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НАУКОВІ СТАТТІ
Адамський В. Р.
м. Хмельницький

НАБУТТЯ МІСТЕЧКОМ ТУЛЬЧИН СТАТУСУ МІСТА

У статті аналізується процес набуття містечком Тульчин статусу 
міста. Показана роль В. М. Сваричовського у вирішенні питання. Проде-
монстровано листування різних інституцій з органами державної влади 
з вирішення низки важливих проблем, від яких залежав позитивний роз-
гляд питання. Доведено, що вирішальне значення у здобутті Тульчином 
статусу міста відіграли революційні події, що призвели до падіння само-
державства та перетворення Росії у демократичну республіку. 
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Проблема адміністративно-територіального устрою Поділля другої по-
ловини ХІХ – початку ХХ століття українською історико-політологічною 
думкою  досліджена достатньо ґрунтовно [1; 2]. Проте документальний 
корпус із даної теми настільки обширний, що й до сьогодні ми продовжу-
ємо відкривати для себе цінні пласти матеріалів, в яких міститься просто 
таки унікальна інформація з життя та розвитку місцевих громад. 

У пропонованій статті автор ставить за мету заповнити одну лакуну з 
історії питання, пов’язану з боротьбою Тульчинської громадськості за на-
буття містечком статусу міста. Виявлені в Державному архіві Хмельниць-
кої області документи дають можливість пролити світло на цей процес та 
відтворити в історичній ретроспекції його непростий перебіг. 

Вперше на офіційному рівні ініціатива щодо надання Тульчину статусу 
міста була започаткована у 1881 р., коли Подільський губернатор направив 
відповідне повідомлення київському, подільському та волинському гене-
рал-губернатору [3]. На це були об’єктивні підстави, оскільки і за кіль-
кістю жителів, і за соціально-економічними показниками, і за наявною 
інфраструктурою поселення перевищувало окремі міста Поділля. Проте 
відсутність дієвого законодавчого механізму в Російській імперії, з одного 
боку, та надмірна бюрократизація державної машини, з іншого, не дозво-
лили реалізувати цей задум. У 1885 р. розгляд справи припинили і матері-
али здали до архіву [4].       

За нових умов процес ініціювання змагань за статус міста розпочався 
30 грудня 1907 р. Цього дня у Тульчині зібралося місцеве громадянство з 
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метою обговорення питання щодо благоустрою містечка. Жителі окресли-
ли низку проблем, які заважали нормальному розвитку містечка та орга-
нізації життя його мешканців. Зокрема, було констатовано, що маючи 24 
тис. жителів та полк піхоти, який постійно квартирував у містечку, низку 
навчальних закладів містечко позбавлене мостових, тротуарів та освітлен-
ня. У дощову погоду, особливо навесні та восени, люди змушені були груз-
нути в багнюці, до того ж змішаної з органічними відходами. Це значно 
ускладнювало відвідування учнями шкіл та супроводжувалося, як прави-
ло, спалахом епідемічних захворювань, що охоплювали і навколишні села 
та внаслідок чого серед дітей спостерігалася підвищена смертність. Що 
ж до лікувальних можливостей, то присутні констатували наявність лише 
селянської лікарні, розташованої за межами містечка, та єврейської лікар-
ні на шість ліжок, що було вкрай недостатньо. З огляду на це, переважна 
більшість населення була позбавлена будь-якої медичної допомоги, а від-
відування лікарем пацієнтів на дому ставало неможливим через глибокі 
яри на дорогах. Також у містечку не було достатньої кількості колодязів, 
що унеможливлювало усім мешканцям споживати якісну воду. Врешті, 
присутні наголосили на тому, що ліквідувати усі зазначені неподобства 
можливо лише за умови наявності спеціальної інституції, яка відповіда-
тиме за міське господарство та перейматиметься нагальними людськими 
потребами. Як наслідок зібрання доручило голові Тульчинського комітету 
самоврядування В. М. Сваричовському клопотати про перейменування 
містечка в безповітове місто та про уведення в ньому дії міського поло-
ження у повному обсязі [5].

Виконуючи це завдання, уповноважений В. М. Сваричовський 23 лю-
того 1909 р. звернувся до Подільського губернатора з пакетом документів, 
який містив погодження удільного відомства, на землях якого розташову-
валося містечко [6], висновок голови санітарної комісії про антисанітарні 
умови містечка та цілу низку інших даних, що підтверджували об’єктивну 
необхідність запровадження в Тульчині інституту місцевого самовряду-
вання. До того ж клопотання підтримав начальник 19 пішої дивізії, вій-
ська якої були розквартировані у містечку.  

Питання стало предметом розгляду практично усіх губернських уста-
нов та центральних виконавчих структур. В. М. Сваричовському довелося 
побувати в самого губернатора, в його канцелярії, в губернському прав-
лінні, в казенній палаті, в селянському присутствії, у мирового посеред-
ника, в повітового справника, в губернському з міських та земських справ 
присутствії та, врешті, в головному управлінні у справах місцевого госпо-
дарства. Останнє відомство, базуючись на постанові губернського прав-
ління від 25 квітня 1915 р., спрямувало 31 серпня 1915 р. Подільському 
губернатору відношення, в якому умовою подальшого розгляду справи в 
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Міністерстві внутрішніх справ вимагалося надати додаткову інформацію, 
викладену у сімнадцяти пунктах [7]. В свою чергу Подільський губерна-
тор спрямував документ на розгляд повітовому справнику Новицькому, а 
останній 8 листопада 1915 р. з поміткою «важливе-термінове» адресував 
його Тульчинській міщанській управі, зазначивши при цьому, що необ-
хідно у тижневий термін «доставити найдетальніші відомості з вказаних 
питань, виклавши відповідь з кожного пункту окремо» [8]. 

Позаяк запитувана інформація відносилася до усіх важливих сфер міс-
течкового життя та його інфраструктури, то сформована на них відповідь 
дає можливість глибше дізнатися про деякі сегменти розвитку поселення. 
На жаль, цей документ зберігся лише частково. Принаймні, нам вдалося 
виявити лише заключну його частину, де були зафіксовані відповіді, почи-
наючи з восьмого питання. У перших семи пунктах йшлося про наступне: 
«1) Коли і за яких обставин виникло містечко Тульчин; 2) чи розташова-
не містечко при залізничному або водному шляхах сполучення і яке зна-
чення має воно в торгівельному та інших відношеннях для навколишніх 
околиць; 3) чи існує план розташування будівель у містечку і ким він за-
тверджений (план чи копію з нього необхідно було подати в міністерство); 
4) як розподіляються жителі містечка Тульчина за віровизнанням, націо-
нальністю та за видом занять; 5) наскільки заможне населення і в чому 
це виражається; 6) скільки в селітебній площі, що мала відійти до міста, 
житлових будівель (камінних та дерев’яних) і яка їх загальна вартість; 7) в 
якому стані знаходиться місцевий благоустрій, скільки на це витрачається 
коштів» [9]. 

У восьмому пункті йшлося про необхідність надання додаткової ін-
формації, яка б характеризувала міський характер містечка. Відповідь на 
нього була сформульована в достатньо розлогій формі. Зокрема, зазнача-
лося, що до цих даних треба зарахувати становий характер населення, яке 
не є селянами, а належить до міських обивателів, міщан-християн, євреїв, 
дворян, чиновників та різночинців. У містечку також є: а) два православ-
них храми, римо-католицький костел та єврейська синагога; б) Міщанська 
управа, яка, згідно роз’яснень урядового Сенату, складає якісну ознаку 
міського поселення; в) окрема поліцейська частина в особі поліцейського 
наглядача містечка Тульчина; г) декілька промисловців та промислових 
установ, зокрема товариство оптових закупівель, яке постачає товари ба-
гатьом сільським товариствам, і у зв’язку з цим чотири кредитних уста-
нови: кредитно-ощадне товариство з загальними річними операціями від 
500000 до 1200000 карб., товариство Взаємного кредиту з загальним річ-
ним оборотом з усіх операцій від 25 до 30 мільйонів, нещодавно відкрите 
друге кредитно-ощадне товариство, операції якого поки ще невідомі; д) 
крім спеціальної містечкової поліції, камери двох Судових слідчих і Ми-
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рового судді, контора нотаріуса та Управління удільним помістям, а також 
центральна в губернії поштово-телеграфна контора; три аптеки; чоловіче 
духовне училище; жіноче єпархіальне училище; приватне комерційне учи-
лище; приватна жіноча гімназія; початкове міське училище; електрична 
станція, яка, втім, через відсутність самоуправління обслуговувала лише 
окремі будинки та під’їзди; е) крім багатьох магазинів у приватних будин-
ках, 70 торгових закладів, розташованих у торгових рядах в кам’яних та 
дерев’яних будівлях удільного відомства; ж) земська телефонна станція; 
з) страхові агенти земських і приватних товариств; і) великі казарми ін-
женерного відомства, в яких у мирний час розміщується піхотний полк, а 
зараз маршовий батальйон. На думку Міщанської управи, наявність усіх 
цих закладів беззаперечно свідчила про міський характер поселення Туль-
чина. 

Дев’ятий пункт містив запитання щодо наявності у містечку майбут-
ніх виборців згідно з існуючими нормативними документами, а головно 
міського положення 1892 р. Відповідаючи на нього, Міщанська управа 
зазначила, що в Тульчині є 1647 домовласників. Щоправда, по податко-
вій відомості містечка 845 маєтків оцінено нижче 100 карб., а 506 госпо-
даств – нижче 300 карб., тобто при уведенні  правил міського положення 
в повному об’ємі виборців буде лише 209. Однак при застосуванні норм 
спрощеного управління виборців стане 802. Щодо виборців, делегованих 
інституціями, то точні дані мав подати окремо податковий інспектор.

У десятому пункті запитувалося про приблизний розмір доходів та ви-
датків майбутнього міста, розрахованих на підставах відповідних статей, 
передбачених міським положенням. При цьому застерігалося, що доходи 
від земельних маєтків і оброчних статей, належних на праві власності се-
лянським товариствам та приватним власникам, не повинні були братися 
до уваги. Міщанська управа не змогла ствердно відповісти на це питання, 
зіславшись на те, що визначення розміру податків складатиме сферу ком-
петенції винятково міської думи.

Одинадцяте питання стосувалося складу поліцейських чинів та кошто-
рису на їхнє утримання. Міщанська управа, беручи до уваги приблизну 
кількість населення містечка, розраховану в 30000 жителів, вважала до-
цільним мати поліцію в складі 25 осіб (городових), з них 3 особи старшо-
го складу, з утриманням по 30 карб. старшому персоналу та по 25 карб. 
іншим. 

Дванадцятий пункт відносився до уточнення земельних відносин між 
містечком та орендарями, а саме: столичне відомство цікавило на який 
термін та за якою ціною земля перебувала в оренді? На це питання від-
повідь була досить вичерпною. Містечко Тульчин розташовувалося на 
землях удільного відомства. Із цих земель 238 десятин знаходилося у без-



23

терміновому користуванні на чиншовому праві, яке передбачало незмінні 
платежі чиншу на користь уділів та повноту володіння у вигляді розпо-
рядження та користування землею, а 361 десятина здавалася уділами в 
оренду під садиби та торгово-промислові заклади на терміни від 6 до 12 
років за цінами, що визначалися обопільною згодою контрагентів. Таким 
чином, містечко займало площу в 599 десятин. Крім цього, у ньому була 
низка господарств, які належали мешканцям на правах власності поза 
чиншовими відносинами, тобто з яких не сплачувався ані чинш, ані об-
рок. Щоправда, детальних відомостей про такі володіння у Міщанської 
управи не було. 

Тринадцяте питання вимагало окреслити кордони селітебної площі, в 
яких планувалося утворити місто. Управа на це підтвердила як факт на-
явності плану містечка з нанесенням вулиць, площ та інших об’єктів, так 
і обмежилася черговою констатацією користуванням землі в 599 десятин.

У наступному питанні йшлося про присвоєння можливої назви май-
бутньому місту. На думку членів Міщанської управи, змінювати назву 
Тульчин, яке існувало вже декілька століть, було зареєстрованим історич-
но та в урядових актах юридично, зафіксованим в енциклопедичних до-
відниках, не було жодних підстав. 

П’ятнадцяте питання стосувалося перспектив розвитку майбутнього 
міста. Зокрема, чиновники цікавилися, чи є в околицях Тульчина, не далі 
10 верст, казенні землі, які могли б бути відведенні для міста, зокрема, 
незабудовані приватновласницькі чи громадські наділи. Відповідаючи на 
нього, Міщанська управа зазначила, що на околицях містечка є дві ділянки 
удільної землі: одна розміром в 177 десятин, а інша – 10 десятин. Крім 
того, в трьох верстах від містечка була розташована ще одна ділянка роз-
міром в 89 десятин, в шести верстах – ділянка площею в 32 десятини, в 
п’яти-шести верстах – 103 десятини та в семи верстах – 108 десятин.

Шістнадцяте питання з’ясовувало наявність можливих ресурсів для 
відчуження необхідної майбутньому місту землі. Члени Управи щиро зі-
зналися, що, крім займу, вони не бачить інших шляхів вирішення питання, 
але вільних капіталів містечко не мало.

Врешті, у сімнадцятому пункті йшлося про можливі розрахунки за 
придбання землі. Міщанська управа вважала, що найбільш доцільним 
було б звернутися за допомогою до каси міського та земського кредиту 
або купити землю в уділів з відтермінуванням внесення плати. 

Завершуючи ґрунтовний лист, Міщанська управа додала від себе на-
ступне: «1) що Височайшим повелінням, у 18 день листопада 1903 року, 
перетворено в безповітове місто приватновласницьке поселення Жмерин-
ка, в Вінницькому повіті, Подільської губернії, яке не мало своїх земель ні 
в межах селітебної площі, ні поза нею; 2) що бажано подарувати Тульчину, 



24

як щойно утвореному місту, тих пільг, які подаровані Жмеринці пунктом 
ІІІ вказаного вище Височайшого повеління; 3) що з огляду на велику кіль-
кість жителів у містечку Тульчин і суто міського характеру останнього, 
необхідно застосувати у цьому поселенні норми міського положення в по-
вному обсязі» [10]. 

У додаток до інформації, підготовленої від імені Тульчинської міщан-
ської управи, В. М. Сваричовський 22 січня 1916 р. особисто звернувся 
до повітового справника із роз’ясненням та уточненням окремих питань. 
Насамперед він уточнив, що у підготовці відповідей на сформульовані 
питання, управа частково скористалася наявними у неї даними, частково 
– він допоміг особисто. Однак залишалося актуальним питання щодо роз-
поділу жителів містечка за освітнім цензом, за видом занять та приблиз-
ний розмір обрахованих доходів та видатків майбутнього міста. 

В. М. Сваричовський відзначив, що поділ мешканців за першими дво-
ма критеріями за відомою програмою можливе лише за умови повного 
перепису усього населення містечка, для чого потрібне спеціальне упо-
вноваження уряду, а також кошти, час та підготовлені працівники. За умов 
війни усе це реалізувати зусиллями Тульчинської громади було неможли-
вим, а будь-які інші підрахунки, зроблені випадково, не можуть мати ви-
рішального значення. Зі свого боку, наголосив В. М. Сваричовський, як 
давній мешканець Тульчина можу ствердити, що більшість жителів є гра-
мотним, крім чиновників та військових, займається різними промислами, 
торгівлею, кустарними заняттями, особливо садівництвом, городництвом 
та забоєм свиней. Інтелігентну частину міста складають чиновники, дво-
ряни, вчителі, лікарі, фармацевти, службовці кредитних установ, відставні 
офіцери та ті, котрі перебувають на військовій службі. 

Щодо доходів та видатків майбутнього міста, то, стверджував В. М. 
Сваричовський, сказати щось певне досить складно, оскільки питання 
міських зборів перебуватиме у винятковій компетенції міської думи. Од-
нак уповноважений Міщанської управи припустив, що початковий річний 
бюджет необхідно вираховувати десь у сумі 35000–45000 карб., як це зро-
блено Міщанською управою.  

Отже, беручи до уваги той факт, що «листування про введення у Туль-
чині міського положення ведеться вже біля семи років, по-друге, набуття 
статусу міста позитивно позначиться на санітарному становищі поселен-
ня, суттєво зменшить спалахи епідемій, врешті, оздоровлення цієї місце-
вості, особливо в період війни, набуває особливого значення в якості за-
собу, що упереджує занесення епідемій у війська», В. М. Сваричовський 
просив повітового справника спрямувати справу вищому начальству, не 
вимагаючи додаткових відомостей, бо подальше їхнє збирання призведе 
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лише до втрати часу, але жодних якісних матеріалів для ухвалення рішен-
ня не надасть. 

Наразі В. М. Сваричовський просив особисто повітового комісара 
підтримати висновок Тульчинських інституцій щодо введення міського 
положення у містечку в повному обсязі. Врешті, заявник наголосив, що 
діючи в якості уповноваженого містечка, він ані матеріальних, ані будь-
яких інших вигод від цього особисто для себе не переслідує, а керується 
винятково громадськими інтересами [11].

16 лютого 1916 р. пакет документів з відношенням Подільського гу-
бернського правління надійшов до губернського у земських і міських 
справ присутствія [12], а вже 24 лютого він став предметом спеціального 
розгляду. Ознайомившись із матеріалами справи, присутствіє констатува-
ло достатність об’єктивних даних для претендування містечка на новий 
статус. При цьому відсутність відомостей про освітній ценз майбутніх 
міських виборців хоча й не надавало особливих гарантій щодо сформу-
вання персонального складу міського управління з осіб, які б відповідали 
за своїм загальним розвитком і підготовкою до громадської роботи, проте 
наявність у містечку достатньої кількості представників інтелігентної вер-
стви, на думку членів присутствія, мало допомогти вирішити цю пробле-
му. Як наслідок колегіальний орган констатував, що введення міського по-
ложення у повному обсязі не викличе будь-яких непереборних труднощів, 
як це демонструє досвід інших міст Подільської губернії. З огляду на це, 
губернське присутствіє ухвалило: «визнати, що реорганізація м. Тульчина 
в місто вважається бажаним, з уведенням у цьому місті повного місько-
го громадського управління, про що повідомити Головному управлінню у 
справах місцевого господарства» [13]. 

Уже наступного дня до столиці за підписом губернатора було направ-
лено увесь пакет документів, які містили рішення різних інституцій. Зі 
свого боку губернатор відмічав, що також розділяє думку про бажаність 
реорганізації Тульчина у місто з уведенням у ньому міського положення в 
повному обсязі. Щодо назви поселення, то він не вбачав жодних підстав 
для його перейменування [14]. 

Однак розгляд питання знову застряв у Петербурзьких кабінетах. Ми-
нуло більше року, але жодних відомостей до губернії не надходило. Як 
зазначав В. М. Сваричовський, «вірогідно вирішення питання довелося б 
чекати ще наступних вісім років», але у лютому 1917 р. в Росії відбулася 
революція, яка «принесла нам свободу, громадянську рівність, а також – 
як зазначено у зверненні Тимчасового уряду до громадян Російської імпе-
рії від 6 березня 1917 року, – і можливість вільного прояву усіма грома-
дянами своїх духовних сил в творчій роботі на благо батьківщини» [15]. 
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Користуючись новими можливостями, що їх надавав демократичний 
суспільно-політичний устрій, мешканці Тульчина навесні 1917 р. зорга-
нізували Комітет місцевого самоврядування, головою якого обрали В. М. 
Сваричовського, і який за короткий час організував міліцію, скасував по-
ліцейську владу і перебрав до своїх рук турботу про благоустрій містечка 
та охорону громадської безпеки і майна громадян. У контексті виконання 
цих завдань, В. М. Сваричовський 15 квітня 1917 р. підготував Комітету 
спеціальну доповідь, в якій лапідарно виклав сутність питання про набут-
тя Тульчином статусу міста та процес його розгляду за останній період. 
У практичній площині він, зокрема, запропонував наступне: «1) визнати 
існування у нас, в Тульчині, міського положення в повному обсязі, – за 
умови термінової реорганізації існуючого на його основі самоврядування 
відповідно вказівкам законодавця безпосередньо після перегляду урядом 
закону про міське самоврядування; 2) перейменувати м. Тульчин в без-
повітове місто; 3) керуючись нормами закону допустити, для спрощення 
рахунків і округлення цифр з 1 січня 1917 р., самооподаткування, встано-
вивши, що попервах, міський податок стягується: а) з осіб, які володіють 
нерухомим майном, в розмірі повітового та губернського збору; б) з осіб, 
які не мають майнового цензу, в розмірі квартирного податку; в) з осіб, 
які сплачують додаток з особи не менше 10 карб. в сумі, що становить 
половину цього податку, незалежно від перерахованих вище податків; 4) 
клопотати за участі Подільського губернського комісара про прийняття 
міліції на кошти казни; у разі, якщо це клопотання через проблему фі-
нансового становища країни виявиться не в змозі виконати, то просити 
про асигнування на дану мету 80%, як це практикувалось на обласному 
з’їзді міських комісарів у Москві 29 березня 1917 року; 5) клопотати про 
спрямування на користь Тульчинського самоврядування збору з товарів, 
отриманих на станції Журавльовка Південно-Західних залізниць, най-
ближчої до Тульчина, так само як із відправлених зі станції у розмірі чвер-
ті копійки з пуду, на термін не менше п’ятнадцяти років, задля чого ви-
магається, по закону, висновок губернського комісара, і ухвала Міністра 
внутрішніх справ [16]. Ця доповідь 18 квітня 1917 р. одноголосно була 
схвалена Тульчинським комітетом самоврядування [17], а 24 квітня спря-
мована Подільському губернському комісару з проханням «найшвидшого 
вирішення питання, що відноситься до його компетенції, і спрямувати її 
до відповідного відомства» [18].

За місяць, 24 травня 1917 р., комісар адресував клопотання Міністру 
внутрішніх справ [19]. Цього ж дня ним окремо було направлено листа 
Тульчинському комітету самоврядування, в якому поряд з інформуванням 
про спрямування документів до Міністерства внутрішніх справ містилося 
прохання потурбуватися детальною розробкою питання про встановлення 
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на користь Тульчина збору з вантажообігу на станції Журавльовка відпо-
відно закону про основи і порядок встановлення цього збору. Про завер-
шення цієї справи комісар просив повідомити додатково, аби з результата-
ми ознайомились у Міністерстві внутрішніх справ [20]. 

Проте дочекатися відповіді не довелося. Уже 29 травня 1917 р. Голо-
вне управління у справах місцевого господарства повідомило Подільсько-
го губернського комісара про те, що в найближчому часі буде ухвалена 
постанова Тимчасового уряду про реорганізацію містечка Тульчин у місто 
з уведенням у ньому міського положення, при чому до міської думи мав 
обиратися 41 гласний [21]. Тульчинському комітету самоврядування ця ін-
формація стала відомою в середині червня 1917 р. [22].     

Офіційне рішення було ухвалене 3 червня 1917 г. Про це Подільського 
губернського комісара повідомили спеціальною телеграмою. Ось її по-
вний зміст: «ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
3 ИЮНЯ МЕСТЕЧКО ТУЛЬЧИН ПРЕОБРАЗОВАН БЕЗУЕЗДНЫЙ ГО-
РОД ТУЛЬЧИН ВВЕДЕНИЕМ НЕМ ГОРОДОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ТОЧКА НАДЛЕЖИТ НЕМЕДЛЕННО ОЗАБОТИТЬСЯ ПРОИЗВОД-
СТВОМ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОМ ГОРОДЕ ВЫБОРОВ ГЛАСНЫХ ГО-
РОДСКОЙ ДУМЫ ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 15 АПРЕЛЯ ВОЗЛОЖИВ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫБОРАМ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ НА ВРЕМЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ КОМИ-
ТЕТ ИЛИ НА СПЕЦИАЛЬНО ОБРАЗОВАННУЮ ДЛЯ СЕГО КОМИС-
СИЮ КАК ЭТО БУДЕТ ПРИЗНАНО МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ НА-
ИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ТОЧКА СЛУЧАЕ НАДОБНОСТИ НА 
ПОТРЕБНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫБОРОВ РАСХОДЫ МИНИС-
ТЕРСТВОМ МОГУТ БЫТЬ ВЫДАНЫ ССУДЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОЗВ-
РАЩЕНИЮ СРЕДСТВ БУДУЩЕГО ГОРОДА ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВНЕ-
СЕНИЕМ ИХ В ПЕРВУЮ ЖЕ ГОРОДСКУЮ СМЕТУ НР 9/1927 ЗА МВД 
ТОВ МВД АВИНОВ» [23]. 

На документі комісар наклав резолюцію: «Терміново повідомити пові-
товому комісару і Тульчинському виконавчому комітету. Останній проси-
ти утворити Комісію для розпорядчих заходів з організації виборів» [24]. 
Проте і без цього інформація стала відомою у Тульчині, позаяк Петроград 
повідомив про знакове рішення безпосередньо місцевий самоврядний Ко-
мітет [25].  

Таким чином, боротьба Тульчинської громадськості за набуття містеч-
ком статусу міста пройшла декілька етапів. Перша спроба, започаткована 
Подільським губернатором у 1881 р., не увінчалася успіхом. Після рево-
люційних подій 1905–1907 рр. місцеві жителі розпочали черговий етап 
в реалізації ідеї. Особливу активність на цьому етапі проявив Тульчин-
ський дворянин В. М. Сваричовський. Завдяки йому вдалося підготувати 
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низку документів та зібрати необхідний для представлення до столичних 
інституцій довідковий матеріал. Проте справа просувалася надто повіль-
но. Можливо вона й не досягла б успіху, якби не Лютнева революція в 
Росії 1917 р., що докорінно змінила не лише суспільний устрій, але й під-
ходи до вирішення назрілих суспільно значимих питань. За нових умов 
в достатньо короткий термін вдалося реалізувати задум, підсумком чого 
стало ухвалення Тимчасовим урядом відповідної постави від 3 червня 
1917 р. Отже, понад сто років тому Тульчин здобув статус міста і став 
дев’ятнадцятим містом Подільської губернії, де місцеве життя регламен-
тувалося міським положенням. На жаль, подальші події не дали можли-
вості скористатися усіма перевагами, які надавав Тульчину статус міста.     
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