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чеки вона не дала паузу в 3 секунди, а пролунав миттєвий вибух. Перший 
боєць отримав відкриті переломи та порвані, посічені ноги, але все-таки 
пробіг метрів 5 до Максима. Нажаль, серце молодого командира зупини-
лось... Похований у м. Хмельницькому на Алеї Слави кладовища в мікро-
районі Ракове.

Указом Президента України №23/2017 від 03.02.2017 р. нагороджений 
орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Згідно рішення 5-ї сесії Хмельницької міської ради №1 від 16 березня 
2016 р. нагороджений Почесною відзнакою міської громади «Мужність і 
відвага» жителів м. Хмельницького (посмертно).

Звання «Почесний громадянин міста Хмельницького» Яровцю Макси-
му Олександровичу присвоєно рішенням 9-ї сесії Хмельницької міської 
ради від 26 жовтня 2016 р. за жертовність, героїзм, незламність духу у 
захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, по-
смертно.

На вшанування пам’яті Максима Яровця у березні 2017 р. відкрито 
меморіальну дошку на фасаді Хмельницької середньої загальноосвітньої 
школи №18 ім. В’ячеслава Чорновола, де вчився герой.
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ПАПЕРОВІ ГРОШОВІ ЗНАКИ (БОНИ) УКРАЇНИ 
1917 - 1920 рр.

Революційні події в лютому – березні 19І7 р. спричинили створення 
Центральної Ради, яка впроваджувала послідовні заходи щодо встанов-
лення української автономії. Іх вислідом стала поява на європейській карті 
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Української Народної Республіки . 
Кінець другого десятиліття XX ст. 
на наших землях характеризувався 
безперервною боротьбою за неза-
лежність. Внутрішні протиріччя та 
зовнішні вороги не сприяли ефек-
тивному функціонуванню грошо-
во-банківської системи. Але за 
будь-якого уряду значна увага при-
ділялася випускові власних грошей 
та функціонуванню українських 
банків.

Від початку літа 1917 р. при-
пинилося постачання в українські 
відділення банків грошей з Росії, 
хоча уряд останньої збільшував їх 
емісію. Основною причиною, що 
сприяла прискоренню створення 
української незалежної грошової 

системи, був прихід у Росії до вла-
ди більшовиків, уряд яких одразу 

виявив своє негативне ставлення до національної державності в Україні. 
Тому, відразу після III Універсалу, 20 листопада 1917 р. Українська Цен-
тральна Рада взяла курс на виготовлення власних грошей. Слід зазначити, 
що така робота вже велася серед різних кіл української громадськості від 
літа, коли уряд оголосив конкурс на виготовлення різноманітних атрибу-
тів і художники готували ескізи майбутніх грошових знаків. Серед авторів 
проектів українських грошей були такі митці, як Григорій Золотов, Василь 
Кричевський, Іван Мозалевський, Олександр Красовський, Антон При-
ходько, Борис Романовський і найбільш відомий у тогочасному творчому 
середовищі Юрій Нарбут. Ними було створено близько 300 різних ескізів 
грошових знаків, які впродовж наступних років служили базою для виго-
товлення українських грошей.

Серед українських економістів не було одностайності щодо випуску 
грошових знаків. Домінуюча на той час металістична теорія проведення 
емісії паперових грошей передбачала наявність золотого запасу для їхньо-
го забезпечення, якого на той час не було. Перевагу отримали прихиль-
ники функціональної теорії випуску грошей. Згідно з нею грошові зна-
ки повинні були забезпечуватися запасами цукру та борошна, що були в 
розпорядженні уряду Української Центральної Ради внаслідок державної 
монополії, яку успадкувала молода держава від царського уряду.

Будинок типолітографії 
В. Кульженка  1
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Отже, на основі наведених вище міркувань Українська Центральна 
Рада прийняла “Тимчасовий закон про випуск державних кредитових бі-
летів УНР”. За ним кредитові білети УНР випускалися Державним банком 
у розмірі, суворо обмеженому реальними потребами грошового обігу під 
тимчасове (до утворення золотого фонду) забезпечення майном Респу-
бліки (нетрями, лісами, залізницями), її прибутками від монополій піс-
ля одержання на відповідну суму зобов’язань Державної скарбниці УНР. 
Нові гроші називали “карбованцями”. Пояснюючи такий вибір назви Ми-
хайло Грушевський зазначав: “Центральна Рада ухвалила випуск україн-
ських грошей для першого початку в “карбованцях”, рівних російським 
рублям, з огляду на те, що до них звикла українська людність”. Дійсно, ця 
назва була доволі поширена на теренах Наддніпрянської України, де ще 
до подій 1917-го карбованцем селяни називали російський рублі. Вартість 
українського карбованця у золотому еквіваленті дорівнювала рублю, ціни 
залишалися незмінними і це виключало необхідність малоосвіченим гро-
мадянам перерахування курсу. Кредитові білети випускалися в карбован-
цях лише законодавчо, причому один карбованець містив 17,424 частки 
щирого золота (0,766656 г) і поділявся на 200 шагів. Першими кредито-
вими білетами, що побачили світ 5 січня 1918 р. були 100 карбованців. Ви-
готовлені за проектом Юрія Нарбута в київській друкарні С. В. Кульженка, 
вони мали надзвичайно привабливий вигляд, хоч і не були достатньо за-
хищені від фальшування. 

Перші українські паперові гроші виконано у стилі вітчизняного баро-
ко. Слід зазначити, що вони містили зображення тризуба, який тоді ще не 
був офіційним гербом республіки. На лицевім боці банкноти була помилка: 
«кредітовий» замість «кредитовий», а зворотний бік надрукований низом 
догори (перевернутий реверс). Але, попри технічні похибки, емісія перших 
українських карбованців пройшла успішно – вони були визнані та прийма-
лися населенням, серед якого отримали назву «яєшня» через домінування 
жовтого кольору, або «горпинка». Останнє пояснюють зображенням на 
них орнаменту, подібного до тих, що виконувалися на фартушках із такою 
ж назвою. Напис на кредитових білетах був продубльований російською, 
польською та єврейською мовами, що декларувало демократичні принципи 
новопроголошеної держави у розв’язанні національного питання.

Випуск білетів по 100 крб. без менших номіналів був викликаний, з 
одного боку, потребою більшої суми грошей для Державної скарбниці, а 
з іншого – наявністю в обігу царських грошей та грошових знаків Тимча-
сового уряду, які виконували функцію розмінних. Розмінні грошові знаки 
були випущені трохи згодом, 1 березня 1918 р. Передбачалося випустити 
знаки таких номіналів: 5,10,25 і 50 карбованців. Але впровадження цього 
закону було розтягнуто в часі й реалізовано лише частково. 
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100 карбованців («яєшня», ескіз Г. Нарбута)
1 березня 1918 р. Центральна Рада ухвалила також Закон про гривню 

як грошову одиницю Української Народної Республіки. У ньому було ви-
значено співвідношення гривні до карбованця як 2:1 та передбачено ви-
пуск державних кредитових білетів із номінальною вартістю 2, 5, 10, 20, 
100, 500, 1000 гривень. Водночас було ухвалено рішення про карбування 
монет. 20 гривень мали бути золотими, 1 гривня – срібною, а 1, 2, 5, 20, 50 
шагів – з іншого металу. Проте ці монети так і не було випущено з еконо-
мічних і технічних причин.
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Уряд УНР замовив у Берліні друкування гривень з номіналами 2, 10, 
100,500 і 1000. Такий крок був пов’язаний з необхідністю покращення якос-
ті і ступеня захищеності українських грошей, що забезпечувала друкарська 
база німецької держави. Одночасно не припинялося друкування грошових 
знаків в Україні. Поряд із цим проводилися заходи щодо створення власної 
високоякісної технічної основи для виробництва грошей. У Німеччині про-
водилися закупівлі устаткований для українського монетного двору, який 
через несприятливі обставини так і не був до кінця сформований.

25 та 50 карбованців (Народна назва — «лопатки» (з-за зображеного на 
них селянина з лопатою), ескізи О. Красовського
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Для розбудови держави необхідно було збільшувати випуск грошей, 
який, своєю чергою, обмежувався законом Центральної Ради від 24 грудня 
1917 р. Вихід із цієї ситуації було знайдено через емісію знаків Держав-
ної скарбниці, що не порушувало послідовності в діях уряду. Випущені 
6 квітня 1918 р. 50 і 25 карбованців містили напис: «ходять нарівні з кре-
дитовими білетами». Вони не мали серії та номеру, траплялися помилки. 
Найсуттєвішою з них була «ходить нарівні з кредитовим білетом», тобто 
малася на увазі наявність лише одного кредитового білета в обігу – 100 
карбованців. Тому їх було замінено новою емісією з серіями АК (м. Київ) 
і АО (м. Одеса), в яких виправлено помилки в написах. Ці знаки технічно 
були виготовлені краше, ніж 100 крб., але теж випускалися на папері без 
водяних знаків, що полегшувало їх фальшування.

Втім, проблема розмінності українських грошей залишалася 
нерозв’язаною, тому 18 квітня 1918 р. Центральна Рада ухвалила закон 
про випуск розмінних марок Державної скарбниці, які було видруковано 
матрицями українських поштових марок номіналами 10, 20, 30, 40 і 50 
шагів на грубшому папері та з написом на зворотнім боці: «Ходить нарівні 
з дзвінкою монетою». Цим передбачалося, що вони виконуватимуть функ-
цію монет, поки ті не будуть викарбувані. Назва “шаг” бере своє коріння з 
польсько-литовської доби. Провідна роль в тому, що українська розмінна 
монета отримала саме таку назву, належить Михайлу Грушевському, ко-
трий неодноразово зазначав, що при розробці української грошової систе-
ми необхідно покладатися на історичну традицію. Марки-шаги номіналом 
10 і 20 були спроектовані графіком Антоном Середою, решта – Георгі-
єм Нарбутом. Розмінні грошові знаки виготовлялися на грубому папері 
у Києві в друкарні Василя Кульженка (вул. Пушкінська, 4) та в одеській 
друкарні Юхима Фесенка (вул. Рішельєвська, 47). Розмінні марки не були 
зручними в обігу. Люди дотепно жартували, кажучи, що вони не ходять, а 
літають (коли здіймався вітер).

Початок фінансової стабілізації в Україні у квітні 1918 р. гальмувався 
присутністю військ Німеччини та Австро-Угорщини, які під виглядом до-
помоги у боротьбі проти більшовицької Росії почали захоплювати україн-
ське майно. Спроби уряду Центральної Ради усунути вплив цих держав на 
економічний і політичний стан нашої країни були безуспішними. З метою 
збереження присутності своїх військ в Україні начальник штабу німець-
ких військ на території УНР генерал Вільгельм Гренер скликав 24 квітня 
1918 р. нараду, на якій було вирішено зробити державний переворот. Він 
стався у ніч 30 квітня 1918 р., в результаті чого УНР перетворилася в Геть-
манат Українську Державу на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським.
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10,20, 30, 40 і 50 шагів
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Одним із перших кроків гетьманського уряду з питань зміцнення гро-
шової системи, визначення напряму майбутніх реформ було утворення 
Фінансового комітету, який об’єднав провідних науковців і практиків. 
Основним завданням комітету, який уперше зібрався 10 травня 1918 р., 
було визначення способів проведення грошової реформи в Україні. Пер-
шим кроком у цьому напрямку було ухвалення закону про випуск білетів 
Державної скарбниці від 12 травня 1918 р. Він передбачав емісію номіна-
лів у 50, 100, 200 і 1000 гривень терміном на 4 роки, які мали приносити 
3,6% прибутку щорічно. 

Кожна облігація мала вісім обрізних купонів, які оплачувалися раз на 
півроку в розмірі 3,6% річних. Відрізні від облігацій купони були таких 
номіналів: 90 шагів, 1,80,3,60 і 18 гривень відповідно до номіналів білетів 
Державної скарбниці (50, 100, 200, 1000 гривень). Відділені купони ви-
користовувалися також як розмінні гроші.
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3,6 %  білети  Державної скарбниці (ескізи Г. Нарбута)

Білети Державної скарбниці виконували роль сурогатів грошо-
вих знаків, оскільки, крім функцій цінних паперів, вони визначалися 
обов’язковими до приймання за всіх видів розрахунків. Загальний обсяг 
їхньої емісії мав становити 1 млрд грн. (500 млн карбованців). З метою 
забезпечення відповідності тогочасним вимогам захисту від фальшування 
угоду на виготовлення білетів Державної скарбниці було підписано з Бер-
лінською друкарнею. 
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Гарантований Державним банком обмінний курс марок і крон спону-
кав населення скуповувати ці валюти і використовувати їх як засоби на-
громадження. Водночас у Німеччині та Австро-Угорщині розкручувалася 
спіраль інфляції, продаж товарів цих держав в Україну здійснювався за за-
вищеними цінами. Результатом цього було пасивне сальдо у торгівлі Укра-
їни з державами-союзницями. Уряд більшовицької Росії, зі свого боку, 
безперервно здійснював емісії грошей і наповнював ними український 
ринок, де вони обмінювались і ходили разом з українською валютою. 

Будинок типолітографії Ю. Фесенка в Одесі
Отже, необхідність здійснення переходу до єдиної української валю-

ти була об’єктивною реальністю як у політичному, так і в економічному 
аспектах. Тому активно велася робота з налагодження випуску грошей в 
Україні та формування й покращення власної технічної бази виробництва 
грошових знаків, а також проектування їх нових зразків. У травні 1918 р. 
між Міністерством фінансів і власником одеської типолітографії Е. І. Фе-
сенком було підписано угоду про друкування українських грошей. Згідно 
з нею в одеській друкарні розпочали роботу з налагодження виробництва 
знаків Державної скарбниці номіналами 25 і 50 карбованців серії АО. Ви-
робництво грошей всередині країни було вигіднішим, аніж за кордоном, 
адже, якщо вартість друку кредитових білетів у берлінській друкарні ста-
новила 15 копійок у перерахунку з німецької валюти, то в Одесі ці витрати 
складали 3,26 копійки за один примірник. Звісна річ, якість виготовлених 
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у Берліні грошей була вищою, однак їх треба було ще доправити в Україну, 
що згодом склало додаткову проблему для нашої держави.

Розпорядженням Міністерства фінансів від 23 липня 1918 р. Експеди-
ції заготованок державних паперів було вказано про виготовлення нових 
грошових знаків карбованцевого номіналу (10, 40, 100 і 1000), а також 
нових 25 і 50 крб. Для цього пропонувалося переробити наявні проекти Г. 
Нарбута 50 і 200 грн. відповідно у 100 і 1000 крб. їх друкування планува-
лося проводити в Києві та Одесі. Проект у 40 карбованців так і залишився 
нереалізованим, а до решти номіналів у серпні 1918 р. додали знак у 250 
крб.

На руках у населення перебувало 8-12 млрд російських рублів, до того 
ж більшовицький уряд продовжував наповнювати ринок своїми грішми. 
Тому було запропоновано проштемпелювати всі російські гроші, які пере-
бували в обігу, українськими наддруками, чи обмінювати їх на власну ва-
люту. Такої грошової маси Українська держава ще не мала, а замовлені ще 
Центральною Радою в німецькій друкарні гривні почали надходити лише 
в серпні 1918 р. 5 серпня в обіг було введено білети Державної скарбни-
ці (50, 100, 200 і 1000 гривень), а 17 жовтня - державні кредитові білети 
(2,10,100, 500 гривень). Перегодом із цієї серії вийшли кредитові білети 
номіналом 1000 і 2000 гривень, дозамовлені урядом Української Держави 
в Німеччині замість 5 і 20 гривень, що було викликано інфляцією. Законом 
від 9 липня 1918р. обсяг емісії білетів Державної скарбниці подвоїли. 

2 гривні — робота В. Кричевського
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10,100 та 500 («горпинки») гривень (ескізи Г. Нарбута)
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1000 та 2000 гривень (ескізи І. Мозолевського)

До 1 листопада 1918 р. через низький ступінь захисту підлягали вилу-
ченню перші кредитові білети номіналом 100 карбованців зразка 1917  р. 
Тож в Українській Державі почала набувати остаточної кристалізації влас-
на грошова система.
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Зміна політичної влади в Україні у грудні 1918 р. сповільнила рефор-
мування грошово-банківської системи. Утворена Директорія у складі В. 
Винниченка (голови), С. Петлюри, Ф. Швеця, А. Макаренка, П. Андрі-
евського перебрала владу від Ради міністрів Української Держави, і 26 
грудня було призначено перший уряд Директорії УНР - Раду народних 
міністрів. У новоствореному уряді обов’язки міністра фінансів попервах 
виконував Василь Мазуренко, а згодом було запропоновано на цю посаду 
Петра Климовича. Одначе він не прибув до Києва, і міністром став Бо-
рис Мартос. Крім нього, цю посаду обіймали М. Кривецький, X. Баранов-
ський, а відповідні обов’язки виконували П. Відибіда та А. Маршинський.

Грошову реформу провели практично без перешкод. Якщо для обміну 
не вистачало готівки, то іноземні гроші зараховувалися на депозит з од-
ночасним повідомленням через телеграф Київської контори Державного 
банку, яка надсилала українські купюри. Завдяки цьому останні не падали 
в ціні порівняно з іншими валютами, навіть навпаки - їхня вартість завжди 
була вищою від більшовицьких і денікінських грошей.

Послідовність здійснюваної реформи було перервано воєнними діями. 
2 лютого 1919 р. уряд Директорії відступив із Києва до Вінниці, а через 
місяць - до Кам’янця-Подільського. Характерними особливостями того 
періоду були стійка тенденція до зменшення території УНР і постійне по-
гіршення фінансового становища. Витрати на утримання армії та держав-
ного апарату постійно зростали, тоді як надходження від податків змен-
шувались, а згодом зовсім припинились. За таких умов попит на гроші 
міг задовольнятися лише через розширення емісій та друкування нових 
українських грошей. Такої грошової політики уряд Директорії дотриму-
вався до кінця 1920 р., тобто до кінця свого існування в межах України.

Ще однією особливою обставиною, за якої реалізовувалася грошова 
політика Директорії, було входження західноукраїнських земель до скла-
ду УНР. Б. Мартос приділяв багато уваги питанню грошового забезпечен-
ня цих територій. У Галичині, як у частині колишньої Австро-Угорської 
монархії, в обігу продовжували перебувати крони.У прийнятому законі 
Української Національної Ради про введення в обіг української національ-
ної валюти в західних областях від 4 квітня 1919 р. було передбачено, що 1 
гривня відповідає 1 кроні, а 1 карбованець - 2 гривням або 2 кронам. Вод-
ночас цим законом заборонялось обмеження вартості української валюти 
у будь-який спосіб, за що було передбачено арешт до двох років і штраф 
до 100 000 карбованців. Відмова приймати українські гроші передбачала 
кару арештом до б місяців і штрафом до 50 000 гривень. Отже, попри не-
втішні події на фронті, уряд УНР всілякими способами намагався забезпе-
чити обіг української грошової одиниці, яка була одним із найважливіших 
символів державності.



117

Незважаючи на значну ротацію у керівництві Міністерством фінансів, 
уряд Директорії дотримувався послідовності у своїй грошовій політиці. 
Насамперед, це стосувалося питання продовження виробництва грошей 
у Берліні згідно з попередніми угодами та доправлення їх в Україну. Стан 
справ із друкуванням грошей у Німеччині погіршився внаслідок револю-
ційних подій у листопаді 1918 р. та інфляції, що розкручувалася швид-
кими темпами. Крім того, Берлінська друкарня відмовилася відпускати 
папір, замовлений для виробництва українських грошей (25 і 100 карбо-
ванців з водяним знаком «зірки»), оскільки він використовувався для ви-
готовлення німецьких грошових знаків. Нестача паперу відповідно до пе-
редбачених асортименту та обсягу стала причиною збільшення різновидів 
українських грошових знаків.

З метою забезпечення потреби у грошових знаках більших номіналів, 
яка виникла внаслідок зростання цін, та для забезпечення обміну було 
вирішено внести корективи у структуру угоди з Берлінською друкарнею. 
Так, замість державних кредитових білетів номіналом у 5 і 20 гривень, 
зразки яких ще не затвердили, додатково замовили 80 000 білетів у 1000 
гривень, 160 000 білетів у 500 і 1 000 000 білетів номіналом 100 гривень. 
У підсумку загальна сума 1 млрд гривень залишилася без змін.

Окрім уповільнення друкування грошей, гострою проблемою стало їх 
нагромадження в коморах імперської друкарні. Представник Міністерства 
фінансів України в Німеччині В. Аристархов вишукував приміщення для 
зберігання українських грошей, клопотався про необхідність термінового 
їх відправлення з належно організованою охороною від нашої сторони. 
Одначе воєнні події, зокрема захоплення поляками Холмщини, перешко-
джали надходженню готових банкнот і паперу залізницею. Тому було 
укладено договір із німецьким акціонерним товариством «Lufthansa* про 
доправлення грошей повітряним шляхом. Завдяки перельотам із Берліна 
до Кам’янця-Подільського в Україні опинилася більша частина готових 
грошей. Одначе, високий ступінь зношення літаків, а також складний 
маршрут над Карпатами спричинили ряд аварій та катастрофу у травні 
1919 p. Так було втрачено певну частину грошей. Водночас, унаслідок не-
передбачених зупинок на території Румунії, було заарештовано і не по-
вернено 300 млн гривень.

 Значні труднощі у вирішенні проблеми забезпечення грошового обі-
гу знаками, друкованими за кордоном, спонукали уряд Директорії сфор-
мувати власні потужності для виробництва грошей. Такі кроки здійсню-
валися впродовж усього періоду існування УНР. Техніка виготовлення 
українських грошей в Україні була досить примітивною, з використанням 
літографічних каменів і цинкових кліше, за допомоги яких наносилися 
орнаменти кожного з кольорів. До того ж, бракувало високоякісної фарби 
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і спеціального паперу з водяними знаками. Останню проблему з часом 
вирішили через використання німецької продукції, яка була значно вищої 
якості та з водяними знаками. Використовуючи цей папір, Директорія до-
повнила грошовий ринок новими знаками (див. таблицю).

Друкарня, Кам’янець - Подільський. Зліва від Тріумфальної арки

Станиславів. Друкарня Данкевича
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Як видно з даних таблиці, що побудована в порядку номіналів (від най-
меншого до найбільшого), у Станиславові (нині Івано-Франківськ) було 
випущено розмінний знак номіналом 5 гривень, виконаний на сірому па-
пері з водяним знаком «гриби» друкарським способом. Цей випуск мав 
забезпечити грошовий обіг на західноукраїнських землях. Оскільки осно-
вні товарообмінні операції між східними і західними територіями України 
були пов’язані з цукром і нафтою, то найімовірніше, що ідея виникнення 
5-гривневого номіналу зумовлена відповідною ціною одного фунта цукру. 

Ще один знак – 10 карбованців – був виготовлений за проектом Г. Зо-
лотова. Друкувалися ці купюри на папері з водяним знаком «гриби». Од-
ночасно з ними побачили світ 25 крб. 30 грудня 1918 р. було виготовлено 
знаки Державної скарбниці номінальною вартістю 100 крб. Вони виріз-
нялися додатковим ступенем захисту. Так, зліва містилося погруддя Б. 
Хмельницького, виконане сухим рельєфним тисненням. Від його зобра-
ження походила народна назва цих грошей – «богданівки». Останні два 
номінали та 250 крб. було виготовлено на папері з водяним знаком «зірки».

Оголошення про випуск купюри 1000 карбованців з’явилось ще 4 
грудня 1918 р. Але через політичні події цей знак увели в обіг лише за 
часів Директорії. Він мав велику кількість різновидностей, що було зумов-
лено економічними обставинами і подіями на фронті. Так, відмова Німеч-
чини поставляти папір із водяними знаками «хвилі», що призначався для 
виробництва 1000-карбованцевих купюр, змусила шукати йому заміну. 
Було ухвалено рішення, відповідно до якого від 18 березня 1920 р. 1000 
крб. почали друкувати на папері з водяним знаком «зірки», а 100 крб., що 
виготовлялися на цьому папері, вирішили друкувати на папері з водяним 
знаком «гриби».

Розмiнний Знак Державної Скарбниці. 1919
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Назва Номінал Дата Місце друку Час емісії
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Розмінний 
знак Держав-
ної скарбниці

5 гривень Без дати
Станиславів 
(Івано-Фран-

ківськ)
5.07.1919

Знак Держав-
ної скарбниці

10 карбо-
ванців Без дати Київ, Кам’янець-

Подільський 27.07.1919 20,080

Знак Держав-
ної скарбниці

25 карбо-
ванців 1919 Кам’янець-

Подільський 27.07.1919 4,091

Знак Держав-
ної скарбниці

100 карбо-
ванців 1918 Кам’янець-

Подільський 27.07.1919 19,0

Знак Держав-
ної скарбниці

250 карбо-
ванців 1918 Кам’янець-

Подільський 08.1919 816,1

Знак Держав-
ної скарбниці

1000 карбо-
ванців Без дати

Київ, Вінниця, 
Кам’янець-

Подільський
4.12.1918 -
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10 («раки») та 1000 карбованців (ескізи Григорія 3олотова)

25 карбованців (ескіз А. Приходька)
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100 карбованців (ескіз Г. Нарбута)

250 карбованців («канарейки», ескіз Б. Романовського)

Складність реалізації грошової політики уряду Директорії полягала 
ще й у тому, що в Одесі денікінські війська захопили кліше для друку 
50-карбованцевих знаків серії АО і продовжували їхнє виробництво. Ана-
логічно діяв уряд більшовиків, який, окрім 50-карбованцевих знаків, ви-
пускав також 10-карбованцеві, на яких змінили характер серії номеру та 
яскравість фарб.

Найголовніше завдання, що стосувалося визнання законним засо-
бом платежу лише грошових знаків УНР, було виконано у жовтні 1920 
р. Усі інші гроші могли вільно купуватись і продаватись, але не були 
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обов’язковими для приймання. Водночас визнавалися фальшивими біль-
шовицькі та денікінські емісії.

За часів Директорії обсяг українських грошей в обігу зріс до 20 млрд 
грн., що відображало умови галопуючої інфляції.
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Западенко Л.П. 
м.Хмельницький

ДО ІСТОРІЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ 
МІСТЕЧКА ЛЕТИЧІВ

Історію нашого краю спільно з українцями формували євреї, поляки, 
росіяни, вірмени та представники інших націй. Проте саме євреї протя-
гом тривалого історичного періоду мали чи не найбільший вплив серед 
усіх національних меншин на процеси, що відбувалися на території Ле-
тичівщини та міста Летичева. У переважній більшості місцями свого про-
живання вони обирали міста і містечка, деякі – села. Євреї здебільшого 
селилися в тих місцях, де були природні низини, біля рік. Саме такими 
природними об’єктами, як велика річка Південний Буг (у середньовіччі – 
Бог) та Вовк, що впададає у нього і велика заболочена низина взовж річки, 
привабив їх Летичів.

На переконання багатьох дослідників, Летичів міг бути заснований у 
другій половині XІІ ст., й входив спочатку до складу Болохівської землі та 
Галицько-Волинського князівства, пізніше – до Великого князівства Ли-
товського. У 1362 р. землі, де знаходиться Летичів, надійшли у власність 
Коріатовичів. Саме за їх панування у Летичеві для оборони від татар було 
збудовано фортецю, перші згадки про яку датуються 1411 р. [1]. 

У 1447 р. староста генеральний подільський, каштелян кам’янецький 
Теодор Бучацький в результаті походу приєднав до Подільського воєвод-


