штабу Армії УНР (1920), генерал-хорунжий (посмертно). У липні
1920 р. загинув у бою.

223. Меньшов Орест Володимирович (1878-?) - військовий діяч, учасник Першої світової
війни, командувач дивізії, Генерального штабу генерал-майор. Голова комісії з розподілу
військового майна між УД та Румунією. Пізніше перебував у ЗСПР.

224. Сулькевич Матвій (Сулейман) Олександрович (1865-1920) - військовий і державний
діяч, учасник Першої світової війни, командир корпусу, генерал-лейтенант. Прем'єр-
міністр Кримського крайового уряду (1918). Проводив конфронтаційну політику щодо
Гетьманату. З кінця 1918 р. проживав у Баку.

225. Немітц Олександр Васильович (1879-1967) - військовий діяч, учасник Першої світової
війни, командувач Чорноморського флоту, контр-адмірал. У 1917 р. сприяв українізації
Чорноморського флоту. У грудні 1917 р. усунутий з посади, проживав в Одесі. З 1919 р. на
службі у Червоній армії, командувач Морських сил Радянської республіки (1920-1921).
Згодом на адміністративній та науково-викладацькій роботі.

226. Савельев Микола Петрович (1870-1962) - військовий діяч, учасник Першої світової
війни, начальник штабу корпусу, Генерального штабу генерал-майор. Помічник 2-го генера-
ла-квартирмейстера Генерального штабу УД, член Комісії з організації військових шкіл та
академій, генерал-хорунжий. З кінця 1918 р. служив у білих арміях. Емігрант - Югославія,
Німеччина, Венесуела. Помер у Каракасі.

227. Вілінський Олександр Валер'янович (1872-1928) - український
громадсько-політичний діяч. Член ТУП, УНТ у Києві. Член УЦР, керівник департаменту міністерства
освіти УНР і УД. Генеральний консул УД у Цюріху (з 15.10.1918). З 1920 р. в еміграції
в Австрії, згодом у Чехословаччині. Професор і проректор Української господарської
академії в Подєбрадах.

228. Зноско-Боровський Олександр Олександрович - земський діяч, чиновник МВС
Росії, член Державноїради (1912). Керуючий справами Союзу хліборобів-власників, один
з організаторів Всеукраїнського хліборобського конгресу. Радник міністерства
земельних справ УД. Член Ради державного об'єднання Росії. Евакуювався з білогвардійцями,
помер від тифу.

229. Абрашкевич Михайло Федорович (1875-?) - правник, учений-криміналіст,
приват-доцент Новоросійського ун-ту, прокурор Одеського окружного суду, заступник прокурора
Санкт-Петербурзького окружного суду. В 1918 р. перебував у Києві. Призначений членом
консультації міністерства юстиції УД.

230. Мануїльський Дмитро Захарович (1883-1959) - радянський партійний і державний
діяч. Член РСДРП(б) з 1903 р. У 1907-1917 рр. перебував в еміграції. Разом з X. Раков-
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ським очолював делегацію РСФРР на мирних переговорах з УД. Надалі займав керівні
посади в УРСР та Комінтерні.

231. У липні 1918 р. до Швейцарії був відряджений радник МЗС УД Є Лукасевич, який
отримав згоду швейцарського уряду прийняти офіційну українську
дипломатичну місію: голова - Є. Лукасевич, секретар - Г. Білянкін, військовий аташе - генерал
Л. Дроздовський. Українське консульство в Женеві очолив Є. Сакович, у Цюріху -
О. Білінський.

232. Ново-Олександрійський ін-т сільського господарства і лісництва був заснований 1816
р. поблизу Варшави, у 1860-ті роки переведений до Ново-Олександрії (Пулави, Польща).
1914 р. до Харкова. З 1921 р. Харківський сільськогосподарський ін-т.

233. Баженов Борис Петрович (1871 ?) - військовий діяч, дипломат. Учасник Першої
світової війни, генерал-квартирмейстер армії, Генерального штабу генерал-майор. Голова
надзвичайної дипломатичної місії УД у скандинавських країнах.

234. Коростовець Іван Якович (1862-1933) - російський дипломат і сходознавець. Посол Ро-
сіїу Китаї (1908-1912) та Персії (1913-1915). Працював на високих посадах у МЗС,
особистий секретар міністрів С. Сазонова та П. Мілюкова. За часів Гетьманату призначений
українським дипломатичним представником до США та Великої Британії. У листопаді за
дорученням Гетьмана вів у Яссах (тимчасовій столиці Румунії) переговори з дипломатами
Антанти і нейтральних країн, але місія виявилася невдалою. З 1919 р. в еміграції в Парижі,
з 1921 р. - в Пекіні, де й помер.

235. Кавас - жандарм чи поліцейський у Туреччині. Каваси зазвичай приставлялися до
іноземних посольств у Константинополі.

236. Біскупський Василь Вікторович (1878-1945) - військовий діяч, учасник Першої
світової війни, командувач дивізії, Генерального штабу генерал-майор. За Гетьманату командир
1-ї кінної дивізії і водночас командувач групи українських військ в Одесі. З грудня 1918 р.
в Армії УНР, командувач Одеської групи військ (1919). З 1920 р. в еміграції. Голова
Управління у справах російських емігрантів у Німеччині. Помер у Мюнхені.

237. Хануков Олександр Павлович (1867-1943) - військовий діяч, учасник Першої світової
війни, начальник штабу корпусу, дивізії, Генерального штабу генерал-лейтенант. У липн-
жовтні 1918 р. Київський міський отаман (градоначальник). Емігрував до Югославії.

238. Лотоцький Олександр Гнатович (1870-1939) - український громадсько-політичний
і державний діяч, урядовець державного контролю в Києві і Петербурзі (1900-1917).
Входив до УРДП, ТУП, брав участь у створенні українських фракцій у І і II Державних
думах. Голова Української національної ради у Петрограді (1917), губ. комісар
Буковини, генеральний писар у складі Генерального Секретаріату. Державний контролер УНР
в уряді В. Голубовича. Міністр ісповідань УД (жовтень-листопад), домагався
автокефалії української церкви. Посол УНР у Туреччині (1919-1920). Професор УВУ в Празі та
Варшавського ун-ту. Засновник і директор Українського наукового інституту у Варшаві
(1930-1938).
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239. Мерінг Сергій Федорович (1862-1920) - громадський і державний діяч, цукрозаводчик.
Член Протофісу і його кандидатура до складу Ради Міністрів. У жовтні-грудні 1918 р.
міністр торгівлі і промисловості в урядах Ф. Лизогуба і С. Гербеля.

240. Вернадський Володимир Іванович (1863-1945) - видатний учений, геолог і геохімік,
академік Російської АН (1909), директор мінералогічного музею в Петрограді. Член ЦК
партії кадетів. У червні 1918 р. запрошений міністром освіти М. Василенком до Києва,
очолював комісію міністерства освіти і мистецтв з організації УАН, Української національної
бібліотеки та з питань вищої школи. Обраний першим президентом УАН. Викладав у
Київському ун-ті (1918-1919), ректор Таврійського ун-ту (1920-1921). Очолював Радієвий
ін-т у Ленінграді (1922-1939), працював у Москві. Член багатьох академій наук, автор
численних наукових праць.

241. Кримський Агатангел Юхимович (1871-1942) - визначний український вчений-сходо-
знавець, історик української мови і літератури. Навчався у Лазаревському інституті
східних мов та Московському ун-ті. Професор Лазаревського інституту (1900), де викладав
східні мови та історію країн Сходу. 1917 р. повернувся в Україну. Професор Київського
ун-ту (інституту народної освіти) (1918-1941). Один з організаторів УАН, неодмінний
секретар та голова Історико-філологічного відділу (до 1929), одночасно очолював Ін-т
сходознавства. У 1930-ті роки був усунутий від викладацької і наукової діяльності. 1941 р.
заарештований, загинув в ув'язненні.

242. Окремий корпус почав формуватися у жовтні 1918 р. з демобілізованих старшин, під-
старшин та юнкерів старої російської армії для «боротьби з анархією в прикордонній
смузі» (командувач генерал-лейтенант, князь О. М. Ерістов). Корпус підлягав Гетьманові,
але до складу української армії не входив. (Див. док. № 423).

243. Маршинський Аполлінарій Сератонович( 1865-1929) - український громадський діяч,
фінансист. Служив в установах міністерства фінансів у Петербурзі, Ліфляндській та Естлянд-
ській губ., засновник українських громад у Прибалтиці. У1916 р. повернувся в Україну.
Директор департаменту фінансових справ Генерального Секретаріату УНР (1917), директор
департаменту прямих податків міністерства фінансів УД, заступник міністра фінансів УНР
Директорії (1919-1920). В еміграції у Чехословаччині займався викладацькою роботою.

244. Леонтович Володимир Миколайович (1866-1933) - український
громадсько-політичний діяч, письменник. Належав до ліберального крила українського руху. Член київської
«Громади» й ТУП. Один з видавців щоденної української газети «Громадська думка»,
згодом «Рада» (1906-1914). Член УЦР та ЦК УПСФ. Міністр земельних справ УД (жов-
тень-листопад), працював у комісії з проведення земельної реформи. В еміграції жив
у Болгарії та Чехословаччині.

245. Прохорович Антон Ілліч (1878-?) - військовий діяч. Учасник Першої світової війни,
командувач дивізії, Генерального штабу генерал-майор. В українській армії з 1917 р.
Начальник 2-го генерал-квартирмейстерства Генерального штабу, заступник військового
міністра УД. Після поразки Гетьманату служив у ЗСПР.
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246. У часи революції кубанське козацтво стало на шлях самовизначення. Воно створило
представницький орган - Кубанську Крайову раду й 16.02.1918 р. проголосило
самостійну Кубанську Народну Республіку столиця якої Катеринодар та частина території
невдовзі були зайняті більшовиками. 17.03.1918 р. кубанський уряд уклав угоду з
командуванням білої Добровольчої армії про спільну боротьбу з більшовиками. Серед кубанського
козацтва існували дві політичні течії: «чорноморці» - прихильники козацької
самостійності, та «лінійці» - прихильники «єдиної та неділимої» Росії. «Чорноморцям»
належала керівна роль у Кубанській Крайовій раді. Між Українською Державою і Кубанню
були встановлені дипломатичні відносини, підтримувалися торгово-економічні стосунки.
20.09.1918 р. у П ятигорську було створено консульське агентство УД, яке очолив
полковник української армії, барон Ф. Буржинський, який свого часу проходив службу в
Кубанському козачому війську.

247. Прокопович Вячеслав Костянтинович (1881-1942) - український
громадсько-політичний і державний діяч. Викладач історії у київських гімназіях, редактор
педагогічного журналу «Світло», співробітник газети «Рада». Член УРДП, ТУП, згодом
УПСФ. Належав до числа засновників УЦР. Міністр народної освіти УНР (січень-кві-
тень 1918). За Гетьманату повернувся до педагогічної діяльності. Входив до складу
політичної комісії української делегації на мирних переговорах з РСФРР. Міністр
освіти та голова Ради Міністрів УНР Директорії (1920). В еміграції займав ключові
посади в уряді УНР в екзилі.

248. Белелюбський Микола Аполлонович (1854-1922) - інженер і вчений, відомий в Росії
фахівець у галузі будівельної механіки і будівництва мостів, професор Петербурзького
інституту шляхів.

249. Протасов Микола Іванович (1880-1957) - військовий діяч. Учасник Першої світової
війни, командир мінної бригади, капітан І рангу. На службі в українському Військово-
Морському флоті з кінця 1917 р. У березні 1918 р. призначений другим помічником
командувача Чорноморського флоту, з травня - начальник Морського Генерального штабу,
контр-адмірал. Емігрував до Франції, помер у Ніцці.

250. Петров Сергій Миколайович - працівник центральних контрольних установ
Петербурга, контролер Румунського фронту під час війни. Державний контролер в урядах Ф. Лизо-
губа та С. Гербеля (жовтень-грудень).

251. Холодний Петро Іванович (1876-1930) - український громадсько-політичний і
державний діяч, учений-хімік. Член ТУП, УРДП, згодом УПСФ. Професор Київського
політехнічного ін-ту. Член УЦР та Малої Ради. Заступник генерального секретаря (міністра)
освіти в урядах УНР і УД (1917-1920). Член комісії з організації УАН. З 1920 р. жив в
еміграції у Польщі. Видатний художник-імпресіоніст, співзасновник гуртка діячів
українського мистецтва у Львові.

252. Соловйов Михайло Миколайович (1869-?) - військовий діяч, учасник Першої світової
війни, начальник управління військових сполучень Півд.-Зах. фронту, Генерального штабу
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генерал-майор. Начальник тилово-організаційного відділу управління комунікацій
військового міністерства УД, генерал-хорунжий.

253. Суковкін Михайло Акінфійович (1857-1938) - громадський і політичний діяч, великий
землевласник. Голова Київської губ. земської управи (1916). Київський губ. комісар
Тимчасового уряду. У жовтні 1918р. призначений послом УД у Туреччині. Емігрував до
Франції. Активний діяч російських політичних і релігійних об єднань.

254. Див. прим. № 170.
255. Фабрицький Семен Семенович (1874-1941) - військовий діяч, учасник Першої

світової війни, командир дивізіону есмінців Балтійського флоту, контр-адмірал. За
Гетьманату - командир Корпусу берегової охорони. Після падіння Гетьманату служив у
Донській армії, згодом у ЗСПР. З 1920 р. емігрант у Туреччині, Бельгії.

256. Український національний союз (УНС) - блок українських політичних партій та
громадських організацій, опозиційних до УД П. Скоропадського. Утворений на
початку серпня 1918 р. у Києві, голова - А. Ніковський з вересня - В. Винниченко.
Декларував себе як поміркована, легальна організація, головною метою якої є
українізація та демократизація гетьманського режиму. Від його імені В. Винниченко
провів переговори з Гетьманом, у результаті яких 25.10.1918 р. до складу нового
уряду увійшли п ять міністрів - кандидатури УНС. Водночас радикальне керівництво
УНС в особі В. Винниченка та М. Шаповала таємно готувало збройне повстання.
Проти виступали помірковані кола української демократії (УПСФ, частина УСДРП
та ін.). Вони сподівалися змінити характер гетьманського режиму на
Національному конгресі, скликання якого УНС призначив на 17.11.1918 р. Заборона урядом
проведення конгресу спричинила остаточний розрив стосунків УНС з Гетьманом.
13 листопада на таємному засіданні президії УНС було обрано Директорію на чолі
з В. Винниченком, якій доручено керівництво повстанням. Після цієї ухвали проти-
гетьманське повстання, підготовлене поза УНС, провадилося від його імені.
Припинив існування після відновлення УНР.

257. Шуцькой Борис Йосипович (1870-?) - військовий діяч, учасник Першої світової війни,
командувач дивізії, Генерального штабу генерал-майор. Представник військового
відомства у міністерстві фінансів, військовий міністр УД (листопад-грудень), генерал-значко-
вий. Після падіння Гетьманату служив у ЗСПР. З 1920 р. в еміграції.

258. Ландсберг В. Є. - інженер, відомий в Росії фахівець з експлуатації залізниць. Начальник
служби руху Варшавсько-Віденської залізниці, начальник експлуатаційного управління
міністерства шляхів Росії. Міністр шляхів УД в уряді С. Гербеля. Після поразки Гетьманату
емігрував до Польщі.

259. Йдеться про заяву уряду з приводу збройного придушення студентського виступу
15.11.1918 р., яке призвело до людських жертв. Наступного дня міністр освіти В.
Науменко виступив з заявою про необхідність врегулювання питання щодо застосування
збройної сили взагалі і щодо учнівської молоді зокрема.
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260. Йдеться про уряд Астраханського козачого війська, який формував власні збройні сили.
Астраханська армія на чолі з військовим отаманом Астраханського козачого війська,
полковником князем Д. Тундутовим почала створюватися влітку 1918 р. в Києві з
ініціативи організацій украй правого спрямування. Мала монархічну та пронімецьку орієнтацію.
У вересні-жовтні 1918 р. була реорганізована в Астраханський корпус, який увійшов до
Окремої Південної армії. На початку 1919 р. частини корпусу (більше 3 тис. вояків)
увійшли до складу ЗСПР.

261. Федорченко Василь Матвійович - військовий діяч, генерал-майор. Київський
губернський староста 18.11-2.12.1918 р. Робив спроби не допустити угоди Директорії з
Великою німецькою солдатською радою.

262. Бразуль-Брушковський Степан Іванович - журналіст, репортер газети «Киевская
мысль». Здобув популярність під час приватного розслідування «Справи Бейліса».
Директор Українського телеграфного агентства. Після відставки Д. Донцова очолив Бюро
преси УД.

263. Енно Еміль - французький дипломат, консул в Одесі (1918-1919). Дотримувався
відверто проросійської орієнтації, заперечував існування окремої української нації,
приписуючи появу «українського питання» лише польським і німецьким інтригам.
Підтримував Добровольчу армію. Попри те, що його дипломатичні повноваження залишалися
не до кінця з ясованими, став для українських діячів головним речником союзних держав
в Україні, погляди якого представляли позицію Антанти.

264. Черячукін Олександр Васильович (1872-1944) - військовий діяч, учасник Першої
світової війни, командувач дивізії, Генерального штабу генерал-майор. Посол Всевели-
кого війська Донського в Україні (травень-липень та вересень-грудень). Згодом
посолу Польщі. Директор Донського кадетського корпусу, генерал-лейтенант. З 1920 р.
в еміграції.

265. Лукасевич Євмен Кирилович (1871-1929) - український громадський діяч, публіцист,
лікар за фахом. У 1917-1918 рр. був організатором Українського Червоного Хреста.
У 1918 р. очолював українську дипломатичну місію у Швейцарії. Емігрував до Польщі,
де став видавцем газети «Українська трибуна» (1921), журналу «Українські медичні
вісті» (1926).

266. Добровольча армія - найбільш боєздатне з білогвардійських збройних формувань на
Півдні Росії у 1917-1920 рр. Створене за добровольчим принципом у м. Новочеркаську
(столиці Донської області) у листопаді-грудні 1917 р. ген. М. Алексєевим. Офіційну назву
«Добровольча армія» отримало 7.01.1918 р. У1918 р. нараховувала 30-35 тис. Район
оперативної дії - Дон, Кубань, Північний Кавказ. Після смерті ген. М. Алексеева Добрармію
очолив ген. А. Денікін. З січня 1919 р. перебувала у складі ЗСПР.

267. Донська армія була створена навесні 1918 р. в ході повстання донського козацтва проти
більшовиків. Озброєння Донській армії постачала Німеччина. На січень 1919 р.
нараховувала більше 75 тис. козаків. З цього часу перебувала у складі ЗСПР.
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268. 5.11.1918 р. було проголошено незалежну Чехословацьку республіку. У Києві існувало
створене ще у квітні 1917 р. Правління (комітет) союзу чехословацьких спілок у Росії, яке
опікувалося правами чехословацьких емігрантів та військовополонених. Йшлося про те,
щоб новоутворений уряд Чехословацької республіки визнав комітет у Києві своїм
повноважним представником в УД.

269. Ломновський Петро Миколайович (1871-1956) - російський військовий діяч, учасник
Першої світової війни, командувач армії, Генерального штабу генерал-лейтенант.
Представник Добровольчої армії в Києві (1918-1919). З 1920 р. в еміграції.

270. Долгоруков Олександр Миколайович (1872-1948) - військовий діяч, князь. Учасник
Першої світової війни, командир корпусу, генерал-лейтенант. Однополчанин і товариш
П. Скоропадського. Входив до Київського монархічного блоку. Служив у збройних силах
УД, з кінця листопада - головнокомандувач. Після падіння Гетьманату служив в армії ген.
М. Юденича. З 1920 р. в еміграції. Помер у Марокко.

271. Угода була укладена між німецькими командуванням, Великою солдатською радою
і представниками військ Директорії. Німці зобов'язувалися дотримуватися нейтралітету
щодо внутрішнього українського протиборства, а повстанці гарантували виїзд німецьких
військ на батьківщину. Фактично це означало припинення підтримки німецьким
командуванням гетьманської влади.

272. Петлюра Симон Васильович (1879-1926) - український громадсько-політичний
і державний діяч, публіцист. Працював секретарем у газеті «Рада» (1907), редагував
видання «Слово», «Украинская жизнь». Член УЦР, голова УГВК, входив до
першого складу Генерального Секретаріату. У 1918 р. очолював Всеукраїнський союз земств,
опозиційний до УД. 27.07.1918 р. заарештований німецькою військовою владою за
звинуваченням у підготовці антиурядового заколоту, звільнений з-під арешту 13.11.1918 р.
Член Директорії та Головний отаман Армії УНР. З лютого 1919 до кінця 1920 рр.
очолював Директорію УНР, ставши фактично одноосібним лідером Української революції.
На еміграції продовжував виконувати обов'язки голови Директорії і Головного отамана.
Підступно вбитий більшовицьким агентом у Парижі.

273. Директорія УНР була створена 13.11.1918 р. як надзвичайний революційний
орган для керівництва протигетьманським повстанням у складі В. Винниченка
(голова), С. Петлюри, О. Андрієвського, А. Макаренка, Ф. Швеця. Після перемоги
повстання передбачалося перейти до демократичних форм державного управління.
Але з огляду на загострення воєнно-політичної ситуації в Україні Трудовий Конгрес
у січні 1919 р. визнав Директорію тимчасовим вищим органом влади в УНР, а її
голову - головою держави. З лютого 1919 до листопада 1920 р. Директорію очолював
С. Петлюра.

274. Денікін Антон Іванович (1872-1947) - російський військовий, політичний і
державний діяч. Учасник Першої світової війни. Командував бригадою, дивізією, корпусом,
начальник штабу Верховного головнокомандувача, головнокомандувач армій Зах.,
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Півд.-Зах. фронтів, генерал-лейтенант. Підтримав виступ ген. Л. Корнілова. Один з
лідерів Білого руху. В квітні 1918 р. очолив Добровольчу армію. З січня 1919 р.
головнокомандувач ЗСПР. У січні-квітні 1920 р. Верховний правитель Росії. З квітня 1920 р.
в еміграції у Франції та США.

275. Канін Василь Олександрович (1862-1927) - військовий діяч. Учасник Першої світової
війни, начальник мінної оборони Балтійського моря, адмірал, командувач Балтійського
флоту (1915-1916). В українському військово-морському флоті з 1918 р., за гетьманату
входив до складу Генерального штабу міністерства морських справ, брав участь у розробці
основних актів флотського законодавства. Згодом на службі у ЗСПР, командувач
Чорноморського флоту. З 1919 р. в еміграції.

276. Андро Дмитро Федорович (1866-1920) - політичний і військовий діяч, землевласник,
предводитель Рівненського повітового дворянства, депутат Державної думи, октябрист.
Волинський губ. староста з травня 1918 р. Під час антигетьманського повстання з
підрозділами добровольців прорвався до Києва. 2.12.1918 р. був призначений заступником
міністра внутрішніх справ, відповідальним за зв'язок з Головнокомандувачем збройних
сил. Після падіння Гетьманату виїхав до Одеси, був помічником по цивільній частині ген.
Ф. д Ансельма.

277. Гадд Олександр Оттович (1875-1952) - військовий діяч, капітан 1-го рангу. Член
контрольної комісії з будівництва бойових кораблів на Чорноморському флоті
(з 1914). Заступник морського міністра в уряді С. Гербеля, контр-адмірал.
Емігрував до Данії.

278. Краснов Петро Миколайович (1869-1947) - російський військовий, політичний
і державний діяч. Учасник Першої світової війни, командувач дивізії, корпусу,
генерал-майор. З травня 1918 р. Військовий отаман (голова держави) Всевеликого війська
Донського, генерал від кавалерії. У 1919-1920 рр. служив у Північно-Західній армії
генерала М. Юденича. Згодом в еміграції у Німеччині. З 1941 р. брав участь у
роботі козачого відділу міністерства східних окупованих територій, згодом - начальник
Головного управління козачих військ у Німеччині. Страчений за вироком Військової
колегії Верховного суду СРСР.

279. Північна армія - білогвардійське військове формування монархічної та пронімецької
орієнтації. Почала створюватися влітку 1918 р. на території окупованих німецькими
військами Псковської та Вітебської губ. Ё мав очолити ген. Ф. Келлер, який не прибув до
Пскова у зв'язку з призначенням 18.11.1918 р. головнокомандувачем збройних сил УД. На
кінець 1918 р. були створені Псковський добровольчий корпус, загін ім. графа Ф. Келлера
та загін полковника Вирголича, загальною чисельністю до 5 тис. вояків. У 1919 р. вони
стали основою Північно-Західної білої армії.

280. Гернгросс Борис Володимирович (1878-1943) - військовий діяч, учасник Першої
світової війни, начальник штабу дивізії, Генерального штабу генерал-майор. За Гетьманату -
Головний інспектор кавалерії, начальник Єлисаветградського кавалерійського училища,
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генерал-хорунжий. 11.12.1918 р. уряд схвалив його кандидатуру на посаду військового
міністра, але призначення не відбулося. Брав участь в останніх засіданнях уряду. Після
поразки Гетьманату служив у ЗСПР. У1920 р. емігрував до Югославії.

281. Зайцев Павло Іванович (1886-1965) - український громадсько-політичний і
культурний діяч, учений-літературознавець. Активний діяч петербурзьких осередків РУП
і ТУП. Голова загального департаменту генерального секретарства і міністерства освіти
в урядах УНР та УД. У 1918-1919 рр. видавав часопис «Наше минуле», працював у
видавничому товаристві «Друкар», редагував «Записки історично-філологічного відділу
ВУАН». Науковий співробітник ВУАН(1919-1920). В еміграції професор українських
вишів у Варшаві та Мюнхені.

282. Макаренко Андрій Гаврилович (1886-1963) - український профспілковий і
державний діяч. Інженер-шляховик, служив в управлінні Півд.-Зах. залізниць. Організатор
і голова Всеукраїнської профспілки залізничників (1917), безпартійний. Директор
департаменту міністерства шляхів УД. Один з організаторів протигетьманського
повстання, член Директорії УНР (1918-1919). З 1919 р. в еміграції в Польщі, згодом
у Німеччині та США.

283. Заньковецька Марія Костянтинівна (справжнє прізвище Адасовська, 1854-1934) -
видатна українська акторка. Професійну діяльність розпочала у 1882 р., працювала
у театральних трупах М. Кропивницького, М. Старицького, М. Садовського, державних
театрах Києва.

284. Драгоманова Людмила Михайлівна (1842-1918) - дружина і соратниця М. П. Драгома-
нова, актриса і перекладач українських літературних творів російською мовою. По смерті
чоловіка 1895 р. повернулася з Болгарії до Києва, де прожила останні роки.

285. Український національний театр був заснований з ініціативи Комітету Українського
національного театру - громадського об'єднання української творчої інтелігенції, який
очолювали В. Винниченко, М. Старицька, Д. Антонович. 14.09.1917 р. в приміщенні
Троїцького народного дому відбулося урочисте відкриття театрального сезону першого
національного театру.

286. Товариство «Молодий театр» було засноване у Києві в червні 1916 р. видатним
українським режисером і актором А. Курбасом. У «Маніфесті» та «Театральному листі»,
програмних документах товариства, робився наголос на естетизмі, європеїзмі та
пошуки нових модерних форм театрального дійства. До акторсько-режисерського складу
входили: С. Бондарчук, О. Добровольська, В. Василько, П. Самійленко, М. Терещенко та ін.
У1917-1918рр. вистави театру відбувалися в приміщенні Троїцького народного дому.

287. Йдеться про Харківський завод сільськогосподарського машинобудування, заснований
у 1873 р.

288. Центральне господарське бюро - німецька міжвідомча організація, утворена відповідно
до економічної угоди УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Спеціалізувалася на
заготівлі й вивозі з України продовольства і сировини.
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289. Володимир-Волинська дивізія дістала назву від місця формування, інша назва - Сіра,
Сірожупанна дивізія (за кольором уніформи). Почала формуватися в березні 1918 р.
з військовополонених-українців у районах австро-угорської окупації. Офіційно
іменувалася Першою стрілецько-козацькою дивізією. У серпні 1918 р. увійшла до складу
збройних силУД, дислокувалась в районі Стародуба і Конотопа на кордоні з РСФРР, була
скорочена до кадрового складу (1200 вояків). Перейшла на бік Директорії. На початку 1919 р.
розагітовану більшовиками дивізію розформовано. Її рештки далі відомі як різні «сірі»
формування Армії УНР.

290. Сокира-Яхонтов Віктор Миколайович (1874-1938) - військовий діяч, учасник Першої
світової війни, командувач піхотної бригади, генерал-майор. За Гетьманату командир 1-ї
козацько-стрілецької (Сірожупанної) дивізії, генерал-хорунжий. Отаман Подільського
козачого коша з жовтня 1918 р. Від початку 1919 р. перебував в ЗСПР, у листопаді
призначений ген. Денікіним командувачем Української Галицької армії. З 1920 р. на службі
у Червоній армії. Репресований, помер у в'язниці.

291. Устимович Микола Миколайович (1863-1918) - громадсько-політичний діяч, інженер-
технолог, землевласник і конезаводчик. Активний член Української народної громади.
29-30.04.1918 р. обіймав посаду отамана (голови) Ради Міністрів УД, разом з Гетьманом
підписав «Закони про тимчасовий державшій устрій України», розпочав формування
уряду. Формальною причиною його швидкої відставки було оголошено хворобу. Згодом
очолював департамент конярства міністерства земельних справ. Вбитий повстанцями
Директорії УНР у грудні 1918 р.

292. ГандзюкЯків Григорович (1873-1918) - військовий діяч, учасник Першої світової війни,
командувач дивізії, генерал-майор. У серпні 1917 р. очолив 1-шу дивізію 1-го Українського
корпусу, яким командував генерал-лейтенант П. Скоропадського. З січня 1918р. командир
корпусу. Вбитий більшовиками у Києві в лютому 1918 р. разом з генералом Я. Сафоновим.

293. Сафонов Яків Васильович (1871-1918) - військовий діяч, учасник Першої світової
війни, начальник штабу корпусу, генерал-майор. У серпні 1917 р. став начальником штабу
1-го Українського корпусу. Вбитий більшовиками у Києві в лютому 1918 р. разом з
генералом Я. Гандзюком.

294. Грузинський військовий комісаріат був створений у Києві в січні 1918 р. 13.01.1918 р.
уряд УНР визнавав його повноважним органом Національної ради Грузії. Комісаром
Грузії у військових справах при УЦР став Д. В. Вачейшвілі. Завданням комісаріату був
захист прав грузинів-військовослужбовців, а також формування з них військових загонів для
відправки в Грузію. Після утворення 26.05.1918 р. Грузинської демократичної республіки
комісаріат став її повноважним представником в УД, обов'язки комісара тимчасово
виконував Н. Брегвадзе.

295. Текінська окрема кінна чота - особистий конвой Гетьмана П. Скоропадського.
Складався з добровольців-туркменів (ахал-текінців окремого Текінського кінного полку).
У 1917 р. полк був залучений Верховним головнокомандувачем ген. А. Корніловим
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для охорони Ставки. Після арешту Л. Корнілова та його прихильників охороняв своїх
«в'язнів» у Биховській в'язниці від розлючених солдатів. У листопаді 1917 р. полк
прямував на Дон, але був розбитий більшовиками. Рештки його дісталися Києва. Частина
ахал-текінців повернулася на батьківщину, деякі вступили до Добровольчої армії. Одна
чота залишилася в Києві.

296. Українське наукове товариство у Києві (УНТ) було засноване у 1906 р. з ініціативи
М. Грушевського і членів київської «Старої громади» з метою організації та розвитку
української науки (голова М. Грушевський, секретар І. Стешенко). Фінансову основу
УНТ становили членські внески та пожертви меценатів (зокрема В. Симиренка та ін.).
Видавало «Записки УНТ» та квартальник «Україна». Після створення УАН (1918)
товариство залишалося самостійною установою, 1921 р. розпорядженням радянської
влади включене до ВУАН.

297. Кропивницька Надія Василівна - дружина М. Кропивницького (1840-1910) -
визначного актора, режисера й драматурга, одного з засновників першого українського
професійного театру.

298. Шовгенов (Шовгенів) Іван Опанасович (1874-1943) - український гідротехнік та
меліоратор, батько О. Теліги. У 1918-1919 рр. працював у міністерстві шляхів українських
урядів, викладав у Київському політехнічному інституті. Директор департаменту водного
та шляхового господарства, заступник міністра шляхів УНР (1920). Емігрував до Чехос-
ловаччини, був першим ректором Української господарської академії в Подєбрадах.

299. Ці органи залишилися від часів УНР. Відповідно до III Універсалу 16.11.1917 р. Мала
Рада ухвалила «Закон про вибори до Установчих зборів УНР» та утворила
Центральну виборчу комісію і виборче бюро для їх проведення. Вибори були призначені на
27.12.1917 р., але провести їх вчасно не вдалося. Протягом січня-лютого 1918 р. вони
відбулись у 7 з 13 виборчих округів. 11.04.1918 р. УЦР визнала вибори такими, що
відбулись, і ухвалила скликати Установчі збори 12.05.1918 р. Із зміною влади Установчі
збори не були скликані.

300. Терпигорєв Олександр Митрофанович (1873-1959) - вчений у галузі гірничої
справи, академік АН СРСР. Працював на шахтах Донбасу (1897-1900). Викладач, професор
(1906) Катеринославського вищого гірничого училища, професор Московської
гірничої академії (1922-1959). Брав участь у розробці планів розвитку вугільної
промисловості Донбасу.

ЗОЇ. Державний драматичний театр створений восени 1918 р. з ініціативи Театральної
ради на чолі з Н. Дорошенко. Режисери: Б. Кривецький і О. Загаров, які тяжіли до
реалістично-психологічного репертуару (п'єси В. Винниченка, Г. Ібсена, Лесі Українки та
ін.). Актори: Г. Борисоглібська, І. Замичковський, Ф. Левицький, Н. Дорошенко та ін.
У 1919 р. злився з Державним народним театром під керівництвом П. Саксаганського.

302. Архієпископ Олексій (світське ім'я Дородніцин Анемподист Якович, 1859-1919) -
український церковний реформатор. Єпископ Сумський (1904), Єлисаветградський
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(1905), ректор Казанської духовної академії (1905), архієпископ Володимирський
(1914). 1917 р. звільнений з посади. Почесний голова утвореної 23.11.1917 р.
Української церковної ради, яка виступала за автокефалію української церкви, українізацію
парафій і богослужіння. У конфлікті з Московським патріархом, який хотів усунути його
з України, Олексій був підтриманий міністерством ісповідань УД. Професор Камянець-
Подільського ун-ту (1919).

303. Державна драматична школа - перший державний навчальний заклад для підготовки
акторсько-режисерських кадрів, заснована восени 1918 р. Через складну воєнно-політичну
ситуацію в Україні не встигла розгорнути своєї діяльності.

304. Володимир (світське ім'я Богоявленський Василь Никифорович, 1848-1918) -
православний церковний діяч, митрополит Київський (1915-1918). Вбитий
більшовиками під час боїв за Київ в січні 1918 р. Коли більшовицькі війська, що наступали на Київ
під командою М. Муравйова, оволоділи Києво-Печерською лаврою, монахи
поскаржилася їм на деспотизм владики та його небажання задовольнити їхні демократичні
вимоги. 25.01.1918 р. більшовицький караул заарештував Володимира, вивів його за
територію монастиря та розстріляв. Слідство, проведене більшовицькою владою, не
виявило винних.

305. Воєнно-промислові комітети (ВПК) - організації підприємців, утворені в Росії під час
Першої світової війни (травень 1915) з метою мобілізації промислового виробництва
для потреб армії та розподілу військових замовлень. До складу входили промисловці,
фінансисти, технічна інтелігенція, представники громадських організацій і політичних
партій. В Україні діяли чотири обласних комітети: Київський, Харківський,
Катеринославський, Одеський та кілька десятків місцевих. Були ліквідовані радянською владою
в січні 1919 р.

306. Ющишин Іван (1883-?) - український громадський діяч і педагог. Секретар
Товариства взаємної допомоги українського вчительства у Львові, редагував журнали
«Учитель» (1910-1914) та «Учительське слово» (1922-1939). Автор низки статей з
дитячого виховання, дидактики та методики навчання в народних школах. Головний редактор
урядового часопису «Державний Вістник» (1918). Після 1939 р. доля невідома.

307. Київський художньо-промисловий музей (до 1904 - Міський музей старожитностей
та мистецтва) заснований 1899 р. на кошти київської громадськості і за безпосередньою
участю мецената Б. І. Ханенка. У музеї були представлені український живопис,
скульптура та графіка, історичні й археологічні памятки. Нині Національний художній музей
України.

308. Велика війна - неофіційна назва в Росії війни 1914-1918 рр., яка згодом отримала назву
Світова війна, а після 1939 р. - Перша світова війна.

309. Рада Міністрів заперечувала не проти друкованого органу військового відомства, а
проти його видання на базі незалежної газети «Відродження», не завжди лояльної до діючої
влади (див. док. № 19, прим. 91). Міністри також були проти друкування у військовій
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газеті політичних статей, оскільки армія мала залишатися поза політикою. Натомість
24.10.1918 р. було ухвалене рішення про видання військово-морської щоденної газети
«Армія» (див. док. № 212).

310. Вірменський військовий комісаріат був створений в Києві 7.01.1918 р. (голова Г. То-
нієв-Тоніянц), мав повноваження від Центральної вірменської військової ради в
Тифлісі й одночасно підпорядковувався Центральній Вірменській національній раді.
Завданням комісаріату був захист прав військово служб овців-вірменів, які перебували на
території України, Бессарабії та Криму, та формування з них військових загонів для
відправки на Кавказ.

311. Землавка - поширена назва управління військової кооперації Півд.-Зах.
фронту, створеного Всеросійським земським союзом влітку 1917 р. для постачання армії
предметів широкого вжитку. Установа мала власні склади, транспорт, крамниці,
харчові пункти тощо.

312. Дніпросоюз - об єднання кооперативних споживчих товариств, створене 1917 р. у
Києві. Об єднував близько 8 тис. кооперативів та 80 повітових та окружних союзів. Постачав
галантерейні, текстильні та ін. товари, мав власне виробництво, видавництво і друкарню.
Вів культурно-просвітницьку роботу: бібліотеки, читальні, театральні гуртки, видання
українських книжок. Ліквідований 1920 р. радянською владою.

313. Темницький Омелян Миколайович (1882-1918) - український політичний діяч з
Галичини. 1915 р. вивезений російською владою на Сибір, 1917 р. повернувся в Україну, жив
в Одесі. Голова місцевої організації УСДРП, редактор щоденної газети «Вістник Одеси».

314. Протазанов Тарас Михайлович (1872 - після 1937) - військовий діяч, учасник Першої
світової війни, командувач дивізії, Генерального штабу генерал-майор. Начальник
Головної шкільної управи військового міністерства УД, член Комісії з організації
військових шкіл і академій, генерал-хорунжий. На початку 1919 р. служив в Армії УНР, згодом
у ЗСПР. З 1920 р. в еміграції.

315. Огонь-Догановський Іван Платонович (1864-?) - військовий юрист, генерал-майор.
Займав прокурорські посади в Одеському і Київському військових округах. Помічник
начальника Головного військово-юридичного управління військового міністерства УД.
З 1919 р. у ЗСПР.

316. Зігель фон Дмитро Михайлович (1868-1922) - військовий діяч, учасник Першої
світової війни, командувач дивізії, Генерального штабу генерал-майор. Представник
Головного управління Генерального штабу при морському міністерстві УД. З 1919 р. у ЗСПР.
У1920 р. емігрував до Сербії.

317. Яницький Федір Андрійович - військовий діяч, учасник Першої світової війни, генерал-
лейтенант медичної служби. Начальник Головного військово-санітарного управління
військового міністерства УД.

318. Сальський Володимир Петрович (1885-1940) - український військовий діяч,
учасник Першої світової війни, Генерального штабу полковник. Один з організаторів укра¬
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їнських збройних сил у 1917 р. Начальник учбового відділу Головної шкільної управи
військового міністерства УД. Перейшов на бік Директорії, командував Запорозьким
корпусом, який в серпні 1919 р. дійшов до Києва, генерал-хорунжий Армії УНР. Згодом
перебував на найвищих командних посадах: начальник Генерального штабу,
командувач Армії УНР, військовий міністр (1919-1920). Військовий міністр уряду УНР в екзилі
(1922-1940).

319. Феттінг Анатолій Олександрович - військовий діяч, учасник Першої світової війни,
полковник. Член комісії з організації військових шкіл і академій військового міністерства УД,
начальник Залізничної школи старшин. Згодом служив в Армії УНР.
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472,475,476,486,489,491,493,497,500,501,

504-506,513,516,522,526,528,535,540,544,

555,557,559,560,563,568,569,571,577,580,

584,586,589,594,596,599,603,605,612,633,

636,640,644,647,653,658,662,664,665,668,

669,672,675,676,679,680,683,686,689,696,

700,703,707,712,716,718,724,742

Квятницький 203,206

Келлер Ф. 769
Кельчевський А. 406

Кирилов 104

Кир яков В. 67

Кіберов В. 310

Кірлеков 101

Кістяківський Б. 0.64,65,72,177,743,744

Кістяківський 1.0.35,36,40,44,49,52,57,59,64,

67, 69, 73, 77, 79, 82, 88, 93, 96, 100, 103, 107,

115,119,122,128,130,142,146,151,152,155,

159,161,165,172,175,177-179,182,186,188,

194-196,198,205,210,212,216,219,224,227,

231,232,236,239,247,250,253,257,260,265,

267,268,277,279,281,283,285,289,292,294,

296, ЗОЇ, 303,305,307,309,312,315,317-319,

322,324,327,328,330,332,335,371,373,378,

381,384,386,390,391,393,395,397,399,400,

403,406,409,414,418,730,737

Кістяківський О. 0.163,233,751

Кістяківський О. Ф. 737,744,745,751

Кістяківський Ю. О. 77, 82, 83, 100, 104, 130,

179-181,205,206,210,211,231,235,239,247,

248,609,745

Климов 177

Клонов 77
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Кобзаренко С. 451
КобилянськийЛ. 280,324,761
Ковалевський 0.731

Колокольцев В. 32,35,39,44,46,49, S2,57,59,64,

67, 69,73, 75, 82, 88, 91, 93, 96, 100, 103,107,

119,122,138,142,159,161,165,172,179,182,

186,188,190,194,196,198,200,205,210,213,

216,219,224,227,231,232,236,239,247,250,

253,270,272,277,279,281,283,285,292,294,

296,301,309,312,315,317,319,322,327,330,

332,336,344,377,624,640,736,739,741

Колчак 0.731,736

Коль В. 203,274

Коморний 0.238,422,757

Кондрацький 177

Коняра С. 96

Корнієнко Ю. 155, 175, 194, 205, 219, 232, 247,
250,267,270,272,303,309,351,493,497,500,

501,504,513,516,526,528,531,534,535,540,

547,548,554,557,559,563,568,569,571,573,

574.577.589.594.596.599.603.605.608.611,

612,616,617,620,623,624,626,629,630,633,

636,640,644,652,658,662-665,668,669,672,

675,676,679,680,683,686,696,700,751

Корнілов Л. 769,771

Коробка П. 312,313

Коростовець 1.333,763

Корчак-Чепурківський 0.754
Косинський В. 219, 253, 315, 371, 373, 378, 381,

384,386,390,391,393,395,397,399,403,406,

409.414.418.594.596.599.603.605.608.612,

617,620,626,629,630,633,636,640,644,653,

658,664,665,669,672,680,683,686,689,755

Красненський 177

Краснов П. 412,759,761,769

Красковський 1.47,742

Красусський L 39,135,272,277,339,493,497,500,
505,506,511,513,516,526,528,531,534,535,

540,544,547,557,559,560,563,568,577,740

Кривецький Б. 772

Крилов 46,318,547,555

Кримський А. 340,396,764

Крип якевич 1.7S4

Кропивницька Н. 545,772

КропивницькийМ. 770,772

Кудрявцев П. 121,749

Кузяев К. 151

Кульженко В. 18,732

Кульман 175

Кулябко-Корецький В. 32, 75, 82, 130, 138, 151,
165,172,179,186,272,354,370,378,423-425,

429,430,437,441-443,446,451,452,455,456,

458,459,461,465,469,471,472,475,476,501,

504,513,516,522,525,526,528,531,534,540,

544,547,560,563,568,571,573,574,577,580,

586,589,594,605,617,620,636,640,644,653,

658,672,675,689,695,703,737

КурбасЛ. 770

Курило Г. 128, 196, 198, 200, 205, 208, 210, 213,
216,224,227,232,247,250,253,260,283,289,

354,378,540,544,547,548,555,557,574,577,

580,584,586,589,594,596,599,602,603,60S,

611,612,616,617,626,629,630,633,636,639,

640,644,647,652,653,655,658,662,664,669,

672,675,676,679,680,682,683,686,689,695-

697,700,703,707,711,712,716,718,724,749

Ландсберг В. 371, 374, 378, 381, 384, 386, 390,
391, 393, 395, 397, 400, 403, 406, 409, 414,

418,766

Лебідь-Юрчик X. 135, 443, 456, 458, 459, 461,
46S, 467-469,471,472,476,478-481,486,489,

491,493,497,500,501,504-506,511,513,516,

526,528,531, S34,535,540,712,750,759
Левицький М. 733

Левицький Ф. 772

Лейхтенбергсысий Г. 761
Ленін В. 761
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Леонтович В. 340, 345, 348, 351, 354, 360, 365,

368,369,764

Лерхе Г. 36,79,88,93,107,115,122,142,146,151,
159.161.237.292, ЗОЇ, 442,739

Леся Українка 772
Лещенко А. 1.161,287,761

Лизогуб Ф. 19,25,27,29,32,35,39,44,46,47,52,
S7,59,64,67-69,71,73,75,77, 82,88,91,93,

103,107,115,119,122,128,130,133,138,141,

146,151,155,156,159,165,172,175,178,179,

182,186,188,190,192,194,196,198,200,204,

205,208,210,212,213,216,224,230,239,254,

268,277,283,289,305,307,309,312,315,317,

319,322,324,327,330,332,335,336,340,34S,

348,351,572,730,732,733,737,741,746,753,

755,757,758,764,765

Линниченко П. 44,235,242,740

Липинський В. 72,733,745
Лисенко М. 346,684

Литовченко Д. 177
Литовченко М. 177

ЛігнауО. 32,88,107,115,130,172,188,216,260,

267.268.270.272.277.279.281.283.289.292,

294,296, ЗОЇ, 303,309,312,317,323,326,330,

335,424,425,429,430,432,437,441-443,446,

449,451,452,455,456,458,459,461,467-469,

471,480,481,483,486,489,491,493,497,505,

511,516,522,540,555,580,653,736

Ловецький Д. 47

Логачов Є. 365

Лодиженський L 95,472,475,476,478,479,486,

489,491,493,497,500,501,504-506,511,513,

516,522,525,526,528,531,534,535,540,544,

547,548,554,555,557,559,560,563,568,569,

571,573,574,577,580,584, S86,589,594,596,

599,603,605,608,611,612,616,617,620,623,

624,633,640,644,648,746

Ломновський П. 400,404,768

Лоський К. 277,280,415,429,760,761

Лотоцький О. 340, 345, 348, 351, 360, 365, 368,

369,739,763

Лошкарьов (Лашкарьов) Є. 178
Лукасевич Є. 389,406,451,743,760,763,767
Лукашевич А. В. 23, 93, 128, 142, 165, 186, 231,

232,236, ЗОЇ, 348,370,424,425,429,451,452,
455,456,458,459,461,465,467,468,476,478,
479,491,493,497,505, S06,511,512,516,522,
525,526,528,531,534,540,544,547,557,559,
563,568,574,577,586,589,599,617,644,658,
662,734

Лучицький В. 1.219

Лучицький L В. 755

Любинський В. 15,17,19,32,35,39,46,49, S2,57,

59, 64, 66, 69, 70, 73-75, 77, 79, 82, 88, 91, 93,

96,100,103,115,119,122,128, 130,133,138,

142,146,151,155,159,161,165,172,175,179,

194,196,200,205,208,210,213,216,219,224,

227,231,232,236,239,247,250,253,257,260,

267,268,270,272,277,279,281,283,285,289,

294,296, ЗОЇ, 303,305,307,309,315,317,319,

322,327,330,332,335,336,340,345,348,351,

354,360,365,368,369,371,374,378,381,384,

З86,390,391,393,395,397,399,400,403,406,

409,414,418,730

Ляхницький 177

Мазепа І., гетьман 133,134

Мазуренко В. 237, 424, 425, 429, 430, 432, 437,

441,443,446,452,455,456,458,459,757

Майборода 177

Макаренко А. 768,770

Максимов М. 35,36,40,59,69,75,79,91,93,119,

121,130,146,150,153,165,174,186,198,200,

216,231,250,268,269,277,303,305,307,319,

364,365,563,568,569, S71,669,676,738

Мамонтов, отам. 120

Мануїльський Д. 321,334,349,762,763

Маньковський 177,189-191



Іменний покажчик 783

Маркевич Д. 189

Мартиновський 236

Мартос Б. 738

Марченков 345

Маршалок К. 240,338,

Маршинський А. С. 345,516,526,764

Матусевич Б. 197, 347, 418, 560, 563, 566, 568,

570,577,605,608,617,620,624,626,686,689,

703,754

Матюшенко Б. 743

Машир В. 90

Машир 1.89

Меленевський Ю. 451

Меньшов О. ЗОЇ, 306,762

Мерзляк 108,488,489

Меринг С. 348, 351, 354, 360, 365, 368, 369, 371,

373,378,381,384,386,390,391,393,395,397,

399,400,403,406,409,414,418,744,764

Мєшковський Є. 297

Микола II162

Микульський К. 158

Мирович К. 36, 79, 93, 122, 142, 146, 198, 213,

268, 272, 279, 281, 283, 285, 289, 292, 294,

296, 301, 303, 305, 354, 430, 432, 437, 441-

443, 446, 449, 451, 452, 455, 458, 459, 461,

465, 467-469, 471, 472, 475, 476, 478, 486,

491, 493, 497, 500, 501, 504-506, 511, 516,

525, 544, 547, 548, 555, 557, 559, 560, 563,

574, 577, 580, 594, 636, 640, 644, 647, 652,

653,658,662, 672,675, 676, 680, 738

Михайловський В. 273

Михальчук К. 109

Михальчук Т. 109,748

Мігулін 177

Мілюков П. 763

Мір бах В. 743

Могеровський 0.101,203

Могилянський М. 35,40,44,49,57,59,73,82,83,

93,122, 133, 165, 172, 182, 186,188, 190, 194,

196,198,232,279,281,283,285,289,294,296,

ЗОЇ, 303,305,307,309,315,317,320,323,327,

333,335,367,369,737,738

Моллов Р. 77, 235, 242, 296, ЗОЇ, 312, 314, 317,

328,385,386,388,406,418,709,745

Монкін 0.271

Мономахов 0.95,101,185,215,347,497

Морозов 177

Мочульський 177

Мошенський М. 318

Мумм А. 37, 49, 51, 104, .172, 174, 190, 191, 197,

233,739

Муравйов 332,640

Муравйов М. 773

Мусін-Пушкін М. 308

Мустафін В. 35,97,121,738

Назімов 1.177,254

Ніковський А. 742,759,766

Нарбут Г. 150,362,382,750

Науменко В. 69,167,371,373, 378,381,384, 386,

390,391,393,395,397,399,400,403,406,409,

414,418,744,760,766

Неверов 177,189

Нейштубе 367

Нємітц 0.310,762

Носенко Д. 189-191,277,283,289,345,753

Огієнко 1.754

Огонь-Догановський 1.716,774

Околович 231

Олейніков 336

Олексій, архієпископ 578,773

Омелянович-Павленко В. 750

Осецький 0.750

Оссовський О. 203, 298, 377, 382, 644, 647, 652,

658,662,664,665,669,683,754

Остапенко С. 197,750,754,760
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Павловський 318, 544, 700, 703, 704, 707, 711,

712

Павлуцький Г. 754

Палтов 0.15,17,19,32,35,40,44,46,49,52,57,

59,64,69,73,75,77,82,93,106,107,121,133,

138,139,142,143,151,159,161,165,172,175,

188,190,194,196,198,296,303,340,346,348,

349,351,360,361,364-369,731
Патон Є. 0.758

Патон П. 0.240,758
Певний П. 744

Перетц В. 758

Петлюра С. 403,748,768

Петров (Петрів) В. М. 750

Петров О. Д. 203, 274, 472, 475, 476, 478-481,
483,486,489

Петров С. М. 348, 351, 354, 360, 365, 368, 369,
371,374,378,381,384,386,390,391,403,406,

409,414,418,758,765

Петровський П. 451

Пилипчук 259,759,760

Покровський А. 26,371,374,404,405,735

Полтавець-Остряниця 1.730

Полунін В. 235,242
Попов 177,189,704

ПощнінВ. 168

Примо 177

Присьолков 0.254,759

Прокопович В. 346,740,748,760,765

Протазанов Т. 700,774

Протасов Н. 348,564,765

Прохорович А. 345,365,683

Пуницький В. 165, 497, 500, 501, 504-506, 511,
513,516,522,525,526,528,531,534,535,540,

544,547,548,554,55S, 557,559,560,563,568,

S71,573,574,577,580,586,589,594,596,599,

603,60S, 608,611,612,616,617,620,623,624,

626,629,630,633,636,640,644,647,652,653,

658,662,664,665,668,669,672,675,676,679,

680,683,686,689,695,696,700,703,704,707,

711,712,716,718,724

Пухтинський 177,752

П ятницькій П. 13S, 750

Радзіховський В. 294,298

Радченко М. 116,177,752

РаковськийХ. 162,751,762

Ранов Р. 215,347,755

Растреллі Б.-Ф. 748
Ратаев П. 364

РаухГ. 203,206,306,307,315,316,385,411

Рафальський В. 96, 513, 516, 526, 528, 531, 535,

540,544,563,568,569,571,580,584,586,589,

594,599,603,605,608,611,612,626,629,630,

633,636,665,668,669,683,686,689,695,696,

700,703,704,707,711,712,716,718,724,747

Редінгер М. 240

Рейнбот В. 215,218,253,256,260,270,272,276,

281,292,296,335,340,345,348,351,365,368,

369,371,373,378,381,384,386,390,391,393,

39S, 397,399,400,403,406,409,414,418,599,

601,603,615,617,624,626,629,630,644,652,

658,662,7S5
Резников 364

Ржепецький А. 15,17,19,32,35,39,44,46,49,52,

57,59,64,67,69,73,75,77,82,91,96,100,103,

128,130,133,138,146,155,159,165,172,175,

179,182,186,188,190,194,216,219,224,227,

231,232,236,239,250,253,267,268,270,272,

273,277,279,281,285,292,294,296,301,303,

305,307-309,312,315,317,319,322,324,327,

330,332,335,336,340,345,348,3S1,354,360,

365,368,369,371,373,374,378,381,384-386,

390,391,393,395-397,399,400,403,409,414,

418,730

Рогоза 0.35,39,44, 46,49, 52, 57, 64,67, 69, 73,

75, 77, 96, 100, 103, 122, 128, 133, 138, 142,

159,161,175,179,182,190,194,196,198,205,
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208,210,212,213,224,227,236,239,247,253,

267,268,270, 111, 283,289,305,307,309,312,

315,317,319,324,327,332,335,336,340,348,

354,360,368,369,730

Романов В. Ф. 22, 32, 82, 88, 89, 131, 177, 178,

420, 423-425, 429, 430, 432, 437, 441-443,

446, 449, 451, 452, 455, 456, 458, 459, 461,

463, 465, 467, 468, 472, 475, 476, 479-481,

483, 486, 488, 489, 491, 493, 495, 497, 500,

501, 504-506, 511, 516, 518, 519, 522, 525,

526, 528, 531,534,544, 547,736

Романов О. Ф. 93, 115, 128, 178, 182, 188, 190,

194,196,198,200,205,208,210,212,213,216,

219,224,227,231,236,239,247,250,253,257,

260,265,267,268,270,272,277,283,285,289,

292,294,296,301,303,307,309,312,315,317,

322,327,330,332,335,336,377,424,425,430,

432,437,441-443,446,449,451,452,455,456,

458,459,461,465,467-469,471,472,475,476,

478,479,486,489,491,504-506,511,513,516,

526,534,746

Романовський 0.566

Рудій М. 121,724

Русіянов 236

Савельев М. 312,317,327,351,762

Савич Н. 346

Савицький М. 104, 128, 130, 179, 230, 501, 505,

662,747

Садовський М. 770

Сазонов С. 763

Сайн-Вітгенштейн 588

Сакович Є. 763

Саксаганський П. 772

Саліковський 0.121,366,748

Сальський В. 724,774

Самійленко П. 770

Сафонов Я. 492,771

Свірський В. 232, 429, 430, 432, 437, 441-443,

446,449,452,455,458,459,465,469,471,480,

481,483,486,554,555,557,586,612,696,757
Свіцин А. 44,197,746

Севркж 0.733

Середін К. 759

Симиренко В. 772

Скоропадський Павло Павлович 227,756

Скоропадський Павло Петрович, гетьман XV-
XVII, 15, 34,133-135,191, 204, 227, 339, 340,

343,347,431,434,494,502,527,537,576,583,

590, 613, 639, 644, 657, 671, 672, 691, 699,

729-731,733,736, 738,739,744-747,752, 760,
771

Скоропис-Йолтуховський 0.119,121,672,748,749
Славинський М. 121,269,340,345,348,350,351,

354,360,363,365,367-369,371,748,749,759
Слєпушкін 276
Сливинський О. 17, 44, 267, 270, 272, 297, 309,

312,317,327,360,672,732

Собачівський 177

Сокира-Яхонтов Д. 454,771

Соколов 0.394

Соколовський Ю. 19, 32, 35, 46, 52, 57, 59, 64,

67-69, 73, 75, 77, 91, 100, 103, 107, 115, 119,

122,128,130,133,138,142,151,155,159,161,

165,172,175,179,182,188,190,194,196,198,

200,202,205,249,733

Соловйов М. 356,759

Солтик 3.90

СолтикЯ. 89,90

Спанокі 208,288,302,314,754

Спекторський Є. 72,209,308,744,755

Старицька М. 770

Старицький М. П.770

Старицький О. К. 73,221,422

Стебницький П. 177,178,196,212,320,340,345,

348,351,360,365,368,369,382,753

Стен 177

Стешенко 1.212,341,755
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Стойкін В. 73,139,745

Столипін П. 761

Страус А. 218

Суковкін М. 364,733,759,766

Сулькевич М. 302,734,762

Сушицький Ф. 247, 287, 308, 329, 557, 568, 574,

754,758

Тарановський Г. 128
Татіщев 0.32,79,82,107,123,146,151,161,165,

179,186,205,210,213,224,247,250,260,307,

327,330,337,354,374,378,384,386,418,424,

429,430,442,443,452,455,456,458,459,467,

469,473,476,480,491,493,497,501,505,513,

516,526,535,540,544,547,555,560,564,568,

574,577,580,586,589,594,599,605,617,624,
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SUMMARY

As a result of the coup d'etat that took place on April 29,1918 the socialistic Ukrainian
People s Republic was replaced by the conservative Ukrainian State. It was a kind of military-
bureaucratic authoritarian regime supported by German and Austrian army. Hetman Pavlo
Skoropadskiy concentrated the whole state power in his hands. Also, he was the Supreme Com-
mander-in-Chief. Executive and legislative functions were performed by die Council of
Ministers, judicial - by the State Senate. The Hetman s rule ended socialistic changes of the Central
Council (Rada). The private property right was reinstated, democratic changes restricted.

The Hetman s government achieved financial and economic stabilization. Sufficient
measures were undertaken in development of cultural and educational institutions that
became the main factor of the national revival. However, basic liberal and conservative
reforms remained unfinished against a very tense internal political situation. Unsatisfied
with the regime s national and social policy, the Ukrainian socialistic democracy was se-
credy preparing an armed revolt that resulted in the Hetman s abdication on December 14,
1918. The power shifted to the UNR Directory.

Documents on the Ukrainian Central Council (Rada) (March 1917 - April 1918) and the
Ukrainian National Republic under the leadership of the Directory (December 1918 -
November 1920) appeared in three major publishing projects in 1996-1997,2003 and 2006. This
book is aimed at making up for archeographical deficiency in documents regarding Hetman s
top government, as well as completing presentation of archive and documentary complex on
history of the top legislative and executive structures of the Ukrainian Revolution 1917-1921.

471 documents were selected for publication. Most of them reflect activities of the
Council of Ministers of the Ukrainian State, namely minutes of the meetings, laws,
decrees, orders, etc. The published documents will help to study objectively one of the most
difficult and controversial periods in the history of Ukraine - Ukrainian Revolution. The
documents will give a fuller picture of the internal and foreign policy of the Ukrainian
State, methods and forms of its implementation, as well as of external factors of its
functioning. The majority of the said documents haven t yet been fully studied by the historical
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establishment. During the Soviet regime they were part of the secret archives and become
available only after Ukrainian independent.

This edition is a part of more general archival project called Sources for Study of the
History of the Ukrainian Revolution .

Внаслідок державного перевороту 29 квітня 1918 р. на місці соціалістичної
Української Народної Республіки постала консервативна Українська Держава. Вона
представляла різновид військової диктатури, яка трималася за допомогою
німецько-австрійських військ. Верховенство законодавчої, виконавчої і судової влади належало
гетьману П. Скоропадському, він також був і верховним головнокомандувачем.
Виконавчу владу здійснювала Рада Міністрів, судову - Державний Сенат. Правління
гетьмана поклало край соціалістичним перетворенням Центральної Ради, в Україні була
відновлена приватна власність, обмежена демократія.

Гетьманському урядові вдалося досягти фінансово-економічної стабілізації
країни; були зроблені значні кроки в розбудові національно-культурних інституцій як
головних чинників національного відродження. Водночас політичне становище
залишалося вкрай напруженим, відбувалося загострення соціальних процесів.
Українська соціалістична демократія, незадоволена національною та соціальною політикою
режиму, таємно підготувала збройне повстання, в результаті якого 14 грудня 1918 р.
влада перейшла до Директорії.

Документи про діяльність Української Центральної Ради (березень 1917 - квітень
1918 рр.) та Директорії Української Народної Республіки (грудень 1918 - листопад
1920 рр.) були оприлюднені у трьох масштабних публікаторських проектах 1996-
1997,2003 і 2006 рр. Дана книга покликана заповнити суттєву археографічну лакуну
щодо документів вищих органів управління гетьманської держави і завершити
репрезентацію архівно-документального комплексу з історії вищих законодавчих і
виконавчих структур національної влади часів Української революції 1917-1921 років.

До публікації відібрано 471 документ, більшість з яких пов язані з діяльністю Ради
Міністрів Української Держави, а саме: протоколи засідань, закони, постанови,
накази та ін. Опубліковані документи сприятимуть об єктивному вивченню складного
і неоднозначного періоду історії національно-визвольних змагань, дадуть більш повну
картину політики Української Держави, методів і форм її здійснення, умов, у яких це
відбувалося. Більшість згаданих документів не була предметом вивчення вітчизняної
історичної науки. За радянських часів вони складали секретну частину архівів і стали
доступними широкому загалу лише в часи незалежності України.

Даний збірник є складовою частиною фундаментального археографічного
проекту Джерела до вивчення історії Української революції .
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