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Перегляд науково-історичної літератури, 
присвяченої проблемі становлення і розвитку 
радянської митної справи в Україні [2, 123-126; 
3, 28-32], переконливо свідчить, що дослідники й 
автори книжок, за невеликим винятком [1, 509-
545; 10, 253-274; 11, 156-172], період революції 
1917-1921 рр. намагалися проскочити якомо-
га швидше, особливо не занурюючись у перебіг 
тодішніх достатньо складних і заплутаних 
військово-політичних подій.

Дуже цікавою у цьому контексті є ситуація, 
яка склалась на українсько-російському кордоні 
наприкінці 1918 – у першій половині 1919 р. Це був 
час, коли відходила в історію Українська Держава 
гетьмана Павла Скоропадського, відновлювалась 
Українська Народна Республіка, репрезентована 
Директорією, і, водночас, підтриманий багне-
тами Червоної армії РРФСР, утворювався і роз-
починав свою діяльність більшовицький уряд 
України на чолі з направленим із Москви болга-
рином Х.Раковським.

Вторгнення у межі України Червоної армії було 
не тільки військовою акцією, ця подія мала та-
кож державно-політичний характер, адже угода, 
укладена 12 червня 1918 р. між Українською Дер-
жавою (УД) та Російською Радянською Федера-
тивною Соціалістичною Республікою (РРФСР), 
визначала по суті статус українсько-російського 
кордону як державного. Односторонній розрив 
цієї угоди більшовицьким режимом Росії з одно-
часним ігноруванням політичного спадкоємця 
гетьманського уряду – Директорії УНР фактично 
означав ніщо інше, як розв’язання міждержавної 

війни з подальшою окупацією території однієї 
держави збройними формуваннями іншої. Зад-
ля легітимізації свого вторгнення уряд РРФСР 
створює в Україні маріонетковий радянський 
уряд, який навіть компрадорським назвати важ-
ко, адже він складався значною мірою з прийш-
лих до України осіб і у своїх діях був надзвичай-
но обмежений більшовицькою Москвою.

У світлі сказаного цікаво дослідити, як у ці 
місяці статус кордону оцінювався зацікавленими 
установами РРФСР, насамперед митною служ-
бою та Наркоматом іноземних справ, як цей 
статус змінювався під впливом переговорів між 
представниками Москви і Харкова та під тиском 
подій на фронтах.

У першій половині 1918 р. митна справа РРФСР 
здійснювалася двома паралельними структура-
ми: у складі Наркомату фінансів діяв Департа-
мент митних зборів, що дістався більшовикам у 
спадок від попередніх режимів, а у складі Нар-
комату торгівлі і промисловості (НКТіП) у квітні 
1918 р. був сформований митно-тарифний відділ. 
За постановою РНК РРФСР від 29 червня того ж 
року Департамент митних зборів було переведе-
но до складу НКТіП і перейменовано у Головне 
управління митного контролю (ГУМК), яке стало 
вищим рівнем митних структур більшовицької 
Росії і в такому вигляді проіснувало до 28 жовтня 
1920 р.

  4 січня 1919 р., невдовзі після переходу Черво-
ною армією українського кордону і початку бойо-
вих дій проти військ Директорії УНР, начальник 
ГУМК РРФСР В. Копайтич звернувся до Нарко-
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мату військових справ із запитом щодо охорони 
західного кордону по демаркаційній лінії. В його 
листі зазначалось, що червоні війська, які знахо-
дились у прикордонній смузі, розпочавши бойові 
дії, включили до свого складу й прикордонну 
охорону (про це, зокрема, 2 січня інформував Зер-
новський митний нагляд [9, 9]). Однак, як стало 
відомо Копайтичу, охороняти кордон мали бути 
поставлені інші військові формування. Тому на-
чальник ГУМК пропонував повернути на кордон 
ті підрозділи, які вже мали досвід прикордонної 
охорони [9, 1]. Втім, і 15 січня, як свідчить ще 
одне повідомлення зерновських митників [9, 9], і 
28-го, про що йдеться у листі самого Копайтича 
до Головного управління прикордонної охорони 
[9, 11], кордон залишався без охорони, причому 
як прикордонної, так і військової. Однак у цілому 
названі документи свідчать, що на початку 1919 
р. статус українсько-російського кордону як дер-
жавного і митного не ставився під сумнів ні мит-
ним, ні військовим відомствами РРФСР.

Того ж дня Копайтич звернувся до Наркомату 
іноземних справ РРФСР із запитом, чи потрібно 
російським митним установам просуватися на 
захід слідом за Червоною армією. Він  акцентував 
увагу на тому, що Україна на цей час визнається 
Радянською Росією «самостійною державою», 
і тому, аби не створювати можливих диплома-
тичних ускладнень, вважав, що «просування 
митних установ необхідно обмежити кінцевими 
пунктами, котрі знаходяться у межах Російської 
Радянської Республіки, не заглиблюючись за 
наступаючими червоноармійськими частинами 
у місцевості, приналежні іншим (радянським) 
державам»[6, 2].

Телефонограмою за підписом Л.Карахана від 14 
січня 1919 р. НКІС РРФСР відповів , що митниці 
мають зупинитися на кордонах «новостворе-
них самостійних республік (Литви, України 
і т.д.)», під якими, ясна річ, малися на увазі 
державні утворення на чолі з комуністичною, 
а не національною владою [6, 1, 9]. У проекті 
відповідного циркуляра по митному відомству 
начальник ГУМК закликав підлеглих прояв-
ляти обережність «у вирішенні всіх питань, що 
випливають із самостійності новостворених дер-
жав», і наказував митникам найближчим часом 
зайнятися проблемою уточнення кордону між 
РРФСР та новими радянськими республіками 
і продовжувати захищати економічні інтереси 
Російської Федерації [6, 1].

Наступного дня, 15 січня, у російські митні 
установи вздовж усього західного кордону була 
відправлена телеграма ГУМК з відповідними 
вказівками [6, 10, 12-17, 42].

16 січня керівництво ГУМК повідомило про 
вимогу НКІС РРФСР зупинити просування 
російських митних установ на кордоні ново-
створених радянських республік тим федераль-
ним наркоматам і відомствам, які мали якесь 
відношення до проблеми реорганізації кордо-

ну: Головній канцелярії та митно-тарифному 
і трактатному відділові НКТіП, Наркоматам 
військових та внутрішніх справ, Головному 
управлінню прикордонної охорони, Іноземному 
відділові ВНК тощо [6, 22-27].

Незважаючи на роздані накази і повідомлення, 
керівництво ГУМК, очевидно, почувалося дещо 
невпевнено. Про це свідчить, зокрема, нове його 
звернення до НКІС від 17 січня з проханням роз-
глянути згадуваний вище проект циркуляра по 
митному відомству з дозволом подальшого його 
видання [6, 28].

Одночасно з тим митна служба РРФСР 
зіткнулася з іншою практичною проблемою – про-
пуском через свій кордон «колишніх українських 
громадян». Київська угода з Українською Дер-
жавою від 12 червня 1918 р. комуністичним 
урядом Росії вже була анульована, замість УД 
РРФСР визнавала, як уже зазначалось, Радянсь-
ку Україну. Але як тепер слід було трактувати 
українців – як радянських співгромадян чи як 
іноземців? Якщо як іноземців, то чи зберігали 
українці пільги при митному огляді, передбачені 
угодою 1918 р.? Намагаючись це з’ясувати, ГУМК 
18 січня направляє до НКІС черговий запит [6, 
50].

Через два дні з НКІС надійшла відповідь про 
те, що «всілякі пільги підданим Української 
Держави – відміняються… Жителі Української 
території мають бути зрівняні з іншими на за-
гальних підставах»[6, 41]. Отже, НКІС митні 
пільги для українців відміняв, але питання про 
їхнє громадянство залишав поки що відкритим.

В ці ж дні, займаючись адмініструванням сво-
го західного кордону, ГУМК РРФСР розсварило-
ся з ревкомом Чернігівської губернії, який своєю 
постановою від 11 січня перепідпорядкував собі 
всі місцеві органи виконавчої влади включ-
но з російськими митними установами. Крім 
того, губревком заборонив переміщувати через 
українсько-російський кордон будь-які вантажі 
й товари, крім військових, без свого дозволу [6, 
44].

ГУМК РРФСР, звичайно, не підпорядковува-
лось Чернігівському ревкому, але діяльність 
російських митних установ, скажімо, в Унечі, 
Середино-Буді й інших населених пунктах 
губернії віднині могла бути заблокована. На-
магаючись слідувати вказівкам власного НКІС 
щодо необхідності контактів з властями прикор-
донних районів України з метою уточнення самої 
лінії кордону, ГУМК 21 січня зробило ще один 
запит у НКІС про подальшу долю своїх митних 
підрозділів на території Чернігівщини [6, 38].

Слід зазначити, що НКІС дав (24 січня) надто уза-
гальнену відповідь, яка залишала нерозв’язаною 
проблему підпорядкування митниць на території 
України, що насамперед турбувало ГУМК  
РРФСР, і в той же час свідчила про тодішні тур-
боти вищого радянського керівництва, пов’язані 
з державною монополією у сфері зовнішньої 
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торгівлі. Очевидно, що в умовах економічної 
руйнації і продовження війни з поки що невизна-
ченим результатом проблема контролю над усіма 
наявними як в Росії, так і в Україні ресурсами 
і запасами турбувала більшовицьких вождів 
більше, ніж адміністративно-організаційна про-
блема підпорядкування окремих митниць.

Отримавши від НКІС розпливчату відповідь, 
ГУМК, у свою чергу, почало розсилати на місця 
такі ж половинчаті розпорядження. Управління 
наказувало митницям українського прикордон-
ня залишатися на місцях [6, 48, 49], але ніяк не 
коментувало проблему їхнього підпорядкування, 
провокуючи їх таким чином на бюрократичну бо-
ротьбу з місцевими властями.

Проблему можна було вирішити шляхом пере-
мовин безпосередньо з урядами новооголошених 
радянських республік. Як зазначалось у листі 
ГУМК до Головного управління прикордонної охо-
рони від 3 лютого, митним органам на західному 
кордоні було наказано «з’ясовувати на місцях… 
між Російською і сусідніми Республіками та 
відкривати митні установи за згодою з нашими 
і відповідними представниками новоутворених 
республік… Головне управління (митного кон-
тролю) вважає, що… (такий) порядок просування 
вперед цілком принадним і для Прикордонної 
охорони…»[9, 13]. 

На переговори з урядом УСРР від ГУМК 
РРФСР на початку лютого був відправлений 
помічник начальника ГУМК РРФСР Ф.Гутман, 
який мав дізнатися, чи буде Радянська Україна 
здійснювати зі свого боку кордону митний до-
гляд «до того часу, принаймні, доки остаточно 
не з’ясуються економічні відносини»між радян-
ськими Україною та Росією [6, 61]. Гутману на-
казувалося дотримуватися у ході цих перемовин 
лінії, встановленої НКІС РРФСР.

Про місію Гутмана ГУМК 7 лютого телегра-
мою попередило уряд УСРР. Текст телеграми 
було складено таким чином, аби українські 
керівники не мали підстав вважати митні уста-
нови українсько-російського прикордоння одно-
значно своїми [6, 73]. 

Заради справедливості треба сказати, що 
керівники Радянської України значною мірою 
поділяли погляди російського митного відомства 
щодо зміни статусу українсько-російського кор-
дону. Нічого дивного тут не було, адже більшість 
з них тільки місяць тому була «імпортована»до 
України з Росії. Гутман доповідав, що «представ-
ники Української Радянської Влади, визнаючи 
необхідність існування митної охорони проти дер-
жав капіталістичного ладу, не бачать підстав для 
збереження якогось митного розмежування між 
соціалістичними Радянськими Республіками 
Великоросії та Украйни, і коли це питання було 
розглянуто на засіданні Президії (Української) 
Ради Народного Господарства, то ця точка зору 
отримала своє конкретне вираження у постанові 
Ради про те, що Уряд Украйни вважає існування 

митних установ між Р.Р.Ф.С.Р. і Радянською 
Украйною зайвим, знімає митні пости і пропонує 
зробити те саме і Р.Р.Ф.С.Р.»[6, 211].

І тим не менш, поступове ствердження радянсь-
кого режиму на початку 1919 р. в Україні автома-
тично викликало непорозуміння на українсько-
російському кордоні. Як зазначало ГУМК, нама-
гаючись сформулювати суть своїх відомчих про-
блем у цей час, «з одного боку, деякі (російські) ор-
гани Радянської Влади розглядають новостворені 
Радянські Республіки (Україну, Литву, Латвію 
і т.д.) як частини Російської Федеративної 
Республіки і у цьому зв’язку вважають митні 
установи на кордоні Росії з цими республіками 
зайвими (погляд місцевих залізничних вла-
стей на кордоні з Україною і т.п.), з іншого боку, 
нові Радянські Республіки відмежовують себе 
від Російської Республіки загороджувальними 
лініями і не дозволяють вивезення без особли-
вого дозволу товарів і грошей до Росії (Литва, 
Латвія, Революційний Комітет Чернігівської 
Губернії)»[6, 96].

Виходячи з цього, ГУМК 19 лютого зверну-
лось до НКІС РРФСР з пропозицією скликати 
міжвідомчу комісію «для точного з’ясування 
нашого економічного ставлення до новоство-
рених Радянських Республік і визначення, в 
яких місцях на кордоні Радянської Російської 
Республіки повинні діяти митні установи». 
ГУМК пропонувало запросити до складу цієї 
комісії представників російських Наркоматів 
іноземних і внутрішніх справ, шляхів сполу-
чень, продовольства, торгівлі і промисловості, 
Всеросійської надзвичайної комісії, Вищої ради 
народного господарства, Головних управлінь 
прикордонної охорони і митного контролю [6, 
96]. Цікаво, що в цій комісії ГУМК не передбача-
ло представництво «новостворених»радянських 
республік. Отже, або йшлося про розробку єдиної 
позиції наркоматів і відомств РРФСР, яка мала 
бути висловлена на майбутніх перемовинах з 
іншими республіками, або ГУМК вважало, що 
на думку останніх взагалі зважати не було ніякої 
необхідності, достатньо буде поставити їх перед 
фактом повної залежності від Росії. Можливо, що 
свою негативну роль зіграла місія Гутмана, після 
завершення якої нормалізація на українсько-
російському кордоні, на думку ГУМК, не зруши-
ла з місця.

У той же час, посилаючись на постано-
ву Всеросійського центрального виконавчого 
комітету, надруковану 12 січня 1919 р. у №7 
«Известий ВЦИК», ГУМК РРФСР 20 лютого на- 
діслав керівникам Курського і Смоленського 
округів директиву про демаркацію українсько-
російського кордону. У постанові, зокрема, 
говорилось, «якщо губернське місто знахо-
диться на території Російської Республіки, 
то звільнені повіти даної губернії, які зна-
ходяться у прифронтовій смузі з Україною, 
підпорядковуються йому (губернському центру. –  
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Авт.) і таким чином автоматично стають частина-
ми Російської Республіки», а «якщо губернське 
місто перебуває на українській території, то після 
звільнення його всі повіти цієї губернії негайно 
підпорядковуються йому і таким чином автома-
тично стають частинами Радянської Української 
Республіки»[6, 98, 99]. У цьому зв’язку Курський 
митний округ мав включити до свого складу всі 
ті повіти Курської та Воронезької губерній, на які 
до того поширювалася влада УД.

24 лютого НКІС схвально відгукнувся на 
ініціативу ГУМК щодо створення міжвідомчої 
комісії, запросивши його представника на 
таку нараду, що мала відбутися 27 лютого на 
базі економічно-правового відділу НКІС [6, 
109]. На нараді були присутні: Немировський 
– завідуючий економічно-правовим відділом 
НКІС, Гопнер – уповноважений РНК РРФСР у 
справах Білорусії і Литви, Віксне – представник 
радянського уряду Латвії, Гедріс – представник 
радянського уряду Литви, Іванов – представ-
ник радянського уряду України, Еллек, Пегель-
ман, Рапчинський – представники Естонської 
Трудової Комуни, Спаський – представник НКВС 
РРФСР, Камсарікан – представник НКШС, Тете-
ревятников – представник Головного управління 
прикордонної охорони, Копайтич – член Колегії 
ГУМК. Останній виділив дві конкуруючі між 
собою тенденції: 1) державно-митний кордон 
має бути єдиним для всього конгломерату ра-
дянських республік, отже, й митна система має 
бути єдиною (позиція РРФСР і Білорусії); 2) ма-
ють зберігатися внутрішні митні кордони між 
республіками, останні можуть створювати власні 
митні структури (Естонія, Латвія). Сам Копайтич 
був прихильником першого варіанта [6, 124].

У ході дискусії було сформульовано два 
альтернативні рішення. Перше, автором яко-
го був Рапчинський, передбачало збереження 
між радянськими республіками господарських 
кордонів; у другому (його співавторами були Ко-
пайтич і Гопнер) говорилось, що «задля загаль-
нодержавних російських інтересів»внутрішні 
кордони мають бути ліквідовані, зберігається 
єдиний радянський митний кордон, створюється 
єдине митне відомство, основою якого має ста-
ти ГУМК РРФСР [6, 125]. Питання було прого-
лосовано, більшістю голосів (проти були тільки 
естонські делегати) було ухвалено другий варіант 
[6, 127зв.].

Очевидно під безпосереднім впливом рішень 
міжвідомчої наради Колегія ГУМК на своєму 
засіданні 4 березня розглянула питання «про 
зняття Митних Наглядів вздовж українського 
кордону», запропоноване членом Колегії Г. Харь-
ковим. Харьков і Копайтич, вважаючи існування 
митних пунктів на українсько-російському 
кордоні недоцільним, висловились за звернення 
з відповідним проханням до НКТіП РРФСР. Ко-
пайтич виступив також за те, щоби пересунути 
російські митниці на «загальноросійський дер-

жавний кордон РРФСР», а Харьков констатував 
«жалюгідні результати діяльності… (російських) 
митних установ на українському кордоні»[4, 3].

Третій член Колегії Ц. Остроменцький утри-
мався.

Отже, на початку 1919 р. більшовицький провід 
України, представник якого покірно проголосу-
вав за таку резолюцію, не бачив свою республіку 
повноцінною державою, прив’язуючи її і 
економічно, і політично до комуністичної Росії. 
11 березня ГУМК РРФСР офіційно повідомило 
уряд УСРР про ухвалу міжвідомчої наради, яка 
відбулась 27 лютого [6, 130]. 

У подібному листі до Наркомпроду РРФСР 
ГУМК повідомляло, що 6 березня «віддано роз-
порядження усім митним наглядам, розташова-
ним по українському кордону, про припинення 
здійснення митних обрядностей і ліквідацію 
діловодства…»[6, 133зв.]. В іншому листі ГУМК 
попереджало Наркомпрод про неможливість у 
теперішній ситуації виконувати інструкцію цьо-
го наркомату про ввезення до Росії української 
продукції [6, 137].

У листі до Наркомату шляхів РРФСР від 13 бе-
резня ГУМК просило повідомити, які залізничні 
станції на території України, Латвії, Лит-
ви та Білорусії на даний момент вважаються 
кінцевими [6, 135зв.]. Очевидно планувалося на 
цих станціях облаштувати тимчасові митні пун-
кти.

У листі до Головного управління непрямих 
податків ГУМК повідомляло про припинення 
збору мита на український цукор [6, 138]. 

Можна сказати, що після зазначеної 
міжвідомчої наради становище ГУМК РРФСР 
залишилось непевним. Будучи по суті авто-
ром ухвали наради про скасування кордонів 
між радянськими республіками, Копайтич, за-
ручившись підтримкою Наркомату торгівлі 
і промисловості РРФСР, одразу розпорядив-
ся зупинити митні процедури на західному, в 
тому числі українському, кордоні. Але він мав 
усвідомлювати, що ця ухвала поки що не є дирек-
тивою найвищої виконавчої влади. Зупиняючи 
митну діяльність на українському кордоні, він 
не міг розпочати її одразу десь західніше, адже 
в Україні продовжувались військові дії. Отже, у 
березні 1919 р. російські митні органи тепер уже 
колишнього українського кордону ніби застигли 
у повітрі: їх поки не розформували, але їхню ро-
боту припинили. За таких умов ГУМК змушене 
було 13 березня звернутися до НКІС РРФСР із за-
питом, чи стане ухвала міжвідомчої наради осно-
вою для відповідної постанови ВЦВК? [6, 136].

Замість постанови ВЦВК Головне управління 
митного контролю одержало розпоряджен-
ня НКТіП РРФСР від 19 березня. Отже, мит-
не відомство мало: 1) остаточно припинити 
діяльність своїх структур уздовж колишньої 
демаркаційної лінії на кордоні  з Україною; 2) ра-
зом з урядом УСРР розробити план з «організації 
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та розташування митних наглядів по межі про-
сування (червоних) військ по території України»; 
3) митні вантажі, що залишалися на скла-
дах ліквідованих митних структур, передати 
місцевим продовольчим органам та радгоспам; 
4) особовий склад ліквідованих митних струк-
тур зібрати у Курську; 5) кадрова проблема, що 
виникла у зв’язку з ліквідацією митного кордону 
з Україною, мала бути вирішена у двотижневий 
термін [6, 140].

Одночасно НКТіП РРФСР відправив телегра-
му голові РНК УСРР Раковському, висловлюючи 
своє бажання відновлювати «митний апарат»«на 
демаркаційні лінії у найближчому тилу насту-
паючих радянських військ,… використавши 
співробітників, які працювали на митницях… по 
кордону з Україною»[6, 142]. Раковському про-
понувалося негайно повідомити, де краще розта-
шувати нові митні нагляди, і погодитись на ство-
рення нового митного округу з центром у Києві. 
На думку НКТіП, Наркомат іноземних справ 
РРФСР зі свого боку мав підказати місця розта-
шування «загальноросійських»митних установ 
на території України [6, 143]. 

Слід зазначити, що, незважаючи на офіційні 
заяви про створення єдиного радянського 
економічного і митного простору, більшовицьке 
керівництво Росії цілком свідомо використовува-
ло політику подвійних стандартів по відношенню 
до України, навіть радянської. Ліквідувавши 
українсько-російський кордон і тим самим 
відкривши необмежений доступ до Росії відносно 
дешевого або ж реквізованого українського про-
довольства, уряд РРФСР у той же час через свій 
Народний банк повідомляв про те, що «тимчасові 
правила про обмеження вивозу (з Росії) грошей 
і в подальшому зберігають свою силу стосов-
но України»[6, 145]. Тільки 26 березня ГУМК 
проінформував Народний банк РРФСР про те, що 
митники більше не контролюють процес вивозу 
грошей до України [6, 147].

Остаточно російські митні установи на кордоні 
з Україною було ліквідовано, як і наказував 
НКТіП, 1 квітня 1919 р. [7, 1].

Виконуючи розпорядження НКТіП, ГУМК 
намагалося зв’язатись із радянським урядом 
України. Ще 25 березня на засіданні Колегії 
ГУМК було прийнято рішення «про відрядження 
до Києва для з’ясування стану речей на місці 
у зв’язку з майбутнім установленням Мит-
них Наглядів»співробітника Арватова [4, 5]. 
Змінивши місце відрядження з Києва на Харків,  
Арватов аж  28 квітня телеграфував про те, що 
РНК УСРР в цілому погоджується з російським 
керівництвом у питаннях «зовнішнього 
товарообміну і митної політики», але у той же 
час при Українській раді народного господарства 
замість колишнього Департаменту митних зборів 
Української Держави створюється свій Відділ 
митного контролю. Цей відділ і мав вирішувати 
в Україні проблеми «зовнішнього товарообміну»і 

митної політики [9, 183-185], складаючи, таким 
чином, певну конкуренцію російському митному 
відомству.

Очевидно, така інформація мала викликати 
справжній шок у керівництва ГУМК, адже ви-
ходило, що уряд УСРР інтерпретував резолюцію 
міжвідомчої наради від 27 лютого на свій лад, 
намагаючись поставити митну справу в Україні 
під свій контроль замість того, щоб передати все 
росіянам. Вже 29 квітня Арватов виїхав до Мо-
скви за необхідними директивами, бо ні він, ні 
його керівники не були готові до такого розвитку 
подій.

Те, що переговори ГУМК РРФСР з радянськи-
ми урядами інших республік щодо нових місць 
розташування митних пунктів на спільному 
радянському кордоні були проблематичними, 
підтверджує лист голови Колегії ГУМК Остро-
менцького до Головного управління прикордонної 
охорони від 26 квітня. Голова Колегії повідомляв 
про одночасні переговори з урядами Білорусії, 
України і Литви, причому два останні виступали 
за створення спеціальної митної варти, яка б охо-
роняла лінію кордону між митними пунктами [9, 
19].

Звичайно, переговори з Харковом мали продов-
жуватись, але з точки зору ГУМК більш ефек-
тивним у справі організації західного радян- 
ського митного кордону був інший шлях. 2 трав-
ня ГУМК, заручившись підтримкою Наркомату 
торгівлі і промисловості РРФСР, направило листа 
до ВЦВК, обвинувачуючи новостворені радянські 
республіки в «економічному сепаратизмі»і на-
полягаючи на створенні «загальнофедеративно-
го митного союзу з центральним управлінням у 
Москві і відділами його у всіх окремих Радян-
ських республіках»[6, 194, 205]. ГУМК у своїй 
аргументації виходило із загальнопоширеної 
вже на той час у Москві думки про те, що всі 
інші республіки є лише складовими частина-
ми Російської Федерації, і позиціонувало себе, 
по суті, як захисника революційних принципів 
і борця з буржуазно-націоналістичними пере-
житками. Аби не затягувати відповідні процеси, 
ГУМК пропонувало ВЦВК розглянути і затверди-
ти проект постанови  «Про митний союз і єдність 
митного управління»[6, 194, 195]. 

Замість постанови Всеросійський центральний 
виконавчий комітет 1 червня прийняв резолюцію 
«про об’єднання воєнних і матеріальних сил 
РРФСР з Радянськими Республіками: Україною, 
Білорусією, Литвою і Латвією»і про створення 
відповідної «об’єднавчої»комісії [8, 4]. Цікаво, що 
ВЦВК з невідомих причин не включив до складу 
цієї комісії представників ГУМК РРФСР, зму-
сивши останнє через НКТіП клопотатись про ви-
правлення «помилки». У листі до Комісії з питань 
про воєнне і матеріальне об’єднання Радянських 
Республік від 6 червня новий начальник ГУМК 
Харьков аргументував своє прохання тим, що, 
крім воєнного і матеріального, має відбутися ще і 
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митне об’єднання всіх республік [8, 5]. 
Але все виявилося марним: рівно місяць 

і Комісія, і ВЦВК ігнорували це прохання 
ГУМК, просто не відповідаючи на офіційні за-
пити. Не витримавши, 30 червня ГУМК, яке 
мало нерозв’язані проблеми з республіками, 
у тому числі з Україною, відрядило до Комісії 
спеціального емісара, якому там, по-перше, було 
повідомлено, що представництво ГУМК у Комісії 
не передбачається, а по-друге, попросили на-
дати для розгляду проект постанови про митне  
об’єднання всіх радянських республік [8, 9].

Очікуючи реакцію Комісії, ГУМК було зму-
шено продовжувати переговори з українською 
стороною, намагаючись реалізувати саме свій 
сценарій упорядкування західного митного кор-
дону. У другій половині червня – середині липня 
1919 р. начальник ГУМК Харьков перебував в 
Україні, намагаючись змусити Українську раду 
народного господарства погодитись із «Положен-
ням про місцеві відділи Центрального Митного 
Управління у Радянських Республіках, що вхо-
дять до складу Російської Федерації»[5, 72, 91; 6, 
217, 230]. Дане положення було спрямоване на по-
дальшу централізацію радянської митної систе-
ми на чолі з російським управлінням, тобто без-
посередньо товаришем Харьковим. Остаточно цей 
документ було затверджено Колегією Наркомату 
торгівлі і промисловості РРФСР тільки 21 липня 
1919 р., коли Харьков повернувся до Москви, і це 

говорить про те, що у червні в Україні начальник 
ГУМК, очевидно, намагався узгодити основні ідеї 
майбутнього положення. Такі ідеї висловлюва-
лись ще у травні, як це видно із звіту завідуючого 
адміністративним відділом ГУМК РРФСР [7, 
1]. Із звіту завідуючого відділу митного контро-
лю при Раді народного господарства України 
Г.Турчинського також відомо, що у квітні-червні 
1919 р. з російськими митниками двічі проводи-
лись переговори з питань «про взаємовідношення 
між митними відомствами Великоросії та 
України у зв’язку із створенням єдиного для обох 
республік народно-господарського плану»[7, 
35зв.]. 

Здавалося, що керівництво російських 
митників нарешті досягло свого. Вирішивши 
проблему ліквідації україно-російського кордо-
ну як міждержавного і митного, вони нарешті 
підійшли впритул і до розв’язання проблеми 
облаштування нового західного кордону, що 
включала повне підпорядкування Москві мит-
них структур України. Але події військово-
політичного характеру, які розвивалися в Україні 
у цей час, звели всі зусилля московських митних 
«централізаторів»нанівець. Замість просування 
на захід російським митникам, слідом за чер-
воними військами і урядом Раковського, дове-
лось відступати на схід. Справу централізації 
радянської митної системи довелось відкласти до 
найкращих для більшовиків часів.
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