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УДК 725:94(477.51)«17» 
 

Юлія Фурсова 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ  
НА «НАЦІОНАЛЬНІ СТРОЄНІЯ»  

У ГЕТЬМАНСЬКІЙ СТОЛИЦІ БАТУРИНІ 
(за матеріалами Центрального державного історичного  

архіву України в м. Києві) 
 

У статті розглядаються документи з ЦДІАК України м. Київ, що містять інформацію 
про виділення коштів, виготовлення та постачання будівельних матеріалів на потреби буді-
вництва у Батурині.  

Ключові слова: Батурин, К. Розумовський, «Національні строєнія», будівництво, оплата 
праці, Дмитро Стожок, будівельні матеріали.  

  
Питання про відбудову Батурина за часів Кирила Розумовського та обсяг коштів, 

що були спрямовані на ці потреби, сьогодні залишається мало вивченим. Поодинокі 
дослідження та публікації не дають повного уявлення про забудову й економічний 
розвиток гетьманської столиці. У статті здійснено спробу на підставі виявлених до-
кументів у ЦДІАК України в м. Києві дослідити питання, пов’язані з виділенням 
коштів на «Національні строєнія» у гетьманській столиці, виготовленням і поста-
чанням будівельних матеріалів. 

Згідно з іменним указом імператриці Єлизавети в 1748 р.: «повелено город Бату-
рин возобновить, церкви Божии построить и привести в прежнее бывшее его состоя-
ние», розпочинається відбудова Батурина. Відразу по приїзду до Батурина Кирило 
Розумовський 12 жовтня 1751 р. звернувся з проханням до імператриці: «На постро-
ение в Батурине церквей Божих, гетманского дома и прочих публичных апартамен-
тов, довольной сумы потребно; на то как скарбу национального, так и на собствен-
ное содержание мое всемилостивейше пожалованных доходов крайне не достаточ-
но» [1]. Це прохання гетьмана було підтримано імператрицею: «Отдавались ему все 
доходы с подлежащих на уряд гетманский маетностей» [2]. 

Для контролю та послідовного виконання всіх запланованих робіт у Батурині,  
в 1752 р. гетьман видав розпорядження про створення «Экспедиции строения горо-
дов Глухова и Батурина». Всі будівельні роботи, які в подальшому здійснювалися в 
Батурині, здійснювалися за рахунок військового скарбу та з дозволу Генеральної 
військової канцелярії (далі –ГВК) [3].  

«Національні строєнія» дали поштовх економічному та промисловому розвитку 
Батурина, адже виготовлення та постачання великої кількості будівельних матеріалів 
потребувало значних видатків. Історик і архівіст Прокіп Нечипоренко у своєму до-
слідженні «Національні строєнія» 1748–1765 рр. на Посейм’ї та їх відношення до го-
сподарства гетьмана Розумовського» засвіідчив, що з 1751 до 1763 р. на батуринське 
будівництво було витрачено близько 230 тис. руб., у середньому 15–17 тис. руб. на 
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рік. На сьогодні відома низка документів, що стосуються виділення коштів на потре-
би батуринського будівництва [4]. 

У 1752 р. ГВК видала наказ щодо встановлення оплати праці майстрів-будівельни-
ків, які були задіяні на роботах у Батурині: «Повелеваем оным мастеровим людям про-
изводить заплату таким распорядком, чтоб они напрасно той платы получать не могли 
и в том неследовало б казенного убытка тоже заплату призводить из денег скарбу 
Войскового» [5]. Того ж року на купівлю в м. Тула «железных и протчих материалов» 
для будівельних робіт у Глухові та Батурині було виділено з Військового скарбу 3 тис. 
руб. [6]. Крім того, на купівлю золота та срібла для іконостасу гетьманської церкви,  
а також для найму майстрів було виділено 3 тис. руб. [7]. 

Активну участь у будівництві «Національних строєній» брав батуринський сот-
ник Дмитро Стожок. Гетьман Кирило Розумовський доручав йому здійснювати кон-
троль над будівельними роботами. О. Лазаревський зазначав, що в 1751 р. Д. Стожок 
був зайнятий заготівлею «разных надобностей к строению г. Батурина» і, крім того, 
знаходився «при разных Национальных строениях и делах при г. Батурине умножи-
вшихся» [8]. 3 листопада 1751 р. Кирило Розумовський надіслав сотнику 2000 руб.  
з наказом використати їх на потреби будівництва та для оплати праці майстрів, що 
були задіяні на будівництві гетьманської столиці [9]. У 1753 р. бунчуковий товариш 
Іван Діановський звернувся до Дмитра Стожка з проханням виділити кошти «на 
уплату столярам, пыльщикам, плотникам и кузнецам 100 руб.». У цьому ж проханні 
йдеться про економію державних коштів, які витрачаються на будівельні потреби в 
Батурині: «Гвоздя железного в расход употребля иметь со всяким бережением дабы 
ни в чем излишней траты а казенными деньгами убытки следова немалые» [10]. 

Зі справи «Дело о строительстве городов Глухова и Батурина» дізнаємося, що 
саме на потреби Батуринського будівництва в 1754 р. було заготовлено та доставле-
но: «кирпича – 3061620, ломаного кирпича, способного на фундамент – 1 тис. воз., 
серого кирпича – 3280000, колод сосновых – 6020, колод купленых на дрова – 66, 
рубаных сосновых дров 150 возов, дубовых дров 20 возов» [11]. 

Хоча кошти на потреби «Національних строєній» надходили до Батурина система-
тично, їх не завжди було достатньо, тож у 1755 р. Кирило Розумовський звернувся з 
проханням, щодо збільшення коштів на будівельні потреби: «К строению города Бату-
рина на исправление покупкою материалов и на платеж работникам и мастеровым лю-
дям заработных денег отпускать из оных пограничных таможень по требованиям моим» 
[12]. Зі звіту генерального підскарбія А. Безбородька за 1755 р. дізнаємося, що батурин-
ському сотнику на «Національні строєнія» було видано 1599 руб, 79 коп., а Домовій 
Економічній канцелярії Кирила Розумовського компенсовано 1238 руб., які були витра-
чені на будівництво гетьманського будинку з власних коштів гетьмана [13]. 

У 1756 р. заготовлено будівельного матеріалу на загальну суму 17 тис. 813 руб.: 
«колод сосновых – 32588, дерева дубового – 15078, драни – 211153, гонта дубового – 
30000, дощок больших и менших – 13270, дубов – 1802, крежей – 619, пластин – 130, 
бревен решетатых – 4724, дерев хвойных – 441, берез – 4, дерев разных садовых и лес-
ных для насажения – 22663». На будівельні потреби того ж року було використано: 
«тьосу – 23304, дерева дубового – 8796, драни – 955000, гонта – 10000, крежей – 588, 
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дощок больших и малых – 13270, пластин – 130, брусов решетчатых – 4724, леса сос-
нового бревен – 21150, жженого кирпича – 5827490, серого кирпича – 1милион 20 тис. – 
за кирпич заплачено 6992 руб.; на мезинском майдане извести выпалено – 10250 кг. на 
суму 1640 руб.; за перевоз разных 3031 доски заплачено – 231 руб.» [14]. Провести чі-
тку межу між приватним і державним будівництвом, яке здійснювалося в Батурині 
впродовж другої половини ХVІІІ ст., досить складно, адже воно було тісно пов’язане 
матеріальною та адміністративною складовою. З архівних джерел можемо дізнатися, 
яку кількість матеріалу було доставлено в 1756 р. на будівництво перевезеного з Сам-
бору будинку для гетьмана: «брусу – 30, колод сосновых – 1817, бруса – 30, тьосу – 93, 
досок – 140, кафель калужский белый – 8956 изразцов» [15]. 

У 1757 р. для «Експедиції Батуринського та Глухівського будівництва» з Війсь-
кового скарбу було видано на потреби батуринського будівництва 300 руб. Ці кошти 
були витрачені «на поставку железных окон и дверей в Дом его ясновельможности 
Гетмана, на палева, на разные железные материалы и на прочие нужные при экспе-
диции имеющиеся расходы … на зарплаты плотникам находящиеся в Батурине при 
кирпичном заводе, в новостроеном при Батурине его ясновельможности дом, на раз-
ные кузнечные работы» [16]. 

Значні видатки йшли на оплату праці згідно контрактів з різними фахівцями. Майс-
три-цеглярі, що були задіяні на батуринському будівництві, вимагали оплати 1 руб. за 
тисячу випалених цеглин. Усі наймані працівники утримувалися коштом Військового 
скарбу. З наказу гетьмана від 13 травня 1752 р. дізнаємося, що на утримання й оплату 
праці робітників на цегляному заводі виділялося на місяць 2 четверики борошна, гар-
нець круп, сало, олія, сіль [17]. Відомо, що в 1751 р. Кирило Розумовський найняв на 
три роки іноземця Іогана Гіршбергера, який мав отримувати 300 руб. на рік [18]. 

У 1755 р. з митних зборів до Військового скарбу надійшло 48147 руб. 85 коп. Ці 
кошти використали на оплату праці «советнику Теплову, архитектору Ринальди, ка-
пельмейстеру, трубачам» [19]. Відомо, що з витрат канцелярії гетьмана Кирила Ро-
зумовського за півроку служби на оплату праці архітектору А. Рінальді було виділе-
но 800 руб. Архітектори Венероні та Бартоліані, які працювали в Батурині 2 роки і 9 
місяців, отримували платню 800 руб. на рік [20]. Архітектор Андрій Квасов, під ке-
рівництвом якого здійснювалася забудова Батурина, отримував оплату, яка залежала 
від обсягу виконаних ним робіт. Так, за грудень і січень 1762 р. він отримав 116 руб., 
за липень-листопад того ж року – 400 руб.; в 1764 р. – 800 руб. Садівник Дітман за 
чотири місяці роботи в 1752 р. отримав 100 руб., у 1764 р. за вісім місяців – 200 руб. 
[21]. Проаналізувавши оплату праці архітекторів, які були задіяні на будівельних ро-
ботах у Батурині, можена зробити висновок, що це було планове будівництво, яким 
керували провідні зодчі ХVІІІ ст., а їх робота досить гарно оплачувалася.  

Наведена вище інформація засвідчує, що в другій половині ХVІІІ ст. будівництво 
«Національних строєній» здійснювалися досить швидкими темпами за участю та під 
керівництвом видатних зодчих ХVІІІ ст., однак це питання потребує подальших 
ґрунтовних досліджень.  
______________________ 
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Fursova Yu. To the question of allocation of funds for «National buildings» in the Hetman’s 
capital Baturyn (according the materials of Kyiv Central Historical Archive) 

The article deals with archival documents from Kyiv Central Historical Archive, containing in-
formation on the allocation of funds, the manufacture and supply of construction materials for the 
needs of the Hetman’s capital Baturyn. 
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Фурсова Ю. К вопросу о выделении средств на «Национальные строения» в гетман-

ской столице Батурине (по материалам Центрального государственного исторического 
архива Украины в г. Киеве) 

В статье рассматриваются документы ЦГИАК Украины, содержащие информацию о 
выделении средств, изготовлению и поставке строительных материалов на нужды строи-
тельства гетманской резиденции в Батурине. 
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