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СЕРГІЙ КИСЕЛЬОВ: ВІХИ БІОГРАФІЇ 
У новітній історії України діяло багато яскравих політичних діячів. 

Пріоритет у дослідженнях належав, переважно, висвітленню діяльності 
загальнонаціональних лідерів. Для повного розуміння перебігу подій постає 
завдання вивчення політичної активності представників українських регіонів. 
Це в повній мірі стосується діяльності на Поділлі Сергія Івановича Кисельова 
(1877-1937 рр.). Він обіймав посади голови Проскурівської повітової земської 
управи (1912-1917 рр.), в 1917-1918 рр. очолював Проскурівську повітову 
продовольчу управу та був виконувачем обов’язків Проскурівського повітового 
комісара, Подільським губернським старостою у період гетьманату 1918 р., 
очолював Проскурівське відділення Червоного Хреста (1919 р.) [72, с. 186]. 
Характеризуючи цю особистість, його друга дружина В. Зайцева писала, що 
«знала завжди його людиною чесною, відданою справі і яка любила свою 
батьківщину» [42, арк. 28]. 

Сергій Іванович Кисельов народився 13 вересня 1877 р. у містечку 
Чорний Острів Проскурівського повіту Подільської губернії (нині – смт у 
складі Хмельницького району Хмельницької області). Його батьки – Іван 
Петрович Кисельов і Олександра Іванівна (донька колезького радника І. 
Євтушевського) мали декілька дітей: Володимира (1874 - ?), Сергія (1877-1937), 
Олександра, Івана (1885 - ?), Андрія, Дмитра, Марію, Ольгу, Тетяну і Ніну [50, 
арк. 5]. Батько С. Кисельова походив з купецької родини, був київським 
спадковим Почесним громадянином, служив землеміром при Проскурівсько-
Летичівському з’їзді мирових посередників, володів маєтком «Смолянка» (148 
десятин землі) поблизу с. Чорний Острів [49, арк. 12]. Не відомо, чи був 
родичем І. П. Кисельова тогочасний власник маєтку (282 десятини землі) у с. 
Верхівці Проскурівського повіту Андрій Петрович Кисельов [20, с. 105], який 
1891 р. допоміг збудувати у селі церкву великомучениці Параскеви [95, с. 732], 
1904 р. був членом Проскурівсько-Летичівського сільськогосподарського 
товариства [1, с. 85]. Невідомо у кого І. П. Кисельов придбав землі «Смолянки». 
Маєтком у Чорному Острові володіла у 1903 р. графиня К. Л. Ігнатьєва [20, с. 
164], 1905-1911 рр. – родина князів Волконських [73, с. 82; 112, с. 31]. 

Хоча за національністю Кисельови були росіянами [42, арк. 9], 
С. Кисельов володів українською мовою [96, с. 273]. 

Старший брат Сергія Івановича – Володимир (1874 р. - ?) вчився у Києві в 
Імператорському університеті Св. Володимира. 3 вересня 1896 р. призначений 
молодшим кандидатом на судові посади при Кишинівському окружному суді, з 
7 грудня 1910 р. – членом цього суду. Був одружений з Л. Д. Грюнберг, мав 
синів Сергія і Петра [49, арк. 5, 12, 13, 16-17]. 

Очевидно, С. Кисельов розпочав навчання у Чорному Острові у 
початковій школі або вдома, у 1889-1897 рр. навчався у ІІ Кишинівській (за 
іншими даними у Київській [42, арк. 11]) гімназії. За прикладом старшого 
брата, у 1897-1901 рр. С. Кисельов навчався на юридичному факультеті 
університету Св. Володимира [3, с. 140]. 20 вересня 1901 р. був направлений 
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«молодшим кандидатом на посади» по судовому відомству у Кишинівський 
окружний суд, з 19 листопада 1901 р. – працював у І-му цивільному відділенні 
суду. Наказом голови Одеської судової палати від 28 лютого 1902 р. 
С. Кисельова перевели у розпорядження голови Проскурівського з’їзду 
мирових суддів [42, арк. 27]. 23 березня 1902 р. С. Кисельова затверджено в 
чині губернського судового секретаря, а 16 серпня того ж року відряджено на 
п’ять місяців у Кам’янець-Подільський окружний суд. 22 березня 1903 р. 
молодого службовця знову відрядили у розпорядження голови Проскурівського 
з’їзду мирових суддів, де він у 1903-1906 рр. виконував обов’язки «неодмінного 
члена» з’їздів мирових суддів Проскурівської округи, слідчого, помічника 
мирового судді та періодично самостійно завідував мировими дільницями (1-
ою, 2-ою, 3-ою та 4-ою) цього ж округу [42, арк. 11, 27]. Одночасно С. Кисельов 
просувався і в табелі про ранги: в грудні 1903 р. він отримав звання колезького 
секретаря, в листопаді 1906 р. – титулярного радника [55, с. 365]. 

У той же час С. Кисельов розпочав благодійницьку діяльність. Наказом 
імператриці Марії Федорівни 29 січня 1904 р. С. Кисельов призначений 
почесним членом Чорноострівського сільського попечительства дитячих 
притулків [42, арк. 27]. 

У період японсько-російської війни 1904-1905 рр. С. Кисельов працював 
у Червоному хресті, разом з відомими діячами Поділля. Посаду голови 
Вінницького товариства Червоного хреста обіймав граф Д. Гейден. Товариство 
на Поділлі зібрало понад 274 тис. руб. на допомогу сім’ям загиблих і поранених 
вояків [66, с. 36-37]. За працю в згаданому товаристві 18 травня 1906 р. С. 
Кисельова відзначили медаллю «На пам’ять участі товариства Червоного 
Хреста в російсько-японській війні 1904-05 років». 

12 січня 1907 р. С. Кисельов звільнився з служби в судовому відомстві 
[42, арк. 27]. 2 березня 1907 р. він був призначений на посаду Почесного 
мирового судді 1 дільниці Проскурівського повіту, почав виконувати обов’язки 
члена повітової комісії по землевпорядкуванню, входив до складу повітової 
опіки за дитячими притулками, був одним з опікунів Проскурівського 
Олексіївського реального училища [2, с. 111, 116]. 

6 грудня 1909 p. діяльність С. Кисельова на Проскурівщині була 
відзначена орденом Св. Анни III ступеня [55, с. 366-367]. 

Особисте життя С. Кисельова також складалося досить вдало. Ще 
навчаючись в університеті, він одружився з Катериною Миколаївною 
Шантаріною (народилася 28 листопада 1876 р.) [55, с. 366]. У подружжя були 
син Олександр (20 листопада 1900 р. н.), дочки Ірина (4 липня 1907 р. н.) та 
Наталка (20 серпня 1912 р. н.) [51, арк. 36]. 

У 1903 р. на ім’я дружини її батько, полковник М. Шантарін, придбав 
маєток (348 десятин) в селі Пашківці у Проскурівському повіті. У майбутньому 
це слугувало підставою для політичних опонентів Сергія Івановича називати 
його поміщиком.  

У 1911 р. Сергій Іванович оформив документи на 322 десятини землі у с. 
Заруддя Проскурівського повіту, яка 1903 р. належало графу М. Ігнатьєву [20, 
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с. 120], 1905 р. – Ф. Лідерсу. На квітень 1918 р. маєток був закладений в 
Державному Дворянському банку за невчасні виплати [94, № 26. – 8 квітня]. 

У 1911 р. на Правобережній Україні, зокрема на Проскурівщині, 
відбулися вибори до земств. В Російській імперії земства сприяли розвитку 
сільського господарства, шляхів сполучення, медицини, страхової справи, 
освіти [104, с. 195]. Вибори здійснювалися на цензовій основі. Так, на 
Проскурівщині до списків виборців було включено лише 397 осіб [112, с. 31-
53]. С. Кисельов був обраний гласним Проскурівських повітових земських 
зборів, а повітовим земством – гласним Подільських губернських земських 
зборів [89, с. 83]. У квітні 1912 р. С. Кисельов увійшов до складу будівельної 
комісії повітового земства [89, с. 49]. Гласним проскурівського земства був 
обраний його брат В. Кисельов, який на той час жив у Чорному Острові [49, 
арк. 7 зв.] і, напевне, як старший син, успадкував маєток батьків.  

Першим головою Проскурівської повітової земської управи 21 липня 
1911 р. став барон Август Олександрович Майдель, який подав у відставку 
після відхилення земськими зборами його пропозиції розширити склад управи 
[89, с. 1, 49]. 14 травня 1912 р. ІІІ Проскурівські повітові земські збори обрали 
замість нього С. Кисельова. В управі працювало 29 осіб, окрім голови і 4-х 
членів управи. До виконання обов’язків голови Сергій Іванович приступив 5 
червня того ж року. Платня С. Кисельова у земстві з червня до грудня 1912 р. 
складала 1 716, 67 рублів [48, с. 13]. 

На посаді голови С. Кисельов відповідав за продовольчу справу, народну 
освіту, здійснював загальний нагляд за справами управи і підвідомчих їй 
установ, вирішував питання, що не вимагали колегіального обговорення [89, с. 
29]. Під головуванням С. Кисельова при земській управі діяли лікарсько-
санітарна комісія, агрономічна рада, економічна рада, створена у 1912 р., та 
шкільна комісія, заснована у 1913 р. [89, с. 2, 3]. Окрім того, С. Кисельов у 1912 
р. здійснював нагляд за будівництвом шкільних приміщень у 8 селах з 19-ти, в 
яких вони будувалися, зокрема, у Пашківцях [89, с. 5-6, 32]. З інших освітніх 
справ земства варто відзначити ухвалу на честь 300-річчя Дому Романових 
асигнувати по 50 руб. на відкриття 6 бібліотек при училищах [89, с. 50]. 

Проскурівське земство мало бездефіцитні бюджети. У 1912 р. його 
прибуток становив 648 730, 75 руб., видатки – 600 678, 32 руб. [48, с. 13]. У 
наступні роки видатки і прибутки земства були збалансованими і 1913 р. 
складали 501819, 59 руб. [111, с. 96, 130], 1914 р. – 464 593, 98 руб. [9, с. 32-33], 
1915 р. – 473 754, 32 руб. Значні кошти виділялися на соціальну і культурну 
сфери. Зокрема, на освіту 1913 р. асигновано 198 681 руб., 1914 р. – 178 999, 32 
руб., 1915 р. – 188 359, 80 руб. На медицину у 1913 р. виділялося 111 382, 75 
руб., 1914 р. - 65 514, 71 руб., 1915 р. – 66 196, 98 руб. На утримання шляхів у 
1913 р. відводилося 23 791, 81 руб., 1914 р. –70 068, 32 руб., 1915 р. – 49 867, 96 
руб. [72, с. 180]. 

У діяльності С. Кисельова важливе місце продовжувало посідати 
благодійництво. У жовтні 1912 р. С. Кисельова призначили довічним членом 
Пашковецького сільського піклувального притулку-богадільні [55, с. 365-366], 



6 

який був найбільшим за кількістю дітей. У ньому в 1910 р. перебувало 56 дітей, 
а у 1913 р. – 48 дітей [103, с. 68]. 

У лютому 1913 р. С. Кисельов став Почесним опікуном Проскурівського 
Олексіївського реального училища. Опікун зобов’язувався щорічно вносити на 
розвиток закладу від 300 до 500 руб. У 1914 р. він пожертвував 305 руб., в 1915 
– 400, в 1916 – 525. Ці кошти використовувалися на оплату навчання учнів з 
бідних родин (навчання коштувало 50 руб. на рік), фінансування медичного 
обслуговування вихованців, закупівлю підручників, організацію культурних 
заходів. Наприклад, 14 жовтня 1914 р. С. Кисельов замовив для бідних учнів 56 
квитків на оперу «Руслан і Людмила» [55, с. 366]. Також він надавав закладу 
всебічну адміністративно-організаційну допомогу [56, с. 275]. Саме за 
ініціативи С. Кисельова у квітні 1913 р. Проскурівська повітова земська управа 
звернулася до Міністерства народної освіти з проханням перетворити 
Олексіївське реальне училище в класичну гімназію. Прохання задовільнили за 
умови пристосування закладу до вимог гімназії: збудувати актовий та 
гімнастичний зали, придбати лабораторне обладнання для кабінету 
природничих наук, облаштувати окреме приміщення для класу 
природознавства [55, с. 366]. На здійснення цього було потрібно 30-35 тис. руб. 
Проскурівські земські збори на початку 1914 р. схвально відгукнулись на 
пропозицію профінансувати цей проект, але Перша світова війна перекреслила 
ці плани [56, с. 276]. 

Загалом, Проскурівське земство займалося масштабною програмою 
розвитку мережі навчальних закладів. Так, земські збори 7-10 жовтня 1913 р. 
постановили створити в повіті шкільну мережу загального навчання, збільшити 
кількість початкових шкіл до 200 [10, с. 51, 52]. 

Політичні вподобання С. Кисельова зазнавали змін. Так, в 1912 р. у 
списку виборців до четвертої Державної думи він названий націоналістом, 
тобто членом Подільського союзу російських націоналістів, який очолював І. 
Ракович – губернський предводитель дворянства [14, с. 281, 294]. А вже у 1917 
р. він був членом конституційно-демократичної партії – найвпливовішої 
ліберальної політичної сили тогочасної Росії. 

Також варто відзначити, що 1913 р. С. Кисельов був одним з 42 членів 
Проскурівського підвідділу Російського імператорського воєнно-історичного 
товариства, створеного 6 березня 1911 р. [113, с. 94, 97]. 

У грудні 1913 р. Губернські земські збори обрали С. Кисельова до складу 
делегації від Поділля з 6-ти осіб (голова губернської управи П. Александров, 
граф Д. Гейден та ін.) для представлення імператору Миколі ІІ з нагоди 50-
річчя земських установ [134, с. 62]. Очевидно, у зв’язку з цією подією, 2 липня 
1914 р. він отримав золотий нагрудний знак «На пам’ять 50-річчя від дня 
затвердження Положення про губернські та повітові земські установи». 
Загалом, у 1906-1916 рр. С. Кисельов був відзначений 11 офіційними 
нагородами [55, с. 366-367]. 
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У липні 1914 р., з дозволу міністра внутрішніх справ, Проскурівська 
земська управа налагодила телефонний зв’язок з Кам’янець-Подільським 
повітом. Його обслуговували на Проскурівщині 14 станцій [135, с. 49]. 

В умовах Першої світової війни робота земства спрямовувалася на 
забезпечення потреб армії. 2 серпня 1914 р. весь керівний склад повітової 
управи увійшов до місцевого відділу Романівського комітету [136, с. 32]. 
Водночас були продовжені найважливіші культурні проекти. 12-15 листопада 
1914 р. Проскурівські повітові земські збори встановили видатки і прибутки 
земства на 1915 р. Зокрема, передбачалося відкрити 23 початкові училища, 
асигнувати на побудову їх приміщень 18 400 руб. [8, с. 41, 44, 46]. Голова 
зборів П. Іванов-Луцевін охарактеризував діяльність управи як у вищій мірі 
інтенсивну і плідну. Збори подякували управі за трирічну працю. Голова і 
члени управи були обрані на наступний трирічний термін [8, с. 48]. 

29 грудня 1914 р. С. Кисельову надано чин надвірного радника. 
Наприкінці 1914 р. Проскурівське земство почало видавати політичну, 

громадську і літературну газету «Наша земська газета», з 1 січня 1915 р. – 
«Земська думка» [137, с. 44], з 1917 р. – «Вільна думка» [59, с. 32]. Редагував 
видання С. Кисельов. 

Вже з перших номерів газета подавала важливу інформацію про 
тогочасне життя Проскурівщини. Так, у виданні повідомлялася причина 
незавершеності земством у 1914 р. спорудження мережі шкіл для забезпечення 
загального початкового навчання. З початком війни земству не дозволили 
звертатися за кредитом до уряду, що й зупинило будівництво шкільних 
приміщень [62, № 21. – 24 января. - С. 1]. 

У зв’язку з війною на Поділлі утворювались різноманітні благодійницькі 
організації. Газета «Земська думка» повідомила своїх читачів про створення 
благодійницької  установи четвертими черговими Подільськими губернськими 
земськими зборами 15-22 лютого 1915 р. ЇЇ очолив голова земства П. 
Александров, а до 20-ти членів входив і С. Кисельов, поряд з такими 
громадськими діячами Поділля, як О. Потоцький, М. Патон, О. Гижицький, 
П. Балашов [62, № 63. – 14 марта. - C. 4]. 

У лютому 1915 р. земство ухвалило «Організувати при бібліотеці 
показову виставку навчальних посібників, як книг, так і наочних посібників, і 
пересувний музей навчальних посібників з антиалкогольним відділом» [137, с. 
45]. Надалі був розроблений проект «Проскурівського товариства 
розповсюдження освіти і тверезості», яке мало діяти у місті та повіті. 
Передбачалася широка програма відкриття бібліотек, читалень тощо [62, № 82. 
– 8 апреля. - C. 4; 118, с. 42]. Навесні 1915 р. Проскурівська земська управа 
постановила реорганізувати бібліотеку при управі у повітову земську 
бібліотеку. Бібліотека значно розширилася: відкрилися читальня, показова 
виставка і пересувний музей. У визначений час оглянути виставку могли 
безкоштовно всі бажаючі, а пересувний музей побував з експозицією в усіх 
навчальних закладах міста і повіту [105]. 
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Газета «Земська думка» повідомляла, що 20 квітня 1915 р. відбулося 
засідання Проскурівської міської думи під головуванням міського голови 
С. Крушельницького. Вона уповноважила С. Кисельова особисто підтримати у 
Державному Банку у Петрограді прохання міста щодо відкриття у Проскурові 
відділення цього банку. Прикметно, що С. Кисельов відмовився від виділення 
грошей на поїздку, за що «Дума у той же момент подякувала йому» [62, № 94. – 
22 апреля. - C. 4]. Стосовно цієї риси земських діячів, що була притаманна і 
С. Кисельову, відомий діяч дореволюційних органів самоврядування 
Харківської губернії О. Голіцин, згодом цілком слушно відзначав: «Всюди 
земець являв собою зразок безкорисливого працівника на користь і потреби 
населення, якому він служив» [15, c. 358]. Також питання відкриття в м. 
Проскурові відділення Державного Банку розглядалося Проскурівськими 
земськими повітовими зборами 28 травня 1915 р. [119, c. 51]. 

З економічних питань, які висвітлювалися в газеті «Земська думка», 
відзначимо публікацію 25 квітня 1915 р. цін на предмети першої необхідності, 
встановлені Проскурівською повітовою земською управою [62, № 97. – 25 
апреля. - C. 4]. 

Значне місце в діяльності С. Кисельова займала праця у Товаристі 
Червоного Хреста. Зокрема, 3 травня 1915 р. газета «Земська думка» 
повідомила, що С. Кисельов,  як помічник уповноваженого Червоного Хреста 
по Проскурівському повіту, виїхав до діючої армії [62, № 103. – 3 мая. - С. 4]. 

Важливою подією для повітовго міста був приїзд царя. 13 квітня 1915 р. 
С. Кисельов разом з повітовим предводителем дворянства П. Івановим-
Луцевіним, начальником гарнізону і міським головою зустрічав на ст. 
Проскурів Миколу ІІ. Приїхавши в Проскурів о 9. 30 вранці, він виїхав до 
Кам’янця і повернувся того ж дня наприкінці 18-ої години. «Попрощавшись з 
особами, які зустрічали тут вранці, Государ Імператор виявив бажання увійти у 
потяг, який відбув для подальшого слідування. Місцеве населення, яке 
зібралося біля переїзду, захоплено вітало Його величність вигуками «ура». Хор 
музики місцевого училища грав гімн…» [140, № 86. – 16 апреля. – С. 1]. 

Повітове земство займалося різноманітними справами, насамперед 
пов’язаними з війною. Проскурівські земські повітові збори 28 травня 1915 р. 
мали заслухати 25 доповідей, серед яких, про поставку чобіт для армії, про 
призначення повітового інспектора народних училищ, про відкриття 
вчительської семінарії [119, c. 51]. 

Весною 1915 р. С. Кисельов був членом комісії з реалізації врожаю в 
Проскурівському повіті [138, c. 63]. 15 липня 1915 р. у Вінниці, на нараді голів 
повітових земських управ Поділля, було вирішено закуповувати продовольство 
у виробників за посередництвом кооперативів [59, c. 38]. Восени 1915 р. 
Проскурівське і Гайсинське земство продали Київському інтендантству 15 907 
голів худоби [139, c. 56]. 

Діяльність С. Кисельова в складних умовах прифронтової Проскурівщини 
була оцінена владою. 11 травня 1915 p. за старанну службу та працю в часи 
військових дій його нагородили орденом Св. Станіслава ІІ ступеня, а 16 
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листопада 1915 р. – орденом Св. Станіслава І ступеня за уміле виконання 
обов’язків помічника Уповноваженого Російського товариства Червоного 
Хреста у Проскурівському повіті [55, с. 366-367]. 

У ті часи С. Кисельов був членом Проскурівсько-Летичівського 
сільськогосподарського товариства, яке у 1916-1917 рр. об’єднувало близько 
260 пайовиків. Прибуток товариства за 1 грудня 1915 р. - 1 грудня 1916 р. склав 
10 137, 86 руб. До керівних структур товариства входив і С. Кисельов [90, с. 3, 
11]. Прибуток товариства за 1916-1917 рр. склав 55564, 34 крб. [91, с. 3, 11, 12]. 

Загалом, дореволюційний проскурівський період (1902-1917 рр.) 
діяльності С. Кисельова відіграв важливу роль в його становленні як службовця 
судового відомства, земця, діяча Червоного хреста, зрештою – професіонала-
управлінця. Діяльність Кисельова на чолі земства Проскурівщини у 1912-1917 
рр. сприяла розвитку інфраструктури, економіки і культури краю. 

Суттєві зміни в його кар’єрі принесла Лютнева революція 1917 р. Після 
повалення самодержавства на короткий час обіймав посаду Проскурівського 
повітового комісара, але 25 березня 1917 р. відмовився від неї [121, арк. 1-3, 8]. 
Напевно, С. Кисельов не бажав бути учасником процесу розвалу влади, що вже 
розпочався. Так, 27 березня 1917 р. в Проскурові солдати арештували колишню 
міську поліцію, що викликало у місті певний безлад. Лад відновила навчальна 
команда 76 бригади ополчення. Новим начальником Проскурівської міської 
міліції було призначено капітана П. Шестаковського [6, с. 40]. 

У цей час, Тимчасовий уряд почав створювати нові органи влади. Серед 
них був, заснований на початку березня 1917 р., Подільський губернський 
продовольчий комітет, який координував постачання в цій сфері. Його 
виконавчим органом була рада з 11 осіб. С. Кисельову запропонували очолити 
комітет, але він не погодився, хоча був включений до складу ради [88; 117]. 

В Проскурові було засновано Українську Громаду (Т. Верхола, 
К. Місевич, Н. Дорошенко-Савченко та ін.). Її стараннями в місті було 
організовано українську маніфестацію, створено «Просвіту», відправлено 
делегата на Український національний конгрес у Києві, відбувся учительський 
з’їзд, який ухвалив рішення про запровадження обов’язкової 7-річної школи з 
українською мовою навчання, засновано Українську вчительську спілку. Але 
найважливішою справою Українська Громада вважала перевибори управи, яку 
контролювали росіяни і поляки. Свідок тих подій, Н. Дорошенко-Савченко 
згадувала: «На нашу пропозицію бльоку поляки й буржуазні єврейські кола 
відмовилися, бо, мовляв, йдуть з росіянами, їх кандидатом на голову нової 
управи Земства був попередній голова, дідич Сергій Кисільов, російський к-де 
(конституційно-демократична партія). Вже всі паркани кричали про це афішами 
й закликами підтримувати кандидатуру Кисільова. Стало відомо також, що 
вчительство середніх шкіл буде підтримувати згадану кандидатуру. Почалася 
моральна сугестія, що, мовляв, тільки Кисільов переможе, бо за ним «усе 
громадянство». Та ми не здавалися. Почалася, по модному кажучи, «холодна 
війна», яку ми й виграли, завдяки винятковій енергії й винахідливості 
Т. Верхоли. Діло було таке. Напередодні виборів Українська Громада знайшла 
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простору хату, в якій зроблено «штаб». Настелили на долівці соломи, дістали 
величезний самовар, наготовили вечерю. Того ж дня вже зранку Верхола 
попередив, аби Н. Дорошенко й К. Місевич діжурили весь день у «штабі» й 
нікуди не відходили, а сам зник невідомо куди. Попередив одначе, щоб 
приймали делегатів, коли такі будуть сюди приходити. Дійсно, по полудні 
почали напливати до нас делегати-селяни. А на вечір з'явився й сам Верхола. 
Що ж виявилося? Він засів у полі на перехресті доріг, які вели до міста, й 
спроваджував селян на нашу адресу. Ввечорі хата вже була повна гостей. 
Можливо, що селяни спочатку самі не зорієнтувалися, куди вони попали, бо 
звичайно Кисільов і Ко приготовляли для делегатів – селян приміщення. Після 
вечері всі порозсідалися на соломі й почалася праця: усю ніч ми «накачували» 
селян, з’ясовуючи їм, чиїх батьків, чиї вони діти. Тут були й лекції з історії 
України, її змагань за волю, про екслюатацію України Росією, про багатства 
України та про перевагу самостійного життя для народу. Намічено також усіх 
наших кандидатів на членів управи та на голову. На голову намітили д-ра М. 
Стаховського, а на членів: Т. Верхолу, вчителя народної школи Чухрія, ще двох 
вчителів, чи не бл. п. Осецьку та одного селянина. Підсумовуючи свої сили, все 
таки не були ми певні перемоги… З огляду на непевність успіху, наша Громада 
збльокувалася з єврейським робітництвом, пообіцявши їм одно місце в управі. 
Буржуазні кола євреїв, як уже було згадано, йшли з росіянами. На вибори наші 
пішли гуртом і зайняли суцільно ліву сторону залі, на шкільних лавках. 
Спереду, на кріслах сиділа «еліта»: росіяни, поляки й євреї-буржуї. 

Вже на залі, Верхола ще раз пішов пропонувати полякам бльок, обіцяючи 
одно місце в управі, але ті гордо відмовилися, так були певні своєї перемоги. 
Першим мали вибирати голову. Наші роздали картки селянам із кандидатурою 
д-ра М. Стаховського. Селяни вже заздалегідь були ознайомлені з особою д-ра 
Стаховського, як з народним діячем, який за царського режиму за це сидів у 
в’язниці… » [54]. XII Проскурівськими повітовими земськими зборами 23 
квітня 1917 р. був обраний головою управи М. Стаховський, що було 
перемогою української фракції. У зв’язку з цим С. Кисельов 25 квітня 1917 р. 
склав із себе обов’язки голови управи.  

Незабаром його обрали головою Проскурівського відділу Подільського 
товариства сільського господарства і сільськогосподарської промисловості [55, 
с. 367]. 23 червня 1917 р., як голова цього товариства, він звернуся до 
губернського комісара з проханням відмінити розпорядження Проскурівського 
повітового виконавчого комітету об’єднаних організацій від 12 червня 1917 р., 
яке встановлювало обов’язковий мінімум оплати праці сільськогосподарських 
працівників за 8-ми годинний робочий день (від 2 до 5 руб.) за 8 годин роботи. 
На його думку, це могло призвести до підвищення цін або до зриву збору 
врожаю на полях землевласників, що було неприйнятним для держави та армії 
[39, арк. 3-5]. 

У цей час внаслідок провалу наступу на фронті російських військ 
наприкінці червня 1917 р. здійснено евакуацію установ з Проскурова (восени 
1917 р. частину з них було повернуто) [54, № 251. – 30 грудня. - C. 2]. Австро-
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угорські війська захопили значну територію – аж до Волочиська та Кам’янця-
Подільського. Неконтрольований відхід російських підрозділів вилився у 
масові заворушення: підпали поміщицьких маєтків, розкрадання реманенту 
тощо. 

2 серпня 1917 р. С. Кисельова обрали головою Проскурівської повітової 
продовольчої управи. У ній він відповідав за роботу розпорядчого, 
секретарського та рахункового відділів [63, с. 12]. 

З другої половини 1917 р. у Проскурівському повіті відбувалися масові 
виступи проти поміщиків. У телеграмі повітового комісара та начальника 
повітової міліції Г. Круликовського Подільському губернському комісару від 
26 жовтня 1917 р. відзначалося: «В селах Нафтулівка, Хмелівка, Баламутівка, 
Москалівка та інших місцях повіту селянами і солдатами поміщицькі маєтки 
розграбовані, спалені. Погромщики йдуть на Проскурів. Прошу негайних 
розпоряджень». Але влада не зуміла опанувати ситуацію. На початку листопада 
1917 р. в повіті було зруйновано 24 маєтки [55, с. 367-368]. 

Після 7 листопада 1917 р. С. Кисельов приступив до виконання обов’язків 
Проскурівського повітового комісара у зв’язку з від’їздом комісара 
Шастаковського у Москву у господарських справах [121, арк. 57; 122, арк. 107]. 

Революція вплинула на майновий стан С. Кисельова. 30 листопада 1917 р. 
Подільський губернський земельний комітет ухвалив постанову про перехід 
всіх поміщицьких і інших земель нетрудових господарств у підпорядкування і 
розпорядження повітових і губернського земельних комітетів [130, арк. 3-4]. 
Зазначену постанову Правління Проскурівського відділу Подільського 
товариства сільського господарства і сільськогосподарської промисловості 
оскаржило в Кам’янець-Подільському окружному суді [130, арк. 11]. Вочевидь, 
у зв’язку з обійманням управлінських посад, на засіданні Проскурівського 
відділу Подільського товариства сільського господарства і 
сільськогосподарської промисловості 17 грудня 1917 р. С. І. Кисельова обрали 
почесним головою. Але діючим головою залишався К. В. Біскупський [130, арк. 
12]. 

Прихід в Петрограді до влади більшовиків, проголошення 7 листопада 
1917 р. УНР, початок війни з нею з боку Радянської Росії активізували місцеві 
прокомуністичні сили. 28 січня 1918 р. в. о. Проскурівського повітового 
комісара С. Кисельов повідомляв Подільського губернського комісара 
Г. Степуру: «...Проскурівська Рада робітничих, солдатських та селянських 
депутатів, вирішивши скасувати Проскурівський повіткомісаріат, як орган 
Центральної Ради, явно для них небажаний, відрядила для цього 27 січня в 
приміщення повіткомісаріату озброєних своїх членів, які ім'ям Ради депутатів 
припинили діяльність комісаріату» [55, с. 368]. 

Радянська влада в Проскурові проіснувала менше місяця. Виконуючи 
умови Брестської угоди про допомогу УНР в боротьбі з більшовиками, в 
Україну 18 лютого 1918 р. вступили війська австро-німецького блоку. 20 
лютого 1918 р. українські і австро-угорські підрозділи зайняли Проскурів. На 
думку С. Єсюніна, С. Кисельов повернувся до виконання обов’язків повітового 
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комісара [55, с. 368-369]. З іншого боку, архівні матеріали ЦДАВОВУ 
засвідчують, що у квітні 1918 р. Проскурівським повітовим комісаром був 
Т. Верхола [127, арк. 12]. Відомо, що до призначення губернським старостою 
Кисельов очолював Проскурівську продовольчу управу [19, с. 73]. 

29 квітня 1918 р. правоконсервативні сили України на чолі з 
П. Скоропадським, за підтримки командування німецьких військ, здійснили 
державний переворот. Легітимацією гетьманської Української Держави мав 
слугувати з’їзд хліборобів-власників у Києві. Не відомо, чи був на ньому 
С. Кисельов в складі делегації хліборобів-власників від Проскурівського повіту 
[120, арк. 2 зв., 3]. 

П. Скоропадський мотивував зміну влади необхідністю стабілізації всіх 
сфер життя країни шляхом створення дієздатної влади, відновлення 
правопорядку, ринкових відносин, підтримки розвитку культури всіх 
національностей країни.  

Програма П. Скоропадського декларувала прагнення врахувати інтереси 
всіх груп населення. За О. Субтельним, соціальну базу гетьманату складали 
переважно поміщики, заможні селяни, підприємці, фабриканти, вищі прошарки 
чиновництва, які загалом, налічували 20 % населення України [114, с. 438]. 
Зокрема, на Поділлі, владу гетьмана могли підтримати 3664 землевласники 
(переважно – поміщики), заможні селяни (8-10 % всіх селян). Від здійснення 
аграрної реформи залежало ставлення до нової влади 27 % середняків, 20, 5 % 
безземельних і 42, 5 % малоземельних селян, від заходів соціального захисту 
залежала підтримка влади робітниками, що складали 10, 1% населення краю 
(426,1 тисяч осіб) [13, с. 57]. Загалом, на Поділлі в аграрній сфері, де уряд 
декларував відновлення поміщицької власності, склалася особливо напружена 
ситуація. Станом на березень 1918 р. близько 50-60 % поміщицьких 
господарств Поділля було розгромлено, а їх земля − захоплена селянами [101, с. 
60]. В краї зафіксовані такі радикальні форми селянського руху, як вбивства і 
пограбування поміщиків та управителів їх маєтків, підпал маєтків. 

У Подільській губернії встановлення нової влади сприйняли 
неоднозначно. 3 травня 1918 р. Могилів-Подільський повітовий комендант 
повідомляв: «Зміна політики в центрі хвилює широкі верстви населення. 
Користуючись цим часом, безвідповідальні особи мутять народ, підбурюють 
його до збройних виступів...» [34, арк. 117]. 7 травня 1918 р. Проскурівський 
повітовий комендант відзначав: «Настрій робітництва в повіті в зв’язку з 
переміною в Києві не спокійний. Селянство хвилюється, не знаючи, що його 
очікує, а також їх мучить те, що панам повертається власність» [33, арк. 137]. 

В окремих селах Брацлавського, Гайсинського, Літинського, 
Ямпільського повітів на початку травня 1918 р. відбулися селянські повстання 
[84, с. 72-73]. У травні 1918 р. було з особливою жорстокістю вбито поміщика 
Ф. Вишневського в с. Вербка-Волоська Ольгопільського повіту [28, арк. 1; 35, 
арк. 62, 95 зв., 219, 261], у с. Берестовцях Гайсинського повіту була «…розбита 
економія власника Закржевського…», а в с. Печері Брацлавського повіту 
селяни пограбували маєток графа Потоцького [33, арк. 139 зв.; 35, арк. 9; 36, 
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арк. 63]. Значного поширення набули самовільні вирубки лісів та потрави 
посівів [36, арк. 14]. Причину таких їх дій пояснив Летичівський повітовий 
комісар 7 червня 1918 р. Він писав, що «настрій населення в повіті за останні 3-
4 дні значно змінився і більш-менш визначився. До цього часу, здавалось, 
людність до чогось нібито придивлялась, розбиралась, а за останні дні, по 
деяким відомостям, виразніше проявляє незадоволення новими порядками 
існуючої влади. Де-не-де ширяться чутки про повстання в округах та про 
агітацію» [35, арк. 20]. 

Службовці УНР розпочали антиурядову агітацію, а деякі – 
цілеспрямовану підривну діяльність проти влади гетьмана. Йдеться, зокрема, 
про колишніх членів Центральної Ради Я. Беженара, І. Зборовського, 
комендантів Могилів-Подільського (А. Вовк), Ново-Ушицького (Старостін) і 
Ольгопільського (І. Мацан) повітів [61, с. 166], повітових комісарів К. Брезкуна 
(Гайсин) [32, арк. 139, 286 зв.; 33, арк. 155, 248; 37, арк. 4-19], П. Каніщука 
(Кам’янець-Подільський) [79, с. 274], М. Стратієнка (Ольгопіль [26, арк. 12]), 
І. Драгомирецького (Нова Ушиця) [77, с. 5], комісара міста Жмеринки 
Гончаренка [123, арк. 4], представників самоврядувань. 

3 травня 1918 р. губернський комісар В. Дудич запропонував повітовим 
комісарам скликати 7 травня повітові селянсько-робітничі з’їзди та ухвалити 
резолюції, спрямовані проти гетьмана, обрати представників на всеукраїнський 
селянський з’їзд у Київ [123, арк. 1]. Однак, «5 травня сталося замішання. 
Австрійці визнали гетьмана і відразу сказали комісарові, що з’їзду селянського 
вони не допустять» – повідомляла місцева преса [93, № 44. – 9 травня]. У 
зв’язку з цим з’їзди скликані не були [32, арк. 139 зв.]. Крім того, у травні 
1918 р. австро-угорське командування повідомило населення Поділля, що 
запроваджувані військово-польові суди будуть карати за «…таємну агітацію і 
змови проти українського уряду…» [25, арк. 171 зв., 307]. Окупаційні війська 
здійснили арешти політичних противників гетьманського режиму, придушили 
селянські повстання. На Поділлі дислокувався 25-й корпус 2-ої Східної австро-
угорської армії [18, с. 188]. 

З метою створення дієздатної влади у регіонах, на початку травня 1918 р. 
гетьман П. Скоропадський розпочав реформу місцевих адміністрацій: замість 
посад губернських і повітових комісарів запроваджувалися посади старост [52, 
5 червя]. Як зауважив В. Лозовий, «Навіть зміна назви адміністративних посад 
свідчила, що з революційними означеннями органів влади «комісар», 
«комітет», які уособлювали колегіальність, покінчено. Натомість назва 
«староста» – мала певний відголосок патріархальності, старовини, 
консервативності і, за задумом гетьманців, повинна сприйматися селянами як 
близький і зрозумілий елемент владної ієрархії від сільського до губернського 
старости» [78, с. 248]. Крім того, назва «староста» була властива давньоруській 
традиції [92, с. 90]. 

Посаду губернського старости Поділля було запропоновано голові 
губернського продовольчого комітету О. А. Савостьянову. Однак, він 
відмовився [110, 15 мая]. За рекомендацією голови Спілки хліборобів-власників 
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графа Д. Гейдена [108, с. 144], губернським старостою Поділля гетьман 13 
травня 1918 р. призначив Сергія Івановича Кисельова. 

Ідеї П. Скоропадського імпонували С. Кисельову і тому він погодився 
посісти посаду губернського старости Поділля. С. Кисельов прагнув 
здійснювати помірковану політичну лінію, стабілізувати суспільно-політичну 
ситуацію. Прикметно, що 28 червня 1918 р. повітові земські збори майже 
одноголосно обрали Кисельова головою Проскурівської повітової земської 
управи [4, с. 58]. 

14 травня 1918 р. комісар В. Дудич у зв'язку з тим, що губернський 
староста ще не прибув до Кам’янця-Подільського, передав службові справи 
керуючому Подільською казенною палатою О. Броєцькому [129, арк. 3-6]. 

До обов’язків губернського старости С. Кисельов приступив 19 травня 
1918 р. Газета «Слово Поділля» повідомляла: «6-го травня прибув призначений 
комісар Кисельов. Прибулому комісару була влаштована грандіозна зустріч. 
Все населення задоволене призначенням пана Кисельова» [110, №  8. – 24 мая. 
– С. 1].   

Призначення на посаду Подільського губернського старости було 
вершиною кар’єри С. Кисельова. Цікаво охарактеризував його голова 
Подільської земської управи В. Приходько: «Звичайно, «ідеологічно» він 
вповні відповідав новому режимові, не дурно був призначений губерніальним 
старостою. Але – треба признати, був розумніший і обережніший, ніж інші 
«ідеологи» гетьманського перевороту. З походження Кисільов не був приїзжий 
великорос, а скоріше малорос і діяв більш обачно. Крім того, він був «земець», 
а не урядовець-бюрократ і з ним можна було легше порозумітись… Кисільов, 
як мешканець Проскурівського повіту, знав українську «простонародню» мову і 
старався говорити зі мною по українськи» [96, с. 273]. 

Ознайомившись зі станом справ в губернії, С. Кисельов констатував 
основні проблеми нової адміністрації: перебування на своїх посадах багатьох 
повітових комісарів Центральної Ради; наявність значної кількості зброї у 
сільського населення, яке може чинити опір розпорядженням влади; відсутність 
у влади достатніх збройних сил, оскільки охоронні сотні під командуванням 
повітових комендантів лівих поглядів були ненадійними; відкрита 
протиурядова агітація; бездіяльність міліції; недостатня кількість австро-
угорських частин. Відтак, губернський староста вважав, що для встановлення 
порядку в краї потрібно: якнайшвидше призначити повітових старост; замінити 
повітових комендантів авторитетними, не заполітизованими офіцерами; 
роззброїти та розпустити охоронні сотні, а потім набрати нові з надійних 
хліборобів та офіцерів; надати губернському старості право призначати 
начальників міліції; відпустити кредити на створення відділів розшуку 
політичних противників Української Держави; організувати вибори сільських 
та волосних посадових осіб, які б в адміністративному відношенні підлягали 
повітовим старостам; посилити особовий склад австро-угорських військ у краї; 
збільшити штати державних чиновників і підвищити їх оклади до 
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прожиткового рівня; надати кошти для створення та підтримання діяльності 
зазначеної адміністративно-примусової системи [77, с. 8-9]. 

Процес налагодження адміністративного апарату на Поділлі відбувався 
повільно. Повітові старости Поділля були призначені 29 травня 1918 р. Вони 
приступили до виконання обов’язків не відразу, зокрема, Літинський староста 
О. К. Ліпкін – 14 червня 1918 р. [30, арк. 109-110]. Більшість старост до свого 
призначення працювали земськими діячами, суддями, мали досвід 
управлінської діяльності у структурах Росії та УНР. Досвід старост, їх 
обізнаність з місцевими проблемами дозволяли оперативно їх вирішувати. 
Однак, старости практично не володіли важелями впливу на ситуацію у 
регіонах. З метою усунення цього недоліку, в процесі створення сильної влади 
у регіонах старостам були підпорядковані місцеві військові коменданти 
(15 травня 1918 р. [32, арк. 186]), відділи Державної варти (18 травня 1918 р.), 
органи самоврядування (червень-липень 1918 р. [141, с. 18]). 

Серед старост переважали особи консервативних переконань, хоча й 
зустрічалися ліберали-українофіли. Всіх їх об’єднувало дві принципові засади: 
встановлення порядку і відновлення приватної власності. Відтак вони діяли 
згідно власних ідеологічних переконань та національно-політичної орієнтації. 
Ямпільський повітовий староста М. Ганько, один з небагатьох прибічників 
прозахідної політики, вважав, що Україна буде збудована на «західних 
принципах розуму і права, а не на східному московському принципі самої сили 
і безправ’я». Натомість, вінницький повітовий староста П. Гусаков, як і 
більшість місцевих адміністраторів, виступав проти ідей «народовладдя і 
виборного начала», не приховував своїх проросійських симпатій та 
українофобії. Часто дії старост яскраво свідчили про несприйняття ними 
української державності [77, с. 9]. Деякі старости в діловодстві почали 
використовувати російську мову. Так, Ольгопільський повітовий комендант 
доповідав 5 червня 1918 р. Подільському губернському коменданту, «що в 
останній час запримічена русофільська течія. Особи, займающі відповідальні 
адміністративні посади і інституції самоурядування, проводять працю за 
русофільськими тенденціями, цілком на московській мові, що підриває 
авторитет української влади…» [115, с. 143]. 

Подільський губернський староста С. Кисельов декларував, що 
Українська держава повинна будуватися на «здорових демократичних» засадах 
[77, с. 9]. Губернський староста як висококваліфікований юрист, свої дії 
співвідносив із дотриманням законності і завданням подолати критичну 
суспільно-політичну і економічну ситуацію в губернії. Професіонал і прагматик 
з широким світоглядом, С. Кисельов застосовував системний підхід у 
стабілізації суспільно-політичної ситуації, поєднуючи правові та силові методи. 
Він усвідомлював необхідність соціального компромісу у земельному питанні 
шляхом здійснення аграрної реформи, «зберігаючи принципи приватної 
земельної власності у межах народно-державної необхідності, за обов’язкової 
умови наділення землею безземельних і малоземельних селян у зв’язку з 
інтенсифікацією і меліорацією сільськогосподарського життя української землі, 
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відновлення господарств особливої культурної цінності і компенсацією 
потерпілим від «соціалізаторських» експериментів». Він вважав необхідним 
припинити «безграмотну соціалізацію», застосувати рішучі заходи в усуненні 
демагогів «соціалізації» і заспокоїти населення шляхом заміни колишніх 
земельних комітетів органами земельної реформи [124, арк. 13]. 

Будь-які дії губернський староста Поділля оцінював з точки зору не 
тільки їх суспільної ваги, але й необхідності дотримання законності. Так, 14 
травня 1918 р. Вінницька міська дума ухвалила постанову про передачу 
приміщення «Мурів» заснованому Подільському обласному художньо-
промисловому і науковому музею. 24 травня 1918 р. єпископ Подільський і 
Брацлавський оскаржив рішення думи С. Кисельову як незаконне на тій 
підставі, що постановою думи від 2 травня 1914 р. приміщення «Мурів» були 
передані єпархіальному управлінню. 26 травня 1918 р. С. Кисельов у листі 
голові думи не погодився з її рішенням від 14 травня, яке незабаром було 
опротестоване у Кам’янець-Подільському окружному суді [132, арк. 5-20]. 

У своєму першому зверненні «До населення Поділля» 1 червня 1918 р. 
С. Кисельов закликав « … до розсудливості, спокою і допомоги уряду у 
встановленні необхідного державного ладу … ». Попереджаючи, « … що 
невиконання вимог урядової влади, порушення ладу … » буде каратися  
«…самими суворими засобами … », староста вимагав повернути захоплену 
селянами, за його розумінням розграбовану власність поміщиків, припинити 
випаси худоби на посівах землевласників і вирубки лісів. «Нехай населення, 
головним чином сільське, – зазначалося у зверненні, твердо пам’ятає, що право 
власности є основа добробуту не тільки одних володарів, но і всього населення 
і всьої держави, нехай населення не йде за злочинними закликами тих осіб, 
котрі вже немилосердно обдурили його, обіцяючи, що руйновання і нищення 
господарств володарів приведе до загального щастя народу і лишиться 
непокараним. Ви самі, селяни, бачите, до чого привели ці обіцянки. Загальне 
хижацьке рубання величенних лісних участків, а з ними можлива зміна клімату 
(не можна не дивуватися ощадливості та далекоглядності цього державного 
службовця у тих непростих умовах. – Авт.), нищення племенного скота, 
нищення і псування сільськогосподарських машин, орудій, інвентаря, 
зруйнування будинків і садів, все се шкода не тільки окремим власникам, - се 
шкода всьому населенню, всій державі» [94, № 53. – 12 червня. – С. 1]. 

Також 1 червня 1918 р. С. Кисельов наказав подолянам здати вогнепальну 
зброю. У іншому своєму зверненні староста закликав населення припинити 
руйнування і пошкодження державного майна, зокрема, засобів зв’язку (3 
липня 1918 р.) [94, № 61. – 24 липня. – С. 1]. 

З огляду на тогочасні реалії вражає турбота губернського старости про 
санітарний стан населених пунктів. Так, у своїй постанові від 18 липня 1918 р., 
що мала обов’язковий характер, С. Кисельов наказував: «З огляду на крадіжки 
та пограбування, що відбуваються в теперішній час серед мешканців міста 
Кам’янця, а також антисанітарного стану дворів і вулиць, я, Подільський 
Губернський Староста, з метою більш успішної боротьби зі злочинністю, а 
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також з метою утримання дворів і вулиць в санитарній чистоті, зобов’язую 
домовласників м. Кам’янця-Под. великих дворів, де є декілька квартир або 
магазинів, утримувати по одному двірнику на окремий двір, і дрібних 
домовласників – по одному двірнику на декілька дворів, але не більше як на 5-
10 дворів…» [94, № 63. – 31 липня. – С. 2]. 

Велику увагу губернський староста приділяв налагодженню діяльності 
Державної варти, вважав, що вона «повинна представляти дуже поважну силу, 
щоб розгнуздане село рахувалося з нею» [124, арк. 7]. 8 червня 1918 р. 
С. І. Кисельов призначив керівний склад варти на Поділлі [94, № 53. – 12 
червня. – С. 2]. 

Однак, спроба спрямувати процес відновлення правопорядку в законне 
русло була невдалою. Чисельність силових структур Державної варти (3, 5 тис. 
осіб [126, арк. 77-170]) і охоронних сотень Поділля (бл. 3 тис. осіб [35, арк. 
110]) була недостатньою для відновлення правопорядку в краї з населенням 4 
млн. осіб. Українська влада зверталася за допомогою до австро-угорських 
військ. 18 червня 1918 р. С. Кисельов наказав повітовим старостам 
обеззброювати селян за допомогою австро-угорських підрозділів, не 
спиняючись перед силовим примусом [127, арк. 31]. 

Водночас, з метою піднесення авторитету влади 20 червня 1918 р. 
С. Кисельов у листі до єпископа Подільського і Брацлавського Пимена 
запропонував йому оголосити звернення церкви до народу про підтримку 
гетьмана [127, арк. 41; 16, № 11. − 25 июля]. 

Склад самоврядування обирався під час революційних перетворень 
1917 р. Тому більшість гласних повітових і земських зборів, міських дум 
складали представники лівих, переважно, українських, партій. Місцеві 
представницькі органи перебували в опозиції до консервативного режиму 
П. Скоропадського. Перед новою адміністрацією постало завдання заблокувати 
протигетьманські акції та агітацію органів самоврядування. Подільський 
губернський староста обрав гнучку тактику: формально залишаючи органи 
самоврядування, він намагався обмежити можливість їх самостійної діяльності. 
У демократично обрані органи самоврядування призначалися представники 
пануючих класів [77, с. 18-19]. 

Влада прагнула розв’язати продовольче питання, боролася зі 
спекуляцією. Так, постановою губернського старости Поділля у липні 1918 р. 
передбачалося створення комісій по боротьбі із спекуляцією продуктами 
харчування і предметами першої необхідності. Подільський губернський 
комендант 2 серпня відзначав: «Особливо хвилює громадянство дорожнеча і 
спекуляція на продукти першої необхідності. Губернським старостою видана 
обов’язкова постанова для боротьби зі спекуляцією, що і робить гарний 
наслідок» [35, арк. 182]. Проте, прагнучи ліквідувати наслідок продовольчої 
проблеми – спекуляцію – С.Кисельов досягнув лише часткового успіху. 

З успіхів економічної політики гетьманату на Поділлі варто відзначити 
відновлення виробництва на 52 цукрових і винокурних та 116 спиртоочисних 
заводах, налагодження залізничного сполучення. Управління залізницею 
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здійснювалося спільно з відповідними спеціалістами німецької військової 
адміністрації в Україні. Чимало було зроблено щодо ремонту рухомого складу 
залізниць. Так, на Поділлі до грудня 1918 р. з несправних 124 паровозів і 3425 
вагонів було відремонтовано відповідно 62, 9 % і 85, 6 % [106, с. 179]. Завдяки 
цьому значно збільшився товарний рух. Загалом, впорядкування роботи 
залізниць відповідало потребам української економіки і прагненням військових 
союзників гетьмана налагодити вивезення продовольства з України. Однак, 
поряд з певною стабілізацією економіки, уряд не виконав своєї обіцянки щодо 
покращення соціального захисту робітників. Наприклад, ще в серпні 1918 р. 
залишалась невиплаченою заборгованість уряду робітникам залізниць в сумі 
200-300 млн. крб., що виникла ще за часів УНР. Деяким категоріям працівників 
залізничного транспорту заробітна платня взагалі була зменшена [107, с. 223]. 
Це зумовило зростання страйкового руху, причини якого мали переважно 
економічний характер. Так, в травні 1918 р. на станціях Гречани і Кам’янець-
Подільський відбувся страйк залізничників у зв’язку із заборгованістю уряду у 
виплаті їм заробітної платні за 5 місяців [32, арк. 295]. Вершиною протестів 
робітників став Всеукраїнський страйк залізничників (липень-серпень 1918 р.), 
головною причиною якого була « … наявність заборгованості залізничним 
працівникам і відсутність хліба (продовольча проблема. - Авт.)…» [97, с. 336]. 
Частково шляхом виплати заборгованості, а головним чином репресивними 
методами, уряд і окупаційні війська припинили страйк. 

Найважливішим напрямком економічної політики гетьманату було 
відновлення приватної, насамперед поміщицької, власності в аграрній сфері, що 
поєднувалося з обеззброєнням сіл. Ці заходи здійснювали представники 
гетьманської адміністрації, а найчастіше – поміщики разом із австро-
угорськими загонами під час рейдів по селах, які назвали карними 
експедиціями. Вони супроводжувалися екзекуціями (тілесними покараннями), 
контрибуціями, арештами та розстрілами непокірних. Під тиском австро-
угорської зброї селян також змушували сплачувати поміщикам відшкодування, 
часто завищені. Виплати селян за пограбовані маєтки, зокрема, в 
Ольгопільському повіті, доходили до 1, 5 млн. крб. [27, арк. 131-132]. 
Фактично, поміщики ігнорували законні методи відновлення своєї власності 
через земельно-ліквідаційні комісії. Заборона С. Кисельова від 27 липня 1918 р. 
відновлювати поміщицьку власність за допомогою карних експедицій, а 
натомість застосовувати правові методи через «земельно-ліквідаційні комісії», 
успіху не мала. 

Невідомо, чи були відшкодування у маєтку С. Кисельова або його родичів 
у Чорному Острові. Становище на місцях залишалося вкрай напруженим. 
Радянський історик І. Слизький писав, що дії загону карателів у с. Пашківцях 
викликали селянське повстання [109, с. 37]. Відомо, що серед 88 партизанських 
загонів Поділля був і пашковецький [85, с. 56]. В містечку Чорний Острів, де 
знаходився маєток брата губернського старости, 28 червня було убито 
волосного старшину Банатка [36, арк. 65; 35, арк. 91]. 8 липня 1918 р. в 
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Чорному Острові відбулося обеззброєння населення і було конфісковано 45 
рушниць та 4 бомби (гранати – авт.) [120, арк. 48 зв.].  

Зрештою, в аграрній сфері було відновлено поміщицьку приватну 
власність, але не ринкові методи господарювання. Ще більше ускладнила 
ситуацію та обставина, що гетьман не реалізував принцип свободи торгівлі, 
підтвердивши 27 травня 1918 р. дію хлібної монополії держави [80, с. 139; 31, 
арк. 5]. Це рішення позбавило селян права вільно розпоряджатися продукцією 
власного господарства. Примусового характеру набув навіть збір врожаю на 
полях поміщиків. 24 липня 1918 р. С. Кисельов видав постанову, що всі роботи 
на полях землевласників покладаються на сільські громади, які грабували 
маєтки. Передбачалася грошова або натуральна оплата праці селян [94, № 62. – 
27 липня. – С. 2]. Реалізацію цієї постанови забезпечували спеціальні загони 
австро-угорських військ, підрозділи Державної варти або комендантські сотні. 

Також С. Кисельов прагнув спонукати селян до виплат заборгованостей 
Державному банку. Про це йшлося у його оголошенні від 5 серпня 1918 р.: 
«закликаю боржників Селянського земельного банку до здорового глузду і 
пропоную їм негайно попіклуватися про внесок належних банку виплат». У разі 
невиконання цього, в січні 1919 р. мали відбутися «публічні торги на маєтки 
несправних платників банку», а для їх відчуження влада надаватиме 
адміністративну допомогу [128, арк. 9]. 

С. Кисельов намагався впливати на розвиток культурних процесів в краї. 
Так, 26 липня 1918 р. він звернувся до міністра освіти з проханням вжити 
заходів щодо звільнення австрійськими і українськими підрозділами приміщень 
шкіл з метою їх підготовки до нового навчального року [125, арк. 26]. На 
звернення голови Подільського земства В. Приходька, губернський староста 24 
серпня 1918 р. направив повітовим старостам обіжник про те, щоб вони не 
заважали роботі «Просвіт» [125, арк. 34]. Процедура скликання зборів 
«Просвіт» була врегульована С. Кисельовим 10 вересня 1918 р. «Просвіти» за 
декілька днів до скликання зборів, постановки вистави були зобов’язані 
повідомити старосту або начальника Державної варти, які могли на збори або 
інші заходи «Просвіт» направити службовця варти [125, арк. 22, 27; 127, арк. 
151]. Однак, уряд не зміг поліпшити матеріальне становище інтелігенції, 
припинити переслідування окремих її представників проросійськими місцевими 
службовцями, зокрема, ліквідувати перешкоди у діяльності «Просвіт» [125, арк. 
34]. Це зумовило опозиційність освіченого прошарку населення гетьманській 
владі. 

Найскладнішими залишалися відносини влади і селянства, яке зі зброєю в 
руках висловлювало протест аграрній політиці гетьмана. У серпні 1918 р. в 
окремих селах 6-ти з 12 повітів Поділля (Брацлавському, Вінницькому, 
Літинському, Ольгопільському, Могилів-Подільському, Ямпільському) 
спалахнули повстання селян [84, с. 74], які були придушені за допомогою 
австро-угорських підрозділів. Значна кількість повстанців була заарештована. 
За неповними даними, на Поділлі Державною вартою у червні-листопаді 
1918 р. було арештовано 608 антигетьманських агітаторів [38, арк. 7-508]. 
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Окремим успіхом Державної варти була ліквідація загонів «Общества красной 
точки» – проросійської монархічної організації в регіоні. 

Отже, зосередження значних повноважень в руках адміністрації 
підвищило ефективність діяльності держави. Недоліком системи управління 
гетьманату була жорстка централізація влади, що призвело до конфліктів 
старост з органами самоврядування і унеможливило вирішення місцевих 
соціальних проблем. Силові структури були недостатньо чисельними, 
траплялися прояви корупції. Так, більшовики через підкуп слідчого Державної 
варти звільняли своїх арештованих однопартійців [23, арк. 4]. У силових 
структурах набули поширення анархістські настрої. У повстанні в Могилів-
Подільському повіті взяв участь комендант А. Вовк. 3 вересня 1918 р. за 
розпорядженням Кисельова була обеззброєна Літинська охоронна сотня, що 
готувалася до повстання [120, арк. 91]. 

С. Кисельов усвідомлював недоліки кадрового складу Державної варти, її 
недостатню чисельність. Зокрема, 4 вересня 1918 р. він пропонував повітовим 
старостам організувати лояльну частину населення в гуртки «задля 
недопущення у села повстанців та агітаторів ... » [127, арк. 133]. З метою 
підтримки правопорядку 18 жовтня 1918 р. С. Кисельов пропонував повітовим 
старостам створювати добровільні загони з «свідомих хліборобів та 
інтелігенції» [29, арк. 153]. 

Незважаючи на певні проблеми у відносинах української інтелігенції і 
влади, гетьманат здійснював активну національно-культурну політику. За її 
реалізацію відповідали окремі управлінські структури – губернський комісар з 
народної освіти Ю. Щириця і самоврядування. Здобутками культурної політики 
на Поділлі було відкриття у 1918/1919 н. р. 89 навчальних закладів: 31 нижчої 
початкової школи (1-4 роки навчання), 28 вищих початкових шкіл (3-4 роки 
навчання) [131, арк. 27], 30 середніх шкіл (8-11 класи) [100, с. 378]. Серед 
останніх були 6 українських гімназій [53, с. 347] і школи національних меншин, 
зокрема, у Кам’янці-Подільському – 2 польські гімназії. За іншими 
відомостями, наприкінці 1918 р. на Поділлі діяло 128 нижчих початкових шкіл і 
141 вища початкова школа, з яких відповідно 50 і 79 було відкрито у 1918 р. 
[75, с. 58, 62]. 

22 жовтня 1918 р. було відкрито перший у краї вищий навчальний заклад 
– Кам’янець-Подільський державний університет, що вважається 
найголовнішим здобутком культурної політики гетьманату на Поділлі. 
Кисельов надавав допомогу у підготовці до відкриття університету [102, с. 135]. 
Інформацію про це підтверджують спогади викладача цього навчального 
закладу Л. Білецького. Критикуючи ставлення, «яке виявляли вищі місцеві 
російські урядовці, російська бюрократія до укр[аїнського] університету»,  він 
писав: «Зате цілком інакше відношення спостерігалося з боку старости 
Подільського Кисільова, який дуже багато допоміг в справі організації 
Університету … і пішов так далеко назустріч нашому святі, що проголосив 22 
жовтня навіть національним святом м[іста] Кам’янця, а шкільна влада 
оголосила це свято як найбільше шкільне свято цілого Поділля» [5, с. 140]. 
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Однак, культурно-освітня політика не усувала причини опозиційності 
української інтелігенції до влади (арешти та переслідування проросійськи 
налаштованими службовцями представників освіченого прошарку, які 
належали до різних соціалістичних партій). Так, до Вінницької філії 
Українського національного союзу (УНС) увійшли «Просвіта», Подільська 
спілка вчителів [87, № 192. – 20 жовтня]. Президію Вінницької філії УНС 
очолював О. Базилевич, і до її складу входив також Ю. Щириця [29, арк. 248]. 
Окремі керівники підрозділів Державної варти некоректно висловлювалися 
щодо різних прошарків населення, демонструючи свої політичні переконання. 
Голова Державної варти у м. Вінниці А. Мончинський заявив голові філії 
Українського національного союзу, що «учительство – це дрань, а мужиків всіх 
необхідно перевішати» [69, с. 167]. 

28 жовтня 1918 р. Австро-Угорщина оголосила про свій намір укласти 
перемир’я з Антантою. Незабаром в країні спалахнула революція. Її наслідки 
проявилися у деморалізації австро-угорських військ на Україні, втраті ними 
дисципліни. На початку листопада 1918 р. австро-угорська армія почала 
повертатися на батьківщину, здійснюючи при цьому погроми поміщицьких 
маєтків, в’язниць, передаючи селянам зброю в обмін за продукти. Це призвело 
до виникнення стихійних правопорушень в окремих населених пунктах 
Балтського, Вінницького, Летичівського, Літинського, Могилів-Подільського, 
Ямпільського повітів губернії [84, с. 75]. 

Українські органи влади не були пасивними спостерігачами безчинств 
підрозділів австро-угорського війська. С. Кисельов наказав повітовим 
старостам обеззброювати ті їх частини, які порушували правопорядок, як це 
трапилося у Вінниці, Жмеринці, Кам’янці-Подільському [76, с. 190]. Державна 
варта активно арештовувала правопорушників, станом на 4 листопада 1918 р. у 
в’язницях губернії перебувало 1789 осіб [38, арк. 449, 493]. 5 листопада 1918 р. 
губернський староста знову запропонував повітовим старостам на допомогу 
Державній варті створити охоронні загони з інтелігенції і з колишніх офіцерів 
[27, арк. 147]. 

З метою стабілізації ситуації гетьман П. Скоропадський запровадив у 
регіонах держави військовий стан, зокрема, 9 листопада 1918 р. у Подільській 
губернії, де вся повнота влади надавалася командиру 2-го корпусу генерал-
лейтенанту П. Єрошевичу [52, 9 листопада, 12 листопада]. 

Загалом, ліквідація загонами Державної варти масових заворушень у 
південно-східному Поділлі [120, арк. 327-328] стала останнім досягненням 
С. Кисельова на посаді губернського старости.  

Відхід австро-угорських військ з Хотинського повіту дозволив 
С. Кисельову приступити там до організації влади Української держави. 13 
листопада 1918 р. він просив міністерство внутрішніх справ виділити на це 
грошовий кредит [120, арк. 228 зв.]. Однак, наступні події унеможливили ці дії. 
13 листопада 1918 р. Директорія почала повстання проти гетьмана, становище 
якого ускладнило проголошення ним 14 листопада прагнення до федерації 
України з небільшовицькою Росією. Гетьман П. Скоропадський намагався 
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таким чином здобути підтримку країн Антанти у неминучій війні з Радянською 
Росією. 

На Поділлі першим містом, де було повалено гетьманську владу, стала 
Вінниця. Директорія комплексно підійшла до організації повстання. У ньому 
значну роль відіграли місцеві відділи УНС, представники Директорії. Слабкою 
стороною влади гетьманату були силові структури. 19 листопада 1918 р. у 
Вінницю прибув С. Синявський, який отримав від Директорії завдання «всіма 
засобами здійснити переворот». Він згадував: «Протягом однієї доби мені 
вдалося завербувати серед офіцерських караульних рот і місцевого 
гайдамацького полку ряд людей з командних верхів, які співчували уряду УНР і 
20-го листопада я здійснив переворот. Збиралися у цей самий день арештувати 
генерала [Єро]шевича, командира 2-го Подільського гайдамацького корпусу, 
але останній підписав наказ всім своїм частинам, що штаб корпусу і всі його 
військові з’єднання переходять на бік уряду УНР» [43, арк. 20-21]. 

Враховуючи перехід П. Єрошевича на бік Директорії УНР, С. Кисельов 
не мав змоги далі залишатися на чолі адміністрації губернії. Він не став 
боротися за владу і без перешкод 20 листопада 1918 р. передав у Кам’янці-
Подільському службові справи представнику Директорії Г. Степурі. «Перехід 
влади стався без крові та насильства ... », – повідомляв Г. Степура генерал-
значковому П. Єрошевичу [16, № 32. - 4 грудня]. Після цього С. Кисельов 
виїхав до Проскурова, де невдовзі був заарештований за наказом отамана 
В. Біденка і ув’язнений [120, арк. 309]. Таким чином, гетьманська влада на 
Поділлі впала швидко, незначні вогнища опору повстанським силам було 
придушено [77, с. 26]. 14 грудня 1918 р. в умовах всеукраїнського повстання 
П. Скоропадський зрікся влади. 

Отже, головну мету своєї діяльності С. Кисельов вбачав у стабілізації 
розбурханого революцією життя краю. У регіоні завдяки професійним діям 
С. Кисельова було налагоджено структуру місцевого управління, встановлено 
відносний правопорядок, відновлено приватну власність. Причини падіння 
гетьманської влади на Поділлі мали загальноукраїнський характер, 
обумовлений помилками режиму. Адміністратори гетьманату повертали старі 
форми суспільного життя, особливо в сфері власності. Зі здобутків революції 
вони підтримали лише розвиток української культури. Гетьманська влада не 
змогла комплексно підійти до питання відновлення правопорядку і не здійснила 
головну передумову заспокоєння селянської більшості населення – аграрну 
реформу. Залучення окупаційних військ до виконання репресивних функцій 
державного апарату сприяло вирішенню поставлених завдань. Але, це не 
підвищувало авторитет влади, оскільки у всіх зловживаннях окупантів 
обвинувачувався гетьманат. У процесі стабілізації внутрішньополітичної 
ситуації гетьман не зміг консолідувати українську політичну еліту. Йому не 
вдалося спрямувати революційну стихію у конструктивне русло 
державотворення, переконати громадськість відмовитися від радикальних 
соціалістичних перетворень. Консервативна модель суспільно-політичної і 
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соціально-економічної стабілізації в Україні і, зокрема, на Поділлі зазнала 
поразки. 

Арешт С. Кисельова вкликав  низку ініціатив з боку органів 
самоврядування щодо його звільнення. Відповідні прохання Директорії УНР 
спрямували представники Проскурівського повітового і міського 
самоврядувань, продовольчої управи, спілок співробітників. Аналогічне 
клопотання делегація Вінницьких повітового і міського самоврядувань 
висловила представнику Директорії УНР Л. Абрамовичу – завідувачу відділом 
внутрішніх справ Директорії [57, № 5. – 21 грудня. – С. 1]), який обіцяв 
підтримати його [98, № 7. – 7 грудня. – С. 4]. На допиті у 1937 р. С. Кисельов 
зазначав, що вийшов на волю після захоплення Проскурова Червоною армією 6 
квітня 1919 р. Як здібний фахівець і організатор, він був призначений 
радянською владою членом колегії повітового продовольчого комітету [58, с. 
92]. Крім того, за спогадами І. Розгона, С. Кисельов у 1919 р. був головою 
Проскурова (за відомостями С. Єсюніна, головою Проскурова у 1917-1920 рр. 
був М. Сікора [65, с. 69]) і очолював місцевий осередок Червоного Хреста [99]. 
Подільський комітет Червоного Хреста було засновано 24 червня 1919 р. [67, с. 
36]. Міністерство народного здоров’я УНР протягом вересня 1919 р. виділило 
Проскурівському відділенню 2 млн. грн. на утримання шпиталів Червоного 
Хреста. На ці кошти було обладнано кілька медично-санітарних установ, 
закуплено ліки та білизну [68, с. 84]. Червоний Хрест США надіслав для потреб 
поранених вояків Армії УНР 6 вагонів медикаментів. Проскурів також відвідала 
місія Червоного Хреста США, яку очолювали професор Канзаського 
університету Райден та представниця Товариства Жане Іреньє. Американці 
планували організувати по всій Україні шпиталі, склади білизни та ліків [68, с. 
84]. 

Під час перебування у Проскурові денікінців Кисельов продовжував 
очолювати місцеве відділення Червоного Хреста. Саме його втручання 
допомогло взимку 1919 р. звільнити заарештованого денікінцями одного з 
діячів місцевої «Просвіти», комісара освіти в добу Директорії УНР, члена 
земської управи В. Мудрого (1893-1966) [99], згодом, у 1920-1930-х рр. – 
активіста львівської «Просвіти», депутата і заступника голови нижньої палати 
польського парламенту (віце-маршалка сейму), засновника УНДО [81, с. 561-
562]. 

У свій маєток в Пашківцях Кисельов повернутись не мав змоги. У цей час 
у селі вирували повстання, зокрема, у вересні 1919 р. – під керівництвом 
М. Антонюка і О. Їжака [64, с. 573]. 

Зі встановленням радянської влади на Поділлі змінився майновий статус 
С. Кисельова. У нього було конфісковано маєтки, як це передбачав закон від 5 
лютого 1920 р. [82, с. 247], а також нерухомість, яка належала йому в 
Проскурові. Напевне, саме після конфіскації власності на початку 1920-х рр. 
С. Кисельов переїхав до Вінниці. Припускаємо, що господарювання Сергія 
Івановича в його маєтках не пройшло даремно. Так, в спадок від 
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дореволюційних часів у с. Пашківці залишились школа, лікарня, агробаза, а у 
с. Зарудді – школа [86, с. 312-315]. 

У Вінниці С. Кисельов працював у різних радянських торгівельних 
установах. Попри лояльність до режиму і аполітичність, більшовицькі 
спецслужби не випускали з поля зору колишнього земського діяча царських 
часів, державного службовця УНР і Української Держави. За 1919-1922 рр. 
С. Кисельов 5 разів арештовувався за його попередню громадсько-політичну 
діяльність. Так, у 1922 р. він був заарештований у складі групи з 23-х осіб за 
«службу у гетьмана». Лише клопотання родичів, які мали близьких знайомих у 
кремлівській верхівці, врятувало йому життя. Своєму звільненню С. Кисельов 
зобов’язаний одному з більшовицьких «вождів» - Леву Каменєву, якому він 
згодом, перебуваючи  у Москві, висловив щиру подяку. Щоправда, звільнення 
було б неможливе без допомоги інших людей. Зокрема, про арешт Сергія 
повідомив сестрі Ользі – на той час завідувачці Рум’янцівської бібліотеки у 
Москві, старший брат Володимир. Ольга звернулась за допомогою до свого 
далекого родича, радянського державного діяча Олексія Кисельова (згодом, у 
1924 р., став секретарем ВЦВК і членом його Президії). Останній передав 
записку до Генерального прокурора СРСР. Достеменно невідомо, чи вдалося 
побувати у нього на прийомі О. Кисельовій, оскільки через деякий час вона 
зустріла свою двоюрідну сестру Варвару Корчевську, котра доводилася 
сестрою дружині відомого радянського архітектора О. Щусєва. Та ж направила 
її до своєї подруги – дружини Л. Троцького, який передав зазначене клопотання 
Л. Каменєву. Останній своєю телеграмою і домігся звільнення С. Кисельова 
[58, с. 92]. 

Певний час після цього С Кисельова не чіпали, проте постійний нагляд 
радянських спецслужб продовжувався. Наприкінці лютого 1923 р. В. Ленін 
направив ДПУ циркуляр з вимогою постановки політичного терору на 
«наукову основу» відповідно до  категорій населення: перший етап – усі 
колишні члени дореволюційних партій; другий етап – усі колишні члени 
монархічних спілок та організацій; третій етап – усі колишні представники 
старої аристократії та дворянства і їх прибічники; четвертий етап – усі, хто не 
поділяє політики ВКП(б). Всі, хто належали до цих категорій, проголошувались 
таємними ворогами режиму і підлягали ліквідації [70, с. 31]. 

Певний час С. Кисельов працював юристом в «Робтресті» [42, арк. 16]. 
1926 р. Кисельов став членом професійної спілки працівників державної 
торгівлі [42, арк. 27]. Останнім його місцем роботи був «Облвнуторг» – 
торгівельний відділ Вінницького обласного виконавчого комітету, де він 
очолював юридичну частину. Посвідчення С. Кисельова, що він працює 
юрисконсультом «Облвнуторгу», підписане 22 грудням 1934 р. [42, арк. 27]. 

Стосовно політичних прав С. Кисельова, то вони були обмежені. За 
конституцією УСРР 1919 р. він був позбавлений виборчих прав, як і всі інші 
представники панівних верств колишньої Росії, службовці УНР, Української 
Держави, священики тощо [74, с. 21]. Таких осіб було доволі багато. Під час 
виборчої кампанії 1923 р. в Подільській губернії 53 634 особи були позбавлені 
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виборчих прав (4, 1 % виборців). Зокрема, у Вінницькій окрузі виборчих прав 
було позбавлено 9 634 особи (3, 8 %) [71, с. 129], у Вінниці на 1926 р. – 3182 
особи (11, 8 % виборців) і, зокрема, 11 колишніх поміщиків [17, с. 68-69]. 

Невідомою залишається доля першої дружини С. Кисельова. У 1928 р. 
його другою дружиною стала Варвара Павлівна Зайцева, яка працювала 
бухгалтером у будівельній конторі. У Вінниці в тому році цей шлюб, як 
засвідчують архівні матеріали, зареєстрований не був [45, арк. 1-209; 46, арк. 1-
180; 47, арк. 1-184]. Можливо, вони жили у цивільному шлюбі, що тоді було 
поширеним явищем, або шлюб було зареєстровано згодом чи в іншому місці. 
Подружжя проживало у м. Вінниці на тогочасній вулиці В. Чубаря у будинку № 
57 [58, с. 93]. Це приміщення в районі Старого міста вони наймали у 
Ф. Грабової [42, арк. 4-5]. Прикметно, що у сусідньому будинку № 58 
квартирував ще один «колишній», діяч УНР, кооператор і просвітянин – Ілля 
Бржозовський (1886 – після 1957), який у революційну добу в Немирові був 
учасником антигетьманського повстання, членом місцевої філії УНС, одним з 
організаторів 56 Немирівського полку. Він на допиті в управлінні НКВС 
розповів, що поселився в Старому місті у зв’язку з тим, що квартиру в інших 
частинах Вінниці було важко знайти [40, арк. 16, 16 зв., 44, 53]. 

Щодо життя Кисельова у 1930-х рр. можна лише робити припущення на 
основі загальновідомої інформації. Так, у період голодомору 1932-1933 рр. у 
Вінниці склалася напружена ситуація з продовольством. Робітники на добу 
отримували 300 грамів хліба, службовці – 200. Хліба та інших продовольчих 
товарів у вільному продажі не було. Лише 1935 р. у місті було скасовано 
карткову систему розподілу продовольчих товарів [116, с. 158-159]. 1933 р. у 
Кисельова виникли певні фінансові труднощі і він звернувся до своїх братів у 
Польщі по допомогу. Відгукнувся лише І. Кисельов, який передав йому 30 
доларів [42, арк. 12]. 

Матеріали «розстрільної» архівної справи С. Кисельова свідчать, що 1933 
р. він отримав паспорт, який тоді видавали на 5 років. 19 червня 1937 р. 
Вінницьке міське відділення міліції видало йому новий паспорт серії ЕС № 
686 191 [42, арк. 9]. 

Згідно обслідування обласного відділу внутрішньої торгівлі 
облвиконкому, здійсненого за дорученням Вінницького обкому КП(б)У від 28 
березня 1936 р., С. Кисельов працював на посаді завідуючого юридичною 
частиною, був одним з 58 осіб технічного обслуговуючого персоналу. Він мав 
затверджену місячну ставку у сумі 407 крб. [22, арк. 26-27]. Ця сума була дещо 
вищою ніж прожитковий мінімум, який становив більше 300-350 крб. [133, с. 
35], вдвічі меншою від посадового окладу завідуючого відділом Я. Діхтярьова 
(750 крб.) [21, арк. 9]. 

Як «колишній» С. Кисельов був приречений до загибелі в роки 
сталінських репресій. Як і повсюди в СРСР, «Великий терор» на Вінниччині 
розпочався за оперативним наказом № 00447 наркома внутрішніх справ СРСР 
М. Єжова «Про операції по репресіях колишніх куркулів, кримінальних 
елементів та інших антирадянських елементів», який політбюро ЦК ВКП(б) 
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затвердило 31 липня 1937 р. [11, с. 17] і оперативним наказом наркома 
внутрішніх справ СРСР за № 00486 про репресії проти зрадників батьківщини, 
членів правотроцькістських шпигунсько-диверсійних організацій від 15 серпня 
1937 р. 

Репресії в торгівельній мережі розпочалися арештом 11 липня 1937 р. 
заступника голови облвиконкому Станіслава Михайловича Михайлова. 28 
липня 1937 р. був арештований Яків Йосипович Діхтярьов (1894-1937), який 
перебував у дружніх відносинах з ним [41, арк. 7, 143, 149]. Діхтярьова 
звинуватили у приналежності до створеної Михайловим контрреволюціної 
організації правих [41, арк. 3-4]. 

На допиті 6 серпня 1937 р. [41, арк. 58-66] Діхтярьов, під час 
застосування методів фізичного примусу, визнав, що нібито «Заруцький 
Олександр Мойсейович – директор Облвінницяторгу, колишній бундовець. 
Завербований Михайловим, Заруцький при мені в кабінеті Михайлова 
неодноразово оббріхував політику – говорив про неправильність лінії партії в 
області» [41, арк. 62]. Також він стверджував: «Шкідницька діяльність в області 
торгівлі мала своєю метою викликати незадоволення серед населення 
політикою комуністичної партії і її нинішнього керівництва ЦК ВКП(б), 
довести на практиці неправильність лінії партії» [41, арк. 66]. 

2-5 серпня 1937 р. відбулися загальні збори співробітників Вінницького 
облвнуторгу [41, арк. 14]. Про них 7 серпня 1937 р. начальника Вінницького 
обласного управління НКВС повідомила працівник спецвідділу облвнуторгу 
Юнанова – дружина співробітника обласного управління НКВС [41, арк. 31]. 
Вона писала: «Після арешту Діхтярьова на загальних зборах Облвнуторга, які 
тривали три дні, з виступів … я зрозуміла, що про те, що Діхтярьов був 
шкідником всі знали, але мовчали, боялися…Також на цих зборах говорили про 
Директора Вінницького Облторга тов. Заруцького, ким він оточив себе, хто 
працює у нього тут у Вінницькому Облторзі і на периферії». Серед інших було 
згадано і Кисельова [41, арк. 32 зв.]. 

Згідно «Протоколу загальних зборів співробітників Вінницького 
Облвнуторгу, Держпосередконтролю, Конвенцбюро і Держторгінспекції» від 2-
5 серпня 1937 р. на них були присутні 50 осіб. У Президії зборів були Гомолко, 
Шугаєв, Лєхтман [41, арк. 34]. Невідомо, чи був присутнім С. Кисельов на цих 
зборах. В протоколі немає його виступу. Але його двічі згадували. Так, у 
виступі Тененбаума зазначалося: «У Вінницяторзі не все гаразд. Зажим 
самокритики, грубість з боку Заруцького, переслідування людей з боку 
Заруцького. Потрібно перевірити, ким себе оточив Заруцький. У нас є дані, що 
Заруцький оточив себе такими людьми: Мільнер – син колишнього орендатора 
млина, який прикривав неподобства в роботі Вінницяторгу за Розенберга, 
Кисельов – колишній поміщик і губернатор, розповсюджувач антирадянських 
анекдотів, Примак – колишній член партії боротьбистів, Гербановський – 
акцизний чиновник, Монгера – колишній офіцер, він же Васильєв, він же 
Маунер» [41, арк. 35]. 
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У своєму виступі Грінштейн зауважив: «Коли запитали Кисельова чому 
черги, то він відповів, що Діхтярьов сказав, що черги створюються перед 
святами, коли селяни йдуть більше в місто. Взуття давно вже немає в місті, а 
під час переоцінки стільки з’явилось взуття, яке вже пліснявіло... » [41, арк. 42].  

Член Президії Гомолко закликав: «Нам потрібно очиститись від 
непотрібних нам людей. Цю роботу потрібно почати». Зрештою, збори 
«ПОСТАНОВИЛИ: 1) Доручити тов. Шугаєву за участю парторганізації 
перевірити роботу відділів Облвнуторга продовольчого, планового, обліку 
торгової мережі і переглянути особовий склад апарату облвнуторга і 
Райвнуторганів з метою очистки такого від класово ворожих людей» [41, арк. 
44-45]. Саме після цього у обласне управління НКВС могли повідомити про 
«антирадянські» висловлювання Кисельова та інших згаданих осіб. Так, 7 
вересня 1937 р. було арештовано П. Р. Мангеру (1892-1937) [44, арк. 1, 7, 49] – 
заступника директора бази обласного Вінницяторгу, якого теж згадували у 
критиці на зборах поряд з Кисельовим [41, арк. 32 зв.]. 

Слідча справа на С. Кисельова мала внутрішній номер 58 588. У 
постанові на арешт від 26 жовтня 1937 р., затвердженій начальником 
управління НКВС у Вінницькій області капітаном держбезпеки І. Морозовим, 
зазначалося, що він «систематично здійснює націоналістичну 
контрреволюційну агітацію, у різко ворожій формі здійснює наклеп на 
Радянську владу» [42, арк. 2]. Означене формулювання підпадало під дію 
статей 54-4 і 54-19 Кримінального кодексу УРСР з усіма відповідними 
наслідками. Обласний прокурор Я. Тернівський погодився з клопотанням 
НКВС про арешт С. Кисельова 27 жовтня 1937 р. Того ж дня він був 
заарештований співробітником НКВС Сторожуком. На основі спогадів свідків 
репресій у Вінниці, М. Мелешко так описав процедуру арешту: «Над ранок 
приїздило НКВД чи міліція. Робили в хаті обшук, забирали всі документи і 
чоловіка. Часом дозволялося взяти з собою дещо з одягом, а часом казали, що 
цього не треба. Арештованого везли з районів, дальше в обласний центр НКВД 
і там садили в тюрму…» [83, с. 49]. 

Постанова про початок слідства була підписана 29 жовтня 1937 р. Під час 
обшуку не знайшли цінних речей, не було виявлено будь-якого компромату. 
Були вилучені та, напевне, знищені рукописи статей «Про інтелігенцію» та 
«Про спогади», підготовлені Кисельовим до друку і які, можливо, містили 
цінну інформацію історико-краєзнавчого характеру [58, с. 93]. Також було 
конфісковано облігації державної позики на суму 3240 крб., які передали в 
фінансовий відділ управління НКВС. 

Слідство над юристом з 36-річним стажем було надзвичайно коротким і 
поверхневим. 1 листопада 1937 р. зі слів Кисельова було заповнено анкету 
арештованого [42, арк. 9 зв.]. 5 листопада 1937 р. було проведено єдиний допит, 
під час якого Сергій Іванович розповів про деякі подробиці свого життя, 
водночас, жодним словом не обмовивши будь-кого. Він, зокрема, розповів про 
свою родину. На той час у нього були діти: син Олександр (працював 
бухгалтером у Сокілецькому млинарському комбінаті в Немирівському районі) 
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та доньки Ірина (заміжня за завідуючим спецсектору шляхової дільниці 
Борисом Олександровичем Тепловим) і Наталія (чоловік – Семен Павлович 
Кирієнко, начальник штабу 18-ої дивізії, служив у м. Мерв в Узбекистані). 
Також він мав братів Івана (з 1919 р. мешкав у Львові, де працював 
бухгалтером у мануфактурній фірмі «Маєр і Ко»), Володимира (виїхав до 
Польщі у 1927 р., жив у Варшаві), Олександра (юрист за освітою, проживав у м. 
Бердянськ), а також сестер Ніну (заміжня за військовим викладачем Івіцьким 
Олександром Михайловичем, мешкала у Проскурові) і Ольгу, яка завідувала 
Рум’янцівською бібліотекою в Москві [58, с. 87].   

На запитання слідчого, чи належав він до «контрреволюційної 
націоналістичної організації», С. Кисельов відповів: «Це звинувачення я 
категорично відкидаю, так як в жодній контрреволюційній організації я не був і 
не є і ніколи контрреволюційної роботи не здійснював». Щоправда, 
С. Кисельов все-таки визнав свою провину, яка полягала в тому, що він «іноді 
очорнював Радянську владу шляхом розповіді різних анекдотів». Також у 
провину йому ставили і цілком нейтральні висловлювання про «ворогів 
народу» Троцького, Тухачевського і Якіра [58, с. 93]. 

10 листопада 1937 р. уповноважений 3 відділу УДБ управління НКВС у 
Вінницькій області Покрамович надав арештованому звинувачення за ст. 54-4, 
54-19 Карного кодексу УРСР, яке полягало в тому, що Кисельов «при гетьмані 
займав посаду Губернського старости Поділля, в минулому – поміщик, 
підтримував зв’язок з родичами, які проживають у Польщі, здійснював 
антирадянську агітацію» [42, арк. 10]. 

Свідчення про «злочинні дії» С. Кисельова в управлінні НКВС 14-15 
листопада 1937 р. надали С. С. Левенець, Х. С. Еманкіна, Р. С. Баброва, 
Т. Ю. Лівшиць, А. О. Островський [42, арк. 15, 28]. Зокрема, Тодій Лівшиць 
пригадав, що коли у їхньому колективі відбувалися збори з нагоди вироку над 
«ворогами народу» Тухачевським і Якіром, то один із виступаючих, технік 
Райкіс, говорив, що за зраду їх мало розстріляти, - потрібно рвати на шматочки. 
У відповідь йому Сергій Іванович начебто не без сарказму заявив: «Почекайте, 
може бути Ви, тобто Радянська влада, ще захочете їсти їх м'ясо». У свою чергу, 
на допиті Кисельов стверджував, що його слова перекрутили. Насправді ж він 
говорив, що «цим м’ясом торгувати будете» [58, с. 93]. Подібну інформацію 
повідомили і С. Левенець [42, арк. 16 зв.], і Р. Баброва [42, арк. 21 зв.]. Їх 
допити були проведені 14-15 листопада 1937 р., а допит Кисельова – 5 
листопада, тому, можливо, саме свідки попередньо повідомили цю інформацію 
в управління НКВС. 

Крім того, Т. Лівшиць згадав, що Сергій Іванович виступав проти 
державної позики оборони і заявив: «Коли вже кінець буде цим підпискам?» 
[42, арк. 20 зв.]. 

За словами Х. Еманкіної, «Кисельов завжди прагне висловити своє 
незадоволення проти існуючого ладу – але говорить це дуже хитро – за 
допомогою антирадянських анекдотів… Кисельов взагалі дуже обережний, але 
все ж іноді висловлює контрреволюційні погляди – після того як був 
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здійснений вирок у справі ворогів народу Тухачевського і Якіра, він говорив: 
ось розстріляли восьмеро – дев’ятого…» [42, арк. 18-18 зв.]. 

С. Левенець заявив, що після суду над Зінов’євим і Каменєвим Кисельов 
сказав: «Ці великі люди жодного злочину не зробили, а просто не 
спрацювалися зі Сталіним і ось їх судять» і тут же додав, що це до добра не 
приведе і які будуть наслідки невідомо. Крім того, свідок сказав наступне: «Був 
і такий факт, що Кисельов висловлював незадоволення, що у нього забрали 
будинки в Проскурові, і тут заявив: «В моїх будинках живуть нові сучасні 
«пани», тобто комуністи» [42, арк. 16 зв.]. 

А. Островський, заступник С. Кисельова в облвнуторзі, показав, що про 
процес над Якіром і Тухачевським Кисельов заявив, «що свої розстріляли своїх, 
тобто вісім судили дев’ятого» [42, арк. 22]. 

Зрештою, попри відсутність будь-яких вагомих доказів 
«контрреволюційної» діяльності, доля Сергія Івановича була заздалегідь 
вирішеною. Обвинувальний висновок, складений без зазначення дати, 
стверджував, що С. Кисельов: «1. У минулому був великий поміщик, за 
гетьмана посідав посаду губернського старости. 2. Підтримував письмовий 
зв’язок зі своїми родичами, які проживають в Польщі. 3. Будучи арештований 
[в 1922 р. – Авт.], завдячуючи зв’язку, був з-під арешту звільнений ворогами 
народу Троцьким і Каменєвим. 4. Відкрито обурювався вироками над ворогами 
народу Зінов’євим, Каменєвим, Тухачевським, Якіром і іншими. 5. Вихвалював 
життя у фашистській Польщі, здійснював антирадянську агітацію до підриву 
заходів, здійснюваних партією і урядом» [42, арк. 24]. Звинувачення підписали 
оперуповноважений 3 відділу УДБ Покрамович, начальник цього відділу 
Толчинський, заступник начальника УДБ облуправління НКВС Донець і в. о. 
обласного прокурора Я. Тернівський [42, арк. 24]. 

Розгляд справи відбувався в позасудовому порядку. Матеріали 
відправили до Москви. Рішенням Наркома внутрішніх справ СРСР і Прокурора 
СРСР від 22 листопада 1937 р. С. Кисельова було засуджено до розстрілу. 
Вирок було виконано у Вінниці 2 грудня 1937 р. о 24 годині [42, арк. 25].  

Загалом, під час масових репресій проти «ворогів народу», 
санкціонованих Політбюро ЦК ВКП(б), з 1 серпня 1937 р. до 17 листопада 1938 
р. було заарештовано у Вінницькій області 13 021 осіб. З них 7 774 особи (59, 7 
% арештованих) було розстріляно [11, с. 20]. 

Частину вбивств здійснювали на території обласного управління НКВС. 
В’язнів знищували вночі під шум автомобільних двигунів, попередньо 
зв’язуючи їм руки мотузкою. Вбитих перевозили в нічний час вантажними 
автомобілями для поховання в масових могилах. Ями засипали інші в’язні, 
готуючи одночасно чергову могилу [12, с. 186]. 

Місце захоронення Кисельова залишається невідомим. Розстріляних 
ховали в трьох місцях: міському парку культури і відпочинку, на цвинтарі (за 
базаром Каліча, ближче до лікарні ім. Пирогова), в районі колишнього таємного 
об’єкту НКВС на Підлісній, 1 (неподалік від сучасного цвинтаря по 
Хмельницькому шосе) [24, арк. 1].   
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Про масові вбивства ні в чому невинних людей у Вінниці, здійснені 
НКВС у 1937-1938 рр., стало відомо усьому світу. В період нацистської 
окупації, в травні-жовтні 1943 р., тут було розкопано 95 могил, в яких виявлено 
9439 тіл [12, с. 186]. Але серед 679 ідентифікованих осіб ім’я Кисельова не 
згадувалося [83, с. 168-211].  

Тривалий час офіційна влада приховувала від родичів правду про долю 
С. Кисельова. Більше того, Варварі Павлівні Зайцевій було облудно 
повідомлено про перебування її чоловіка у «таборах далекої Півночі». 
Зрештою, усі намагання вдови С. Кисельова дізнатися про долю чоловіка у 
вищих інстанціях (листи у Президію Верховної Ради СРСР, до голови Ради 
Народних Комісарів СРСР В. М. Молотова, Генерального прокурора СРСР та 
Прокурора УРСР) завершилися постановою Вінницької обласної прокуратури 
від 10 вересня 1940 р. про відмову у перегляді справи. Реабілітований 
С. Кисельов був лише 22 березня 1989 р. за висновком Прокурора Вінницької 
області [58, с. 94]. 

Отже, земський діяч, службовець УНР і гетьманату С. Кисельов у міру 
власного розуміння, своїх сил та можливостей намагався прислужитися справі 
розбудови та процвітання рідного краю. У його долі проявився складний і 
трагічний період історії Поділля 1900-1930-х рр. 

*** 
Під час підготовки збірника документів і матеріалів «Подільський 

губернський староста Сергій Кисельов (1877-1937) у документах епохи» 
(першого подібного видання,  присвяченого окремим державним діячам 
Поділля доби гетьманату П. Скоропадського) використано декілька видів 
джерел. Йдеться про архівні документи, матеріали періодики, збірники 
документів тощо. Зокрема, використано документи, що зберігаються в 
Центральному державному архіві вищих органів влади і управління України 
(ЦДАВОВУ): фонди 1092 («Міністерство внутрішніх справ УНР»), 1216 
(«Міністерство внутрішніх справ Української Держави»), 1792 («Подільський 
губернський комісар Тимчасового уряду»), 1793 («Подільський губернський 
староста Української Держави»), 2201 («Міністерство освіти Української 
Держави»), 2026 («Гайсинський повiтовий староста Української Держави); 
Центральному державному історичному архіві України в Києві (ЦДІАК): фонд 
419 («Прокурор Одеської судової палати»); Державного архіву Вінницької 
області (ДАВіО): фонди Р-6023 («Колекція фільтраційних, слідчих та 
наглядових справ, переданих УСБУ у Вінницькій області»), Р-4162 
(«Подільська губернська земська каса дрібного кредиту»), Р-2734 
(«Подільський губернський комісар Тимчасового уряду»), Р-1543 
(«Подільський губернський староста»), Р-1196 («Подільський губернський 
комендант»), Д-286 («Гайсинська міська управа»), Д-255 («Вінницька повітова 
земська управа»), Д-230 («Вінницька міська управа»), Д-192 («Прокурор 
Вінницького окружного суду»), П-138 («Колекція документів Вінницького 
партархіву»), П-136 («Вінницький обласний комітет компартії України»); 
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Державного архіву Хмельницької області (ДАХмО), фонд 57 («Проскурівське 
Олексіївське реальне училище»). 

Тематично та хронологічно документи й матеріали збірника розділено 
авторами-упорядниками на дві частини: «Біографічні матеріали» та «Постать С. 
Кисельова у спогадах сучасників». Документи у збірнику публікуються мовою 
оригіналів за сучасною орфографією, із збереженням фонетичних особливостей 
першоджерел. Крім цього, автори-упорядники використали чимало розділових 
знаків, яких не вистачає в оригіналах. 

Варто також відзначити, що ряд документів у збірнику опубліковано із 
скороченням. Це стосується тих випадків, коли документ містить малоцінні 
відомості, або ж текст у ньому пошкоджено. При цьому скорочення 
відмічаються трьома крапками, взятими у прямі дужки. 

У випадках пропусків складів чи окремих слів, що утруднюють розуміння 
тексту, авторами-упорядниками вживаються доповнення у квадратних дужках. 

Загалом, на думку авторів-упорядників, збірник документів і матеріалів 
сприятиме кращому розумінню громадсько-політичної діяльності С. Кисельова 
на тлі складних суспільно-політичних і економічних змін 1900-1930-х рр., а 
його інформативне наповнення із цікавістю сприймуть науковці, студенти, 
краєзнавці, усі небайдужі до вітчизняної історії. 
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Частина 1. Біографічні матеріали. 
 

№ 1. 
1907 р. січня 23. Одеса. – Службовий атестат С. Кисельова. 

Аттестат 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА дан сей аттестат из 

Одесской Судебной Палаты старшему кандидату на должности по судебному 
ведомству при Одесской Судебной Палате Титулярному Советнику Сергею 
Ивановичу Киселеву, в том, что, как видно из формулярного о службе его списка, 
он родился  13 сентября 1877 года, вероисповедания православного, знаков 
отличия не имеет, содержания не получает; сведений об имущественном его 
состоянии в распоряжении Палаты не имеется. По окончании полного курса наук 
в ИМПЕРАТОРСКОМ Университете Св. Владимира, по юридическому 
факультету, приказом Старшего Председателя Одесской Судебной Палаты от 20 
сентября 1901 г. за № 163 определен, на основании ст. 407 Учр. Суд. Уст., 
младшим кандидатом на должности по судебному ведомству при Кишиневском 
Окружном Суде; приказом Председателя Кишиневского Окружного Суда от 19 
ноября 1901 г. командирован для занятий в 1-е Гражданское отделение Суда, 
сроком на шесть месяцев; приказом Старшего Председателя Одесской Судебной 
Палаты от 28 февраля 1902 г. за № 34 переведен, согласно прошению, в том же 
звании при Одесской Судебной Палате; таким-же приказом от 28 февраля 1902 г. 
за № 34 командирован для занятий в распоряжение Председателя Проскуровского 
Съезда Мировыхь судей сроком на шесть месяцев; ВЫСОЧАЙШИМ приказом по 
гражданскому ведомству от 23 марта 1902 г. за № 18 утвержден, по диплому 
второй степени, в чине губернского секретаря со старшинством с 20 сентября 1901 
года; приказом Старшего Председателя Одесской Судебной Палаты от 16 августа 
1902 г. за № 160 отозван из командировки в распоряжение Председателя 
Проскуровского Съезда мировых судей обратно в Судебную Палату; таким-же 
приказом от 16 августа 1902 г. за № 161 командирован для занятий в 
распоряжение Председателя Каменец-Подольского Окружного Суда сроком на 
пять месяцев; приказом старшего Председателя Одесской Судебной Палаты от 21 
февраля 1903 г. за № 21 присвоено, на основании 409 ст. Учр. Суд. Уст., звание 
старшаго кандидата на должности по судебному ведомству с 20 февраля 1903 
года; приказом Старшего Председателя Одесской Судебной Палаты от 22 марта 
1903 г. за № 32 командирован в распоряжение Председателя Проскуровского 
Съезда Мировых Судей; во время нахождения в командировке в распоряжение 
Проскуровского Съезда с 22 марта по 14 апреля 1903 г. был командирован в 
помощь мирового судьи 2 уч. Проскуровского округа с правом самостоятельного 
разбора дел, с 14 по 29-е апреля 1903 г. самостоятельно заведывал 4 мировым 
участком Проскуровского округа, с 20 по 24 апреля 1903 г., будучи 
исправляющим должность мирового судьи 4 уч. Проскуровского округа, исполнял 
обязанности Непременного Члена Съезда мировых судей Проскуровского округа; 
с 5 мая по 10 июля 1903 г. был командирован в помощь мировому судье 1 уч. 
Проскуровского округа с правом самостоятельного решения дел и за это время с 
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16 по 17 мая заведывал самостоятельно 1 мировым участком; с 10 по 24 июля 
1903 г. самостоятельно заведывал 1 мировым участком Проскуровского округа; с 
22 июля по 18 ноября 1903 г. самостоятельно заведывал 2 мировым участком того 
же округа; с 18 ноября по 13 мая 1904 г. самостоятельно заведывал 3 мировым 
участком того же округа; с 19 мая по 8-е июля 1904 г. самостоятельно заведывал 1 
мировым участком Проскуровского округа; с 15 июля по 17 декабря 1904 г. был 
командирован в помощь мировому судье 1 уч. Проскуровского округа; с 17 
декабря 1904 г. по 28 января 1905 г. самостоятельно заведывал 4 мировым 
участком того-же округа; с 29 января по 21 февраля 1905 г. самостоятельно 
заведывал 1 мировым участком Проскуровского округа и кроме того, с 7 по 21 
февраля 1905 г. исполнял обязанности Непременного Члена Съезда Мировых 
судей Проскуровского округа; с 23 февраля по 1 марта 1905 г. был командирован 
в помощь мировому судье 1 уч. Проскуровского округа, а с 1 марта по 25 апреля 
1905 г. в помощь мировому судье 4 уч. того же округа; с 25 по 27 апреля 1905 г. 
самостоятельно заведывал І мировым участком того же округа и кроме того 
исполнял обязанности Непременного Члена Съезда Мировых судей 
Проскуровского округа; с 29 апреля по 12 августа 1905 г. был командирован в 
распоряжение мирового судьи 4 уч. того же округа; с 12 августа по 23 сентября 
1905 г. самостоятельно заведывал І мировым участком Проскуровского округа и 
кроме того, исполнял обязанности Непременного Члена Съезда мировых судей 
того же округа; с 14 октября 1905 г. по 7 января 1906 г. был командирован в 
помощь мировому судье 4 уч. Проскуровского округа; с 7 по 20 января 1906 года 
самостоятельно заведывал 1 мировым участком Проскуровского округа, и кроме 
того исполнял обязанности Непременного Члена Съезда мировых судей 
Проскуровского округа; с 23 по 30 января 1906 года самостоятельно заведывал 4 
мировым участком Проскуровского округа, с 30 января по 31 марта 1906 г. был 
командирован в помощь мировому судье 4 уч. того же округа; с 31 марта по 14 
апреля 1906 г. самостоятельно заведывал 1 мировым уч. того же округа и 
исполнял обязанности Непременного Члена Съезда мировых судей того же 
округа; с 14 по 19 мая 1906 г. самостоятельно заведывал 4 мировым уч. того же 
округа; с 15 по 23 июня 1906 г. был командирован в помощь мировому судье 4 уч. 
того же округа, с 23 июня по 19 июля 1906 г. – в помощь мировому судье 1 уч. 
того же округа, а с 19 июля 1906 г. снова командирован в помощь мировому судье 
4-го того же округа; ВЫСОЧАЙШИМ приказом по гражданскому ведомству от 
19 декабря 1903 г. за № 95 произведен за выслугу лет в коллежские секретари со 
старшинством с 20 сентября 1903 года; с ВЫСОЧАЙШЕГО соизволения 
ГОСУДАРЫНЕЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ Марией Федоровной 29 января 1904 г. 
назначен почетным Членом Черно-Островского сельского попечительства детских 
приютов с 17-го ноября 1903 г. с оставлением в занимаемой им должности; 
ВЫСОЧАЙШИМ приказом по гражданскому ведомству от 18 ноября 1906 года за 
№ 84 произведен за выслугу лет в титулярные советники со старшинством с 20 
сентября 1906 года; приказом Старшего Председателя Одесской Судебной Палаты 
от 12 января 1907 г. за № 16 уволен от службы, согласно прошению; в походах 
против неприятеля и в самих сражениях не был; наказаниям или взысканиям по 
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судебным приговорам или в дисциплинарном порядке не подвергался; в отпусках 
не был; в отставке с награждением чином или без оного не был; женат на дочери 
полковника Екатерине Николаевне Шантариной, жена вероисповедания 
православного. 

В удостоверение чего дан Титулярному Советнику Киселеву настоящий 
аттестат за надлежащим подписанием и прриложением печати. 
Одесса. Января 23 –го дня 1907 г. 
И. д. Старшего Председателя 
Одесской Судебной Палаты (підпис) 
Секретарь                                (підпис) 

Державний архів Вінницької області (далі – ДАВіО), ф. Р-6023, оп. 4, спр. 
16611, арк. 27. 

 
№ 2. 

1908 р. травня 7. Кам’янець-Подільський. – Стаття в газеті «Подолія» 
про початок будівництва притулку в с. Пашківці. 

С. Пашковцы, Проскур. уезда. 2 сего мая в с. Пашковцах состоялась 
торжественная закладка каменного здания Черноостровского приюта-
богадельни для крестьянских детей сирот и немощных стариков, состоящего в 
ведомстве учреждений Государыни Императрицы Марии Феодоровны, при 
многочисленном стечении народа. В 1-м часу дня направился крестный ход из 
местной церкви с. Пашковец к месту закладки здания. Совершено было 
освящение воды и последование «на основание дома». В пении принимали 
участие два хора учеников и  учениц церковно-приходских школ с. Пашковец и 
с. Ходаковец. На этом торжестве присутствовали: Председатель попечительства 
приюта мировой посредник 1 участка Проскур. уезда С. И. Киселев. 
Попечительница приюта Е. Н. Киселева, местная землевладелица. Председатель 
съезда мировых посредников барон А. А. Майдель. Проскуровский уездный 
предводитель дворянства И. Н. Иванов-Луцевин. Проскур. уездный исправник 
Ф. Д. Олейник. Податной инспектор Проск. у. Н. А. Рождественский. 
Непременный член Проскур. уездной землеустроительной комиссии К. Г. 
Красницкий. Пристав 4 стана Проскур. у. Г. Б. Червинский. Волостные 
старшины, сельские старосты, волостные писаря пяти волостей и выборные 
крестьяне по 3 человека от каждого села 5 волостей 1-го мирового участка 
Проскуровского уезда. После освящения места и положения камней на 4-х 
углах здания, местным священником Д. Новоселецким сказано было слово, в 
котором он указал на отношение к немощным старикам и детям в древнем мире 
и на постепенное смягчение нравов под влиянием христианства; в заключение 
проповедник отметил значение настоящего торжества, которое свидетельствует 
о том, что христианская любовь и милосердие не изсякли на Св. Руси, несмотря 
на переживаемые смуты и настроения. 

Подолія. - 1908. - № 54. – 7 мая. – С. 3-4. 
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№ 3. 
1909 р. січня 25.  Кам’янець-Подільський. – Замітка в газеті 

«Подолія» про діяльність Пашковецького сільського опікунства. 
Из существующих в Подольской губернии уездных и сельских 

попечительств детских приютов ведомства учреждений Императрицы Марии 
своей деятельностью выделяется Пашковецкое сельское попечительство. 
Означенное попечительство не ограничилось открытием приюта для детей и 
богадельни для престарелых, как это сделали другие уездные сельские 
попечительства. - Оно позаботилось и о том, чтобы обезпечить будущность 
своих питомцев – сирот. Заботы его в этом отношения выразились в 
учреждении при приютах ремесленной и сельскохозяйственной школы. Школа 
эта пока еще фактически не существует, но проект ее вполне уже разработан и 
остановка лишь за помещением. Желательно было бы, чтобы и другие 
попечительства последовали примеру Пашковецкого попечительства, которое, 
видно, сумело обзавестись средствами не только на содержание приюта – 
богадельни, но и на сооружение и содержание ремесленной 
сельскохозяйственной школы. 

Подолія. - 1909. - № 11. – 25 января. – С. 4. 
 

№ 4. 
1911 р. грудня 4. Кам’янець-Подільський. – Замітка в газеті 

«Подолія» про відкриття нових шкіл у Проскурівському повіті. 
В Проскуровском у. будет положено начало введению всеобщего 

обучения в 1912 году. Предполагается с сентября этого года открыть 24 новых 
школы. Срок осуществления школьной сети всеобщего обучения – 
десятилетний. В настоящее время в названном уезде имеется 182 начальных 
школы, обслуживающих 182 селения. По проекту школьной сети, необходимо 
открыть 125 новых школ для 138 поселений. 

Подолія.- 1911.- № 144. – 4 декабря. – С. 4. 
 

№ 5. 
1911 р. грудня 9.  Кам’янець-Подільський. – Замітка в газеті 

«Подолія» про видатки земств на сиротинці в Подільській губернії. 
Расходы земства по содержанию сирот и подкидышей в нашей губернии 

составляют в год свыше 15 000 руб. Кроме субсидирования детских приютов 
ведомства учреждений Императрицы Марии и приютов-яслей, земство несет 
также расходы по содержанию сирот и подкидышей в частных домах. Как 
напр., в 1910 году за счет земства состояло на воспитании 174 сирот и 
подкидышей, из коих в Каменецком уезде 60, Винницком 48, Балтском 15, 
Могилевском 12, Гайсинском 7, Брацлавском 6, Ушицком 5, Литинском 6, 
Проскуровском 6, Летичевском 3, Ямпольском 8 и Ольгопольском 3. 

Подолія. - 1911. - № 146. – 9 декабря. – С. 4. 
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№ 6. 
1913 р.  січня 24. Проскурів. – Протокол засідання Економічної 

наради при Проскурівській повітовій земській управі. 
В заседание Совещания 24 Января  1913 года, открывшееся в 12 часов 

дня, прибыли: Председатель Совещания С. И. Киселев, Члены: Г. А. Миткевич, 
В. Г. Миткевич, С. Л. Модзелевский, М. И. Ставинский, Н. Ф. Тимчинский, К. 
В. Бискупский, С. М. Скибневский, И. В. Топольницкий, В. Ф. Яворский, К. Р. 
Радловский, К. А. Орловский, В. И. Поржецкий, Члены Управы: 
С. М. Полозов, М. М. Анцыферов, М. И. Баран, а также свящ. с. Лезнева 
Любинский. 

По предложению некоторых членов Совещания Председателем 
разъяснено значение и цель Совещания, согласно докладу Управы № 44 
второму Очередному Земскому Собранию сессии 1912 года. 

По всем вопросам, предположенным на обсуждение Совещания, Управой 
были составлены доклады. 

Докладывает Председатель Совещания С. И. Киселев. 
По 1-му вопросу, о покупке земли для Управы, Совещание высказало 

пожелание о покупке усадьбы и постройке дома для Управы, при чем решило 
избрать комиссию для осмотра как предположенных в городе участков и 
выработки условий покупки. В комиссию единогласно избраны: В. Р. 
Маровский, М. И. Ставинский, В. И. Поржецкий и К. Р. Радловский. 

По 2-му вопросу, относительно заявления подрядчика Гольдберга о 
возврате ему залога по взятым на себя дорожным работам и удовлетворения его 
за понесенные убытки, Совещание, признав заявление его не основательным, 
постановило: залог Гольдберга оставить в кассе Управы, т. к. он не исполнил 
взятых на себя по договору работ. Из ассигнованных на замощение дороги по 
договору с Гольдбергом 12701 руб. 98 коп. употребить необходимую сумму на 
замощение участка пути, соединяющего м. Сатанов с с. Юринцами, 
протяжением 155, 40 пог. саж., а остальные деньги причислить к кредиту на 
улучшение дорог. 

По 3-му воросу, об избраннии комиссии для принятия земских, дорожных 
и гражданских сооружений, Совещание признало, что в состав комиссии 
должны входить представители Управы и дорожные попечители, избранные по 
два на каждую волость. Совещание также высказало пожелание, чтобы в состав 
комиссии в каждом отдельном случае приглашались земские гласные, 
принимающие участие в наблюдении за сооружениями. 

По 4-му вопросу, об устройстве  телефонной сети на всем протяжении 
Проскуровского уезда, Совещание признало всем необходимым устройство 
телефонной сети. Имеющиеся в распоряжении Управы 31000 руб. обратить в 
фонд народного образования и затем из этой суммы сделать необходимый заем 
на устройство телефона в уезде. Разработку вопросов о направлении сети, 
условий сдачи постройки и эксплоатации ее, Совещание полагало поручить 
дорожной комиссии совместно с Управой. 
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По 5-му вопросу, об условиях пользования телефоном для служебных 
разговоров, Совещание [признало] безплатное пользование телефоном без 
особой платы, принятые Чрезвычайным Земским Собранием Мартовской 
сессии 1912 года, отвечающим интересам пользующихся телефоном. 

По 6-му вопросу, о направлении путей, подлежащих [рассмотрению], 
Совещание солидарно с планом магистрали, выработанным Вторым 
Очередным Земским Собранием Октябрьской сессии 1912 года (доклад № 74), 
при чем, в случае последования займа, признало необходимым шоссировать в 
первую очередь следующие пути: Сатанов-Кузьмин-Фельштин-Скибнево-
Каменецкое шоссе, [которое] проходит через села, прилегающие к трактовой 
дороге. Ширина шоссе определена в 2.10 саж. 

По вопросу об электрическом освещении Проскуровской больницы, 
Совещание постановило с электрическим освещением больницы воздержаться, 
при чем высказало пожелание о введении в больнице прежде всего 
центрального отопления, которое даст большое сбережение в расходах на 
отопление больницы. 

Заседание Совещания закрыто в 9 1/2 часов вечера до 12-ти часов дня 
25 января. В заседание 25 января прибыли: Предсдатель С. И. Киселев, 
Члены: В. Г. Миткевич, Г. А. Миткевич, С. Л. Модзелевский, Н. Ф. 
Тимчинский, В. Р. Маровский, В. Р. Поржецкий и все Члены Управы. 

Председателем был доложен вопрос о распределении 23 комплектов 
новых школ по селам, а также были предложены на утверждение планы 
школьных зданий. Совещание признало необходимым строить двухклассные 
училища в Кременной, Ружичанке и Печисках. Затем распределение остальных 
комплектов предоставлено Управе, при чем высказано пожелание отдавать 
преимущества по постройке тем селам, которые ассигновали с своей стороны 
больше средств. Далее Совещанием приняты планы училищных зданий: для 
однокомплектного 90 кб. саж. стоимостью 4500 руб. и двухкомплектного 139 
кб. саж. стоимостью 6950 руб. и двухкомплектного (с возможным 
преображением в двухклассное) 159 кб. саж. стоимостью 7950 руб. 

Доклады по вопросам: о хулиганстве и борьбе с ним, о безплатном 
пользовании больных других уездов в больницах Проскуровского уезда, о 
дополнении инструкции земскому ветеринарному персоналу, об открытии 
таможенного учреждения в м. Тарнаруде и об ассигновании Российской 
Экспортной Палате членского взноса-приняты Совещанием в редакции 
Управы. 

По вопросу об отпуске средств на содержание запасного учителя, 
Совещание решило ассигновать в распоряжение Управы 360 руб. для 
приглашения временных учителей из числа имеющихся кандидатов. 

Доклад по вопросу об упразднении пастбищных сервитутов, Совещание 
решило в разсмотрение этого вопроса  не входить, т. к. в настоящее время 
таковой находится на разсмотрении законодательных учереждений. 
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По ходатайству инженера Фазлы об уплате ему 300 р. за составление 
проекта телефонной сети, Совещание полагало уплатить Фазлы 300 руб. из 
запасных сумм. 

По предложенным затем Председателем на обсуждение вопросам: 1) по 
ходатайству инспектора народных училищ об отпуске средств на изготовление 
земскими училищами экспонатов на Всероссийскую выставку в Киеве и С.-
Петербурге и на расходы, [связанные с] выставками и 2) постройке нескольких 
школ из пустотелого кирпича и приглашении мастера для изготовления этого 
кирпича, Совещание согласилось с предположениями Управы. 

Заседание Совещания закрыто Председателем в 2 1/2 часа дня. 
Подлинный за надлежащими подписями. 
Доклады и журналы 4-го чрезвычайного Проскуровского Уездного 

Земского Собрания сессии 22-24 апреля 1913 года. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, Александ. ул. с. д., 1913. – Б/н. 

 
№ 7. 

1913 р. лютого 16. Проскурів. – Лист С. Кисельова директору 
Проскурівського Олексіївського реального училища М. Шишкову про 
згоду стати почесним попечителем зазначеного закладу. 

Милостивый Государь, Михаил Николаевич. 
На запрос Ваш имею честь уведомить, что я считаю для себя большой 

честью принять звание и обязанности Почетного Попечителя Проскуровского 
Алексеевского Реального Училища. – Покорнейше прошу принять уверение в 
совершенном моем к Вам уважении и преданности. 

Покорный Слуга С. Киселев. 
Державний архів Хмельницької області ( далі – ДАХмО), ф. 57, оп. 1, спр. 

22, арк. 3. 
 

№ 8. 
1913 р. березня 11. Проскурів. – Протокол засідання Економічної 

наради при Проскурівській повітовій земській управі. 
В заседание Совещания 11 марта 1913 года, открывшееся в 11 часов утра, 

прибыли: Председатель Совещания С. И. Киселев и члены: И. М. 
Старорыпинский, П. И. Дорошкевич, С. Л. Модзелевский, М. Я. Буздыган, С. 
М. Скибневский, В. М. Скибневский, В. Ф. Яворский, Н. Н. Анцыферов, С. М. 
Полозов и Н. И. Баран. 

Председателем был прочитан протокол заседания Совещания 24 января с. 
г., который подписали участники Совещания. 

На обсуждение Совещания предложено было 12 вопросов. 
По первому вопросу о направлении шоссе Сатанов-Кузьмин-Скибнево-

Каменецкое шоссе, Совещание постановило просить В. О. Якушевского войти 
от имени Управы в соглашение с землевладельцем с. Берщевская М. Г. 
Ярощенским о направлении сказанного шоссе через земли последнего, а в 
случае несогласия его на это, строить шоссе по старому проекту. 
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По 2-му вопросу о замощении в Сатанове, Совещание признало 
необходимым замоститъ бывшую патрульную дорогу из Сатанова в с. 
Сатановку за часть использованного кредита по постройке шоссе и мостовой и 
по подряду с Гольдбергом. 

По 3-му вопросу о постройке больницы, Совещание высказало пожелание 
построить в с. Фельштин амбулаторию, а в Сатанове и Ярмолинцах-больницы 
со службами, при чем ходатайствовать о займе из капитала б. Комитета 
Общественного Призрения на больничное строительство  не 50000, а 60000 
рублей. 

По 4-му вопросу об изготовлении для надобностей постройки песочно-
известково-цементного кирпича, Совещание высказало пожелание о постройке 
в виде опыта из выделываемого г. Яворским пустотелого кирпича училищных 
зданий в с. Сатановке и с. Покровке. 

По 5-му вопросу об укреплении оврага в с. Радновице, Совещание 
признало необходимым укрепить овраг и постановило просить Управу 
осмотреть названный овраг, составить смету и доложить затем Земскому 
Собранию. 

По 6-му вопросу об инструкции дорожным попечителям, Совещание 
одобрило проект инструкции, выработанный Управой, приняло предложение В. 
М. Скибневского о внесении Земскому Собранию доклада об ассигновании в 
распоряжение Управы кредита на экстренные меры по исправлению  
грунтовыхъ дорог, для выдачи из такового небольших сумм дорожным 
попечителям. 

В 2 часа дня объявлен перерыв до 5 часов вечера. 
В заседании Совещания в 5 часов вечера присутствували те же, за 

исключением С. М. Скибневского, В. М. Скибневского и В. Ф. Яворского. 
По открытии заседания, по Предложению Совещания, Членом Управы Н. 

Н. Анцыферовым должно было [доложить] о результатах поездки его в Москву 
для осмотра больниц и училищых зданий и его же прочитать доклад 
относительно центрального отопления. Совещание, как и в первом своем 
заседании 24-го января, высказалось за необходимость устройства  только в 
Проскуровской больнице центрального отопления, не применяя подобного 
способа отопления к другим земским зданиям. 

По 7-му вопросу о созыве чрезвычайного Земского Собрания и вопросах, 
подлежащих его разрешению, Совещание, выслушав перечень подлежащих 
вопросов разрешению Собрания, постановило назначить Земское Собрание на 
22 числа апреля сего года. 

По 8-му вопросу о замощении в с. Лезнево Совещание постановило с 
разрешением этого вопроса воздержаться впредь до выяснения, в каком 
размере крестьяне окажут Земству вспомоществование на этот предмет. 

Доклады и журналы 4-го чрезвычайного Проскуровского Уездного 
Земского Собрания сессии 22-24 апреля 1913 года. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, Александр. ул. с. д., 1913. – Б/н. 
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№ 9. 
1913 р. квітня 17. Київ. – Лист попечителя Київського учбового 

округу директору Проскурівського реального училища стосовно 
зобов’язання С. Кисельова фінансувати цей заклад. 

В дополнение к предоставлению от 16 февраля сего года за № 152, имею 
честь Покорнейше просить Вас, Милостивый Государь, доставить мне 
писменное обязательство г. КИСЕЛЕВА относительно ежегодного взноса на 
нужды вверенного Вам училища в случае утверждения его в должности 
почетного попечителя, а также и копию формулярного списка о его службе. 

За Попечителя Округа (підпис) 
ДАХмО, ф. 57, оп. 1, спр. 22, арк. 7. 

 
№ 10. 

1913 р. квітня 22-24. Проскурів. – Доповідь на Проскурівських 
повітових земських зборах про перетворення Проскурівського реального 
училища в класичну гімназію. 

Директор Проскуровского Реального училища прислал в Управу 
следующее заявление: «В Проскуровское Уездное Земское Собрание. В виду 
возбужденного Проскуровскою Уездною Управою ходатайства пред 
Министерством Народного Просвещения о преобразовании существующего в г. 
Проскурове реального училища в классическую гимназию, присланного из 
Управления Киевского Учебного Округа на мое заключение и поддержанного 
мною в смысле означенного преображения, с представлением при этом 
Управлению Округа с моей стороны о необходимости сделать некоторые 
приспособления существующего здания реальнаго училища к учебному 
заведению типа гимназии, имею честь просить Проскуровское Уездное Земское 
Собрание, не найдет ли оно возможным, в случае, если Министерство 
благоприятным образом разрешит возбужденное ходатайство, сделать 
ассигнование из имеющихся свободных земских средств суммы, потребной для 
осуществления указанных приспособлений. 

 При этом имею честь сообщить Уездному Земскому Собранию, что 
приспособления проектированы мною следующие: 
1) устроить актовый зал, которого не имеется в настоящем здании реального 
училища; зал этот может быть сделан в виде надстройки над квартирой 
Директора; 
2) устроить гимнастический зал, вполне достаточный по своим размерам для 
установки в нем гимнастических приборов и для занятий строевой и 
сокольской гимнастикой, и 
3) устроить помещение для класса природоведения;  последние два помещения, 
т. е. гимнастический зал и класс природоведения, могут быть сделаны в виде 
соответствующей пристройки к зданию реального училища. 

Стоимость полного устройства всех перечисленных приспособлений, по 
приблизительной смете, определенной приглашавшимся мною в свое время 
Земским Архитектором, обойдется в 30-35 тысяч рублей. 
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Докладывая изложенное Земскому Собранию и прежде всего 
поддерживая ранее высказанные соображения о преимуществах классического 
образования пред реальным, Управа со своей стороны находит нужным помочь 
преобразованию Проскуровского реального училища в гимназию 
ассигнованием денежных средств в сумме, которая не обременила бы земский 
бюджет. Общая сумма в 30-35 тысяч рублей, необходимая для приспособления 
здания под гимназию, при больших затратах земства на народное образование 
является непосильной для нашего земства. С другой стороны гимназия будет 
обслуживать не только уезд, но и город и губернию, так как даже в нынешнем 
реальном училище учатся дети из других уездов; поэтому нести расходы на 
преобразование реального училища только Проскуровскому уезду не 
представляется справедливым и к участию в этом расходе должны быть 
привлечены и город и губерния, хотя бы в равных долях. 

В виду изложенного Управа просит Земское Собрание: 
1) высказать свое принципиальное согласие на участие в расходах по 

приспособлению здания реального училища под гимназию в размере 10-12 
тысяч руб., 2) уполномочить Управу на возбуждение пред Губернским Земским 
Собранием ходатайства об отпуске средств на ту же надобность в размере 10-12 
тыс. руб. 

Доклады и журналы 4-го чрезвычайного Проскуровского Уездного 
Земского Собрания сессии 22-24 апреля 1913 года. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, Александр. ул. с. д., 1913. – №42. 

 
№ 11. 

1913 р. квітня 22-24. Проскурів. – Список гласних Проскурівського 
повіту, присутніх на четвертих надзвичайних повітових земських зборах. 

 
 

Фамилии, имена и отчества 
 

Апреля 

22 23 24 

Иванов-Луцевин Павел Николаевич 
Анциферов Николай Николаевич 
Ванькевич Ксенофонт Александрович 
Волохин Александр Николаевич 
Дорошкевич Павел Иванович 
Иванов-Луцевин Николай Федорович 
Киселев Владимир Иванович 
Киселев Сергей Иванович 
Кучер Фома Иулианович 
Барон-Майдель Александр Августович 
Маницкий Михаил Никитич 
Маркевич Михаил Осипович 
Миткевич Григорий Александрович 
Миткевич Всеволод Григорьевич 

1 
1 
1 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
1 
- 

1 
1 
1 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
- 
- 

1 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
1 
1 
1 
- 
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Поржецкий Владимир Иулианович 
Полозов Сергей Николаевич 
Тимчинский Николай Феофанович 
Деревоед Стефан Людвигович 
Дунин-Борковский Калист Константинович 
Старорыпинский Иосиф Мечиславович 
Модзелевский Собеслав Людвикович 
Орловский Ксаверий Александрович 
Ставинский Марьян Иванович 
Баран Никифор Иванович 
Буздыган Матвей Яковлевич 
Кармалита Василий Мартинович 
Ковальчук Михаил Васильевич 
Ксендзык Евсевий Тимофеевич 
Марусий Лука Константинович 
Москалюк Корнилий Филимонович 
Олейник Феодосий Павлович 
Файчук-Глега Михаил Федорович 
Швед Василий Тимофеевич 

- 
1 
1 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
1 
1 

- 
1 
1 
- 
- 
1 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
1 
1 

- 
1 
1 
- 
- 
1 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
- 
1 

Фамилии, имена и отчества 
Апреля 

22 23 24 
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Управляющий Отделением Подольского Крестьянского 
Поземельного Банка 

Настоятель Проскуровского Собора Протоиерей о. 
Григорий Сулима 

Инспектор народных училищ 
Подольский Губернский Агроном 
Инструктор по садоводству Подольск. Губернии А. К. 

Станкевич 
Правительственный Агроном Д. С. Чернявский 

 
 

1 
 
- 
1 
- 
 
- 
- 

1 
 
1 
1 
- 
 
- 
- 

- 

1 
1 
- 
 
- 
- 

 
Доклады и журналы 4-го чрезвычайного Проскуровского Уездного 

Земского Собрания сессии 22-24 апреля 1913 года. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, Александр. ул. с. д., 1913. – Б/н. 

 
№ 12. 

1913 р. квітня 22-24. Проскурів. – Доповідь Проскурівських повітових 
земських зборів про влаштування телефонної мережі у повіті. 

Доклад 
об устройстве телефонной сети  

на протяжении всего уезда. 
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Земское Собрание, утвердив проект телефонной сети в уезде, 
постановило соединить телефоном в первую очередь г. Проскуров с м.м. 
Ярмолинцы, Фельштин и Черный-Остров. Вопрос о времени соединения 
Проскурова с остальной частью уезда остался до настоящего времени 
открытым и, таким сбразом, большая часть уезда, поставленная в худшие 
условия естественных неудобств по своей отдаленности от г. Проскурова, будет 
лишена и тех искусственных удобств, которыми располагают ближайшие к 
Проскурову населенные пункты. Управа полагает поэтому справедливым не 
откладывать на дальнейшее время постройки телефонной линии по 
одобренному Собранием проекту, а приступить к ней сейчас же с открытием 
весны. 

Проектированная сеть предполагает соединение телефоном г. Проскурова 
с 12 пунктами (Ярмолинцы, Малиничи, Фельштин, Кузьмин, Сатанов, Сарнов, 
Третельники, Черный-Остров, Николаев, Тарноруда, Шаравка и Пашковцы). 
Протяжение сети в верстах равно 216, а стоимость постройки определена в 
43660 руб. по двухпроводной системе. Если из этой суммы исключить 
стоимость постройки телефона от Проскурова до Ярмолинец, Фельштина и 
Черно-Острова, в 12500 руб. – то на окончание этой сети необходимо было-бы 
доассигновать 31160 руб. 

Подольское Губернское Земское Собрание ассигновало Проскуровскому 
Земству 31142 руб. 57 коп., недополученных им на школьное строительство 
минувших  лет. Сумма эта прямого назначения не имеет и Управа предполагает 
обратить ее в фонд на постройки и ремонт школьных зданий. Пока острой 
нужды в этих деньгах не встречается, Управа полагает возможным затратить 
эту сумму на окончание постройки телефонной сети с тем, чтобы сумма эта 
была возвращена в фонд равными частями в течении 6 лет; при этом, если 
эксплоатация телефона даст земству прибыль, за позаимствование из фонда 
денег начислять ежегодно 4 %. 

Докладывая об изложенном Земскому Собранию, управа просит: 1) 
передаваемые Подольским Губернским Земством Проскуровскому Земству 
31142 руб. 57 коп. обратить в фонд на ремонт школьных зданий и постройку их, 
если бы на постройку какой-либо школы не хватило ассигнованных средств, 2) 
разрешить произвести из этого фонда заем на постройку телефонной сети по 
одобренному Земским Собранием проекту, при чем уплату 4% по займу 
производить из прибылей по эксплоатации телефонной сети и 3) разрешить 
Управе произвести указанную выше постройку телефонной сети в ближайшее 
время. 

Доклады и журналы 4-го чрезвычайного Проскуровского Уездного 
Земского Собрания сессии 22-24 апреля 1913 года. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, Александр. ул. с. д., 1913. – № 1. 
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№ 13. 
1913 р. квітня 22-24. Проскурів. – Доповідь Проскурівських повітових 

земських зборів про призначення представників від земства до складу 
повітового відділення Єпархіальної училищної ради. 

Первое очередное Земское Собрание, сессии 1911 года, избрало членами 
от земства в Проскуровское Отделение Епархиального Училищного Совета по 
Ярмолинецкой волости В. Г. Миткевича, Пашковецкой С. И. Киселева, 
Шаравской Н. Н. Анцыферова, Юринецкой А. И. Петрова, Черно-Островской 
М. О. Маркевича, Фельштинской Ф. И. Кучера, Третельникской Свящ. 
Хрисанфа Спевачевского, Кузьминской В. И. Поржецкого, Малиничской А. И. 
Волохина и Сарновской С. Н. Полозова, между тем, как видно из копии 
отношения Училищнаго Совета при Святейшем Синоде от 11 июня 1912 года за 
№5082 на имя Подольского Епархиального Училищного Совета, Советом 
предоставлено Преосвященному Подольскому назначать в число членов 
Уездных Отделений избираемых Земскими Собраниями не более 3 лиц в 
каждое Отделение на вакансии как штатных, так и сверхштатных членов, с тем, 
чтобы число последних не превышало в Отделениях установленной 
вышеприведенным определением Святейшего Синода нормы. 

Проскуровское Уездное Отделение Епархиального Училищного Совета 
полагало назначить на штатные должности Н. Н. Анцыферова, Св. Х. 
Спевачевского и С. Н. Полозова и на сверхштатные М. О. Маркевича, В. И. 
Поржецкого и А. И. Волохина. Преосвященный же Подольский назначил 
членами Училищного Совета Председателя Управы С. И. Киселева и Св. Х. 
Спевачевского и Н. Н. Анцыферова. 

Об изложенном Уездная Управа имеет честь доложить Земскому 
Собранию для сведения. 

Доклады и журналы 4-го чрезвычайного Проскуровского Уездного 
Земского Собрания сессии 22-24 апреля 1913 года. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, Александр. ул. с. д., 1913. – № 10. 

 
№ 14. 

1913 р. квітня 22-24. Проскурів. – Доповідь Проскурівських повітових 
земських зборів про розподіл по повіту двадцяти трьох комплектів нових 
шкіл і затвердження їх технічних проектів. 

По докладам Земской Управы за №№7 и 22, Второе Очередное 
Проскуровское Уездное Земское Собрание 30 октября 1912 г. поручило ей 
разработку технических проектов школьных зданий и решение вопроса 
хозяйственным или подрядным способом следует строить ту или иную школу – 
совместно с Экономическим Советом. 

В Управу разновременно поступило 37 ходатайств об открытии народных 
училищ, между прочим, в Кременной и Ружичанке двухклассных: Кузьминская 
волость: с. Калитинцы, Кременная, д. Шишковцы; Малиничская волость: д. 
Мацьковцы, с. Россоше, Ружичанка; Пашковецкая волость: д. Аркадьевцы, с. 
Иванковцы, Орлинцы, Печиски, Ходьковцы; Сарновская волость: д. Каневка, с. 
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Сарновь; Третельникская волость: с. Дзеленче, Пахутинцы, Юхимовцы; 
Фельштинская волость: д. Доброгорща, Нафтуловка, Олешковцы; Черно-
Островская волость: д. Антоновка, Войтовцы; Мартиновка, с. Ставчинцы; 
Шаравская волость: с. Антоновцы, Выхилевка, Левковцы, Перегонка, м. 
Шаравка; Юринецкая волость: с. Куровка, Липовка, Покровка, Рациборовка, д. 
Сатановка; Ярмолинецкая волость: с. Глушковцы, Жищинцы, Низшая-
Томашевка, Польный-Олексинец. 

Кроме перечисленных ходатайств, возбужденных по приговорам 
сельских сходов, в Управе получено заявление землевладельца с. Печиск, 
Проскуровского уезда, Алексея Кирилловича Елачича о предоставлении им 
земству 3000 руб., оставленных ему его покойной бабкой Е. К. Лазаренко и 
завещанных на общеполезные предприятия в означенном селе: 1) Из этой 
суммы 500 р. на содержание Печиской народной библиотеки имени его отца К. 
Н. Елачича, как равно передает земству и самую библиотеку; то и другое при 
условии, что земство будет ассигновать ежегодно не менее 25 руб. на 
содержание библиотеки и чтобы управление ею было возложено на комитет из 
попечительницы библиотеки — матери его Л. К. Елачич, трех лиц по избранию 
земства и заведующего. 2) 1200 руб. на постройку в Печисках 
двухкомплектного училища, присвоив таковому имя К. Н. Елачича. 3) 1300 р. с 
% % с тем, чтобы эта сумма, обращенная в % % бумаги, послужила основным 
фондом на устройство в Печисках амбулаторного пункта. За сим под усадьбу 
училища отпускает участок земли в 407 кв. саж. и высказывает надежду и 
впредь не оставлять материальной поддержкой означенные учреждения. На 
заявлении этом имеется надпись пожизненной владелицы с. Печиск Людмилы 
Елачич, от 28 февраля с. г., о согласии ее на передачу земству библиотеки и 
отпуск земли мерою 407 кв. саж. 

Согласно докладу № 7, в настоящем году предстоит построить 23 новых 
комплекта начальных школ, но из этого числа следует исключить один 
комплект, начатый постройкой сверх плана прошлого года в с. Глядках 
Третельникской волости, следовательно остается лишь 22 комплекта. 

Так как Земское Собрание высказало свой принципиальный взгляд за 
производство работ хозяйственным способом, с чем солидарна и Управа, то 
она, озабочиваясь заблаговременным заготовлением необходимых материалов 
для постройки школьных зданий, заключила договоры с подрядчиками на 
поставки: И. Ш. Гальперином – части кирпича, С. О. Таксаром – лесных 
материалов и М. К. Шильманом – на заготовку луток, дверей, окон и скамей. 

Экономическое совещание в заседании 25 февраля с. г. признало 
необходимым строить двухклассные училища в Кременной, Ружичанке и 
Печисках, а распределение остальных комплектов предоставило Управе, 
рекомендуя отдавать преимущества селам, ассигнующим с своей стороны 
больше средств. Относительно же планов, совещание остановилось на 
проектах: для однокомплектных училищ – 90 кб. саж., стоимостью около 4500 
р., двухкомплектных – 139 кб. саж. – 6950 р. и двухкомплектных (с возможным 
преобразованием впоследствии в двухклассные) – 7950 руб., считая куб. саж. по 
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50 руб., при чем тут не учтена стоимость надворных сооружений. По смете 
ассигновано на постройку здания для однокомплектного училища – 4000 руб. и 
двухкомплектного – 8000 руб. 

На основании сказанного, Земская Управа распределила 23 комплекта 
новых школ по уезду следующим образом: 

А. Двухкомплектные (с возможным превращением в двухклассные) 
школы строить в: 

с. Кременной, Кузьминской волости. 
с. Ружичанке, Малиничской волости. 
с. Печисках, Пашковецкой волости. 
Б. Двухкомплектные обыкновенные строить в: 
с. Юхимовцах, Третельникской волости. 
с. Сарнове, Сарновской волости. 
с. Мартиновке, Черно-Островской волости. 
с. Малиничах, Малиничской волости. 
с. Антоновке, Черно-Островской волости. 
с. Глушковцах, Ярмолинецкой волости. 
В. Однокомплектные строить в: 
с. Покровке, Юринецкой волости. 
с. Выхилевке, Шаравской волости. 
с. Сатановке, Юринецкой волости. 
с. Нафтуловке, Фельштинской волости. 
д. Шишковцах, Кузьминской волости. 
Итого 23 комплекта, постройка же училища в Глядках будет произведена 

за счет с. Зверховец, где нет участка для училищной усадьбы и потому пока 
постройка училища в этом селе снимается с очереди. 

Докладывая об изложенном Земскому Собранию, Управа просит: 1) 
утвердить намеченный ею список построек школ и представляемые на 
разсмотрение Собрания технические проекты таковых и 2) дар дворянина А. К. 
Елачича принять, выразив ему благодарность и возбудить надлежащее 
ходатайство о присвоении будущему двухклассному училищу в с. Печисках 
имени К. Н. Елачича. В виду же того, что устройство в Печисках 
амбулаторного пункта, согласно предположениям о больничном строительстве 
в план не входит, просить А. К. Елачича, предназначенные на устройство 
сказанной амбулатории в Печисках 1300 р.,- также обратить на устройство 
библиотеки и училища в этом селе. 

Доклады и журналы 4-го чрезвычайного Проскуровского Уездного 
Земского Собрания сессии 22-24 апреля 1913 года. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, Александр. ул. с. д., 1913. – № 20. 

 
№ 15. 

1913 р. квітня 22-24. Проскурів. – Доповідь Проскурівських повітових 
земських зборів про заснування при повітовій управі шкільної комісії. 

Дело народного образования, вызывающее денежные траты земства почти в 



54 

одной трети (1/3) всех земских расходов, требует особого к себе внимания со 
стороны земских учреждений. Постройкой зданий для школ и отпуском средств на 
их содержание не должно исчерпываться участие земства в деле народного 
образования. Пред ним лежит более широкая задача – поднять умственный, а за 
ним и нравстенный уровень населения всеми законными и возможными 
средствами. Изыскание этих средств, вопросы школьного и внешкольного 
образования, сеть народных библиотек и двухклассных училищ, большая 
продолжительность курса обучения и проч. – все это вопросы земской мысли, 
земской инициативы, - вопросы, разрешение коих – тяжелый и ответственный труд. 

В интересах правильного решения всех вопросов о нуждах народного 
образования Управа считает необходимым образовать в качестве совещательного 
органа при Управе постоянную школьную комиссию, согласно 72 и 105 ст. ст. Пол. о 
Зем. Учр. В эту комиссию под председательством Председателя Управы должны, по 
мнению Управы, входить Члены Управы, З гласных по выбору Земского Собрания, 
Врач, Инженер, Агроном и по приглашению Председателя Управы: Инспектор 
народных училищ, 2 – 3 учащих в земских школах по соглашению Председателя 
Управы с Инспектором народных училищ и 2 – 3 лица из педагогического персонала 
местных учебных заведений по соглашению Председателя Управы с начальниками 
этих учебных заведений. Ближайшими задачами школьной комиссии будут вопросы 
о постройке школ, санитарно-гигиенические условия их, оборудование школ 
мебелью, учебниками и учебными пособиями, разширение программ обучения, 
подбор книг для библиотек, устройство новых библиотек, вопросы хозяйственные об 
отоплении, освещении, отчетности, устройство народных чтений, меры к 
внешкольному образованию. Говорят, что в Славяно-турецкую войну победил 
народный учитель – поэтому комиссия займется вопросом об улучшении 
материального и духовного быта народных учителей, подумает об обезпечении их на 
старости лет, поможет им иметь постоянное общение с книгою путем устройства 
учительских библиотек, даст возможность обновлять свои знания посещением 
педагогических курсов и проч. 

Докладывая об изложенном, Управа имеет честь просить Земское 
Собрание учредить при Управе постоянную школьную комиссию на 
вышеизложенных основаниях и избрать в ее состав трех гласных. 

Доклады и журналы 4-го чрезвычайного Проскуровского Уездного 
Земского Собрания сессии 22-24 апреля 1913 года. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, Александр. ул. с. д., 1913. – № 22. 

 
№ 16. 

1913 р. квітня 25. Проскурів. – Зобов’язання С. Кисельова про 
щорічне внесення на потреби Проскурівського реального училища суми у 
розмірі від 300 до 500 крб. 

Я, ниже подписавшийся, обязываюсь вносить ежегодно на нужды 
Проскуровского реального училища Имени ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЫСОЧЕСТВА Наследника Цесаревича и Великого Князя АЛЕКСЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА от ТРЕХСОТ до ПЯТИСОТ рублей, в случае утверждения 
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меня в должности Почетного Попечителя того училища – Сергей Иванович 
КИСЕЛЕВ. 

ДАХмО, ф. 57, оп. 1, спр. 22, арк. 10. 
 

№ 17. 
1913 р. квітня 29. Проскурів. – Лист С. Кисельова директору 

Проскурівського Олексіївського реального училища М. Шишкову з 
підтвердженням свого фінансового зобов’язання. 

Милостивый Государь, Михаил Николаевич. 
При том имею честь препроводить к Вам копию моего формулярного о 

службе списка и обязательство о ежегодных взносах на нужды вверенного 
Вашему Высокородию училища.  

Прошу принять уверение в моем совершенном к Вам почтении и 
глубокой преданности. 

Покорный Слуга С. Киселев 
ДАХмО, ф. 57, оп. 1, спр. 22, арк. 9. 

№ 18. 
1913 р. жовтня 9. Проскурів. – Доповідь Проскурівських повітових 

земських зборів з питання про утворення капіталу на видачу допомоги на 
лікування вчителів земських шкіл.  

Осуществление школьной сети обусловит приглашение на службу в 
земские школы около 200 учителей. Их тяжелый труд дает большой % 
заболеваний, связанных с профессией и в будущем неминуемы просьбы о 
пособиях на лечение в том или  другом размере. 

Чтобы не обезсиливать в будущем земскую кассу единовременными 
крупными выдачами на эту надобность, представляется желательным 
образовать теперь-же особый капитал путем внесения в смету 25 рублей 
ежегодно на каждый школьный комплект и просить Правительство ассигновать 
равную сумму из общих средств Министерства Народного Просвещения. 

В виду изложенного Управа просит Земское Собрание уполномочить ее 
на возбуждение пред Министерством Народного Просвещения ходатайства об 
ассигновании на образование указанного капитала, [в] сумме равного земским 
ассигнованиям,  и по удовлетворении этого ходатайства внести в земскую 
смету по 25 руб. на каждый комплект. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
Доклады и журналы третьего очередного Проскуровского Уездного 

Земского Собрания Сессии с 7-10 Октября 1913 г. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, 1913. - № 24. 

 
№ 19. 

1913 р. жовтня 9. Проскурів. – Доповідь Проскурівських повітових 
земських зборів про будівництво шкіл в 1914 р. 

По школьной сети в предстоящем году следует построить 23 комплекта 
школ. Указать в настоящее время пункты, где будет построена школа, не 
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представляется возможным по соображениям, изложенным  в докладе Управы о 
постройке школ в 1913 году, (наличность места для постройки, материалов, 
дороговизна доставки и проч.). Поэтому Управа, представляя при сем список 
сел, в коих намечены постройки школ в 1914 году, просит Земское Собрание не 
стеснять Управу в изменении намеченных пунктов, коль скоро это вызовется 
действительной необходимостью. 

 
Школы предположено построить в 1914 году в селах: 

1. Ходьковцах Двухкомплектную 
2. Осташки  - 
3. Захаровцы - 
4. Ставчинцы - 
5. Сатановка Однокомплектную 
6. Покровка - 
7. Пахутинцы Двухкомплектную 
8. Верховцы Однокомплектную 
9. Москалевка Двухкомплектную 
10. Доброгорща  Однокомплектную 
11. Редкодубы  Двухкомплектную 
12. Дзеленче - 
13. Антоновцы - 
14. Завалийки Однокомплектную 
  
В виду изложенного Земская Управа просит: 
1. Ассигновать на постройку новых  училищ в 1914 г. 18400 руб., как 

установлено финансовым планом Земства, и на уплату 3%% по  взятым в 
1912/1913 годах ссудам 1800 руб., а всего 20200 руб. 

2. Уполномочить Управу на исходатайствование в Министерстве 
Народного Просвещения ссуды на постройку из 3% на 20 лет 27600 руб. и 
пособия 46000 руб. на строительство и 4600 руб. на оборудование 23 
комплектов. 

3. Уполномочить Управу выдать Министерству Народного Просвещения 
все требуемые законом обязательства. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
Журнал 9 октября 1913 г. № 3. 

Земским Собранием принят в редакции Управы и добавлением 
Комиссии по народному образованию, постановившей: при постройке школ и 
выборе для них пунктов руководствоваться местными условиями и школьной 
сетью. 

 
Доклады и журналы третьего очередного Проскуровского Уездного 

Земского Собрания Сессии с 7-10 Октября 1913 г. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, 1913. – № 26. 
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№ 20. 
1913 р. жовтня 9. Проскурів. – Доповідь Проскурівських повітових 

земських зборів про запрошення запасного лікаря. 
Из семи врачей Проскуровского уезда, пять имеют право на ежегодный 

месячный отпуск, а два получают научную командировку по три месяца 
каждый. 

Таким образом фактически 11 месяцев в году больницы обслуживаются 
фельдшерами, так как наезды врача из соседнего участка на несколько часов 1 – 
2 раза в неделю не приходится серьезно принимать в разсчет. 

Вопрос о необходимости запасного врача уже был разсматриваем 
Земским Собранием 19 апреля 1912 года в экстренном Собрании, при чем было 
поставлено поручить Управе внести в смету ближайшего Земского Собрания 
кредит на приглашение запасного врача. 

Земская Управа во исполнение постановления Земского Собрания, внося 
в смету на 1914 год на запасного врача 1500 руб. и ему же квартирных 350 руб., 
а всего 1850 руб., просит разрешить пригласить запасного врача. Означенная 
сумма Управой в проект сметы внесена. 

Подлинный за надлежащими подписями.   
Журнал 9 октября 1913 г. № 3. 

Принят Собранием в редакции Управы. 
 
Доклады и журналы третьего очередного Проскуровского Уездного 

Земского Собрания Сессии с 7-10 Октября 1913 г. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, 1913. – № 44. 
 

№ 21. 
1913 р. жовтня 9. Проскурів. – Доповідь Проскурівських повітових 

земських зборів про збільшення утримання фельдшерицям-акушеркам і 
шкільним фельдшерам. 

Медицинская комиссия, а затем Врачебно-Санитарное Совещание 
неоднократно высказывались за желательность постепенной замены ротных 
фельдшеров и повивальных бабок лицами, окончившими фельдшерские или 
фельдшерско-акушерские школы. В виду недостатка хорошо подготовленных 
лиц среднего медицинского персонала, Управа полагала бы, что для 
привлечения их на службу Проскуровского Уездного Земства, необходимо 
назначить им содержание в размере 480 руб. и 60 руб. квартирных там, где 
квартир в натуре не имеется. Такой размер содержания для школьных 
фельдшеров установлен в настоящее время во всех почти уездах Подольской 
губернии. 

В виду изложенного, Управа просит Земское Собрание утвердить ее 
предложение о назначении школьным фельдшерам и фельдшерицам-
акушеркам содержания в размере 480 руб. и 60 руб. квартирных. 

Подлинный за надлежащими подписями.   
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Журнал 9 октября 1913 г. № 3. 
Земским Собранием принят в редакции  Управы. 
  
Доклады и журналы третьего очередного Проскуровского Уездного 

Земского Собрания Сессии с 7-10 Октября 1913 г. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, 1913. – № 48. 

 
№ 22. 

1913 р. жовтня 9. Проскурів. – Доповідь Проскурівських повітових 
земських зборів про асигнування 700 крб. санітарним опікунствам. 

4-е Чрезвычайное Земское Собрание по докладу Управы за № 54 
признало необходимым организацию Санитарных Попечительств, открытие 
действия которых особенно желательно в настоящее время в виду возможности 
весенней вспышки эпидемии холеры. 

Открыть Попечительства предполагается в месте жительства 
участковыхъ врачей, а именно: в Кузьмине, Проскурове, Сарнове, Сатанове, 
Фельштине, Черно-Острове и Ярмолинцах, а всего 7 попечительств. 
Достижение поставленных санитарным попечительством задач: 
распространение гигиенических знаний  путем раздачи популярной 
литературы, устройства чтений, выставок по медицине, устройства на летнее 
время яслей для детей и т. п., немыслимо без затрат известных материальных 
средств, почему Управа просит Земское Собрание утвердить предположение 
Управы об ассигновании 700 руб., по 100 руб. на попечительство с отнесением 
расхода на ст. 5 § VII – мероприятия по улучшению санитарных условий и 
медицинского дела.  

Подлинный за надлежащими подписями.   
Журнал 9 октября 1913 г. № 3. 

Земским Собранием принят в редакции Управы. 
 
Доклады и журналы третьего очередного Проскуровского Уездного 

Земского Собрания Сессии с 7-10 Октября 1913 г. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, 1913. – № 49. 
 

№ 23. 
1913 р. жовтня 9. Проскурів. – Доповідь Проскурівських повітових 

земських зборів про заходи щодо покращення шляхів у повіті. 
Вопросу об улучшении дорог, несмотря на болезненную остроту его, до 

сих пор было уделено совсем мало внимания, а еще меньше средств. Между 
тем изменение климата, чрезмерность осадков за последние годы оказали самое 
плохое влияние на состояние дорог и последние с каждым днем становятся все 
хуже. 

До настоящего времени предметом общих вожделений было исправление 
мостов, которые, благодаря ветхости и неустройству, не выполняли своего 
назначения; вода под ними не проходила, а разливалась во всю ширину дороги 
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и создавала здесь топкое непроезжее место, настил же моста в большинстве 
случаев отсуствовал. С первых шагов своей деятельности Земство приняло 
меры к переустройству таких мостов и замене их бетонными и соорудило их в 
разных частях уезда около 85, т. е. почти половину. Самые же дороги и проезды 
к новым мостам остались те же, а пожалуй еще хуже. Порча дорог тем сильнее, 
чем большая их проезжимость. Последняя в свою очередь обусловлена 
большим или меньшим экономическим значением дороги. И земству при массе 
дорог в уезде следовало бы в первую очередь обратить свое внимание на те 
дороги, которые имеют несомненное экономическое значение. Таких дорог по 
подсчету Управы 375 верст; перечислены они ниже. Дороги эти по 
постановлению бывш. комитета по делам Земского Хозяйства числятся в 
разряде проселочных и, как таковые, исправляются средствами лиц, через 
владения которых проходят. Роль Земства, в смысле надзора за их состоянием и 
содействия их улучшению, сводится к тому, что при неисправности дороги 
Земство лишь обращает на это внимание полицейской власти и просит ее 
понудить владельцев исправить дорогу, а для устройства дорожных 
сооружений, как помощь населению при отправлении им натуральной 
повинности, вносит в свою смету определенную сумму. 

Здесь уместно будет отметить, что в сознании населения, 
правительственных лиц и учреждений упрочилось совершенно неправильное 
представление об обязанности земства по отношению к содержанию 
проселочных дорог. По их мнению, раз существует земство, то оно и обязано 
содержать в порядке все дороги, чинить их, выравнивать после дождей и проч. 
Следствием  такой неосведомленности населения о дейстивительных правах и 
обязанностях земства, в отношении к проселочным дорогам явился ряд 
неосновательных требований, обращенных к Управе, об исправлении той или 
иной дороги и обвинения земства в безучастности в такой серьезной нужде, как 
сносные дороги. Обвинения эти, кстати сказать, исходили от лиц, на 
обязанности которых и лежало исправление дороги. 

Таким образом,  в деле надзора за исправлением проселочных дорог роль 
земства совсем небольшая. Иначе обстоит дело с дорогами земскими, которых, 
благодаря раньше указанному постановлению бывш. земского Управления, у 
нас нет; Земство может их создать, переводя часть проселочных дорог, 
имеющих большое экономическое  значение, в разряд земских. Сохраняя 
повинность исправления этих дорог натуральною, Земство с одной стороны 
может активнее выступать в роли блюстителя исправного содержания дорог и с 
другой направлять натуральный труд населения в правильное русло, следить, 
чтобы зарплата этого труда была экономной и давала бы больший эффект, а 
самый труд был бы равномерно распределен между населением. 

Управа не находит возможным теперь же возбуждать вопроса о замене 
натуральной дорожной повинности денежной. Причин этому много и самая 
главная из них та, что главная масса земских плательщиков-крестьяне с 
большой охотой дадут свой натуральный труд для исправления дороги, хотя 
они как и  города, местечки, заводы и частные владельцы не лишены будут 
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возможности вместо натурального труда внести в земскую кассу деньги по 
сметной расценке пешего и конного рабочего. Расчет необходимой рабочей 
силы для исправления одной версты дороги приведен ниже. По этому расчету 
для исправления земских дорог в уезде протяжением 375 верст понадобится 
112500 пеших рабочих дней и 9375 конных дней. Раскладку потребного числа 
рабочих по способу раскладки денежных сборов следует произвести на 
единицу ценности. Тогда получится, что один пеший рабочий приходится на 
405,92 единиц ценности, а параконный на 4871,08. Если принять стоимость 
пешего рабочего в 50 коп., а параконного в 2 руб., то косвенное обложение 
населения на исправление земских дорог выразится в общей сумме 75000 руб. 
или 16,4 коп. на сто рублей оценки или 33,1 коп. с десятины. 

Кроме рабочей силы для исправления дорог понадобится (материал как-
то: хворост, песок, щебень, цемент и проч.).  По мнению Управы, эти 
материалы должно дать Земство из общих средств, как оно делает это и теперь, 
устраивая бетонные трубы и мосты, с тою только разницею, что для подвозки 
этого материала теперь Земство вынуждено просить население и в большинстве 
случаев безрезультатно о безплатном отпуске подвод, а на нужды земской 
дороги оно вправе будет требовать эти подводы и при неисполнении 
требования нанимать подводы за счет неисправных лиц и взыскивать 
затраченные средства в безспорном порядке. Последнее право принадлежит 
Земству и в тех случаях, когда  обязанные исправлять дорогу  не сделают этого. 
Тогда Земство исправляет дорогу за счет общих средств и затраченные деньги 
взыскивает при посредстве адинистративной власти, т. е. опять-таки в 
безспорном порядке. Будущие Земские дороги следует разбить на участки 
около 75 верст каждый. Эти  участки в хозяйственном отношении следует 
поручить дорожным попечительствам, состоящим из г. г. Дорожных 
попечителей волостей, по которым проходят дороги данного участка; 
технический же надзор за исправлением дорог следует возложить под общим 
руководством Инженера и его помощника дорожного техника, на участковых 
дорожных десятников. В соответствии с этим в смету вносится расход на 
приглашение дорожного техника в сумме 1500 рублей (из коих 1200 руб. 
жалования и 300 рублей разъездных в безотчетное распоряжение) и на 
приглашение 5 дорожных десятников по 720 руб., (600 руб. жалования и 120 
руб. на разъезды), всего 3600 рублей. 

Техника исправления грунтовых дорог далеко не представляет из себя 
чего - нибудь определенного и поэтому предстоящий год будет годом опытов. 
Но известная настойчивость, упорное стремление к цели исправления дорог 
несомненно приведут к тому, что по этим дорогам проезд будет обезпечен. Без 
расходов, без ошибок и без опыта к этому подойти нельзя. В основу своих 
опытов Управа предполагает положить указания Профессора Дубиллера с 
некоторыми изменениями по местным условиям. По словам Профессора 
Дубиллера, главнейшие работы по улучшению дорог могут быть сведены к 
следующим пунктам: 
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1, улучшение трассы дороги, имеющее целью уменьшение подъемов, 
правильное устройство закруглений, а иногда еще перенесение дороги на более 
прочные грунты или в условия лучшего естественного отвода воды; 2, 
правильное устройство земляного полотна, а именно,  придание проезжей части 
поперечных скатов,  устройство обочин, канав, а если потребуется,  подземного 
дренажа; 3, изменение грунта на поверхности дороги,  т. е. добавление песка к 
глине или наоборот. Наиболее существенным условием проездности грунтовых 
дорог, говорит далее Проф. Дубиллер, является их содержание. Его задачей 
является поддержание поверхности дороги настолько ровной, чтобы вода без 
всяких затруднений могла по этой поверхности стекать в боковые канавы. Если 
дождевая вода будет таким образом быстро стекать, она причинит дороге 
сравнительно мало вреда; наоборот, если благодаря неровностям она будет 
задерживаться на поверхности дороги, то просачивание этой воды внутрь 
полотна вскоре обратит дорогу в грязь, не способную выдерживать давления 
колес. Поэтому содержание дороги состоит в неперерывном возстановлении 
правильной формы поперечного профиля проезжей части. Такого рода ремонт 
не может исполняться только раз в год – это заравнивание ям должно 
повторяться несколько раз в лето. Этот ремонт при подготовленных дорогах 
обойдется земству сравнительно недорого. Управа полагает не свыше 25 
рублей в год на версту. Первоначальное же устройство поперечного профиля 
дорог и кюветов, по мнению Управы, должно в среднем стоить на 1 версту от 
150 до 175 руб., что и составит на первый год расход на одну версту 200 
рублей, или на 375 верст 75000 руб. На дальнейшие же годы расход на ремонт и 
содержание указанных 375 верст будет только 9375 рублей. Сущность ремонта 
и содержания грунтовых дорог, как указано выше, будет состоять в старании 
поддержать поперечный профиль дороги, т. е. не давать возможности 
образовываться на дороге ям и колей, мешающих правильному стоку воды с 
полотна дороги в кюветы и к дорожнымъ сооружениям (трубам и мостам). В 
Америке, в стране всяких машин, для надобностей не только ремонта, но даже 
и устройства грунтовых дорог существуют специальные машины: земляной 
скребок и земляные лопаты. Для нас эти машины мало пригодны, как по своей 
стоимости – так и по той форме работ, которую они в состоянии произвести – 
да и кроме того наш поденный рабочий все - таки относительно еще дешев, 
кроме того американские скребки нам не помогут в устройстве кюветов, 
которых у нас почти нигде нет. Практика многих техников и хозяев показала, 
что нам необходима одна машина, так называемый земляной утюг, который 
отлично заменяет американский скребок и в состоянии, выравнивая профиль 
дороги, уничтожать колеи и небольшие ямки; если же необходимо засыпать 
большие ямы, то выгоднее сделать это поденным рабочим. Земляной утюг это 
прототип сельскохозяйственной волоки и в зависимости от качеств грунта 
дороги видоизменяется в том смысле, что приходится вместо двух связанных 
цепями между собой железных рельс тянуть по дороге три рельса. Стоимость 
такого утюга не должна превышать 30-40 рублей и может быть включена в 
количестве 4-6 штук в общую сумму расходов на каждый дорожный участок 
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сообразно с количеством верст участка и качестве грунтов, без особых на это 
дополнительных ассигнований. Раскладку дорожной повинности следует 
приурочитъ к верстам каждого дорожного участка, возложив обязанность 
исправления их по возможности на ближайшее к ним население. Указаные 
ниже 375 верст земских дорог следует разбитъ на следующие 5 дорожных 
участков. 

 
1 
уч). 

САТАНОВ 

 Оть Сатанова До Тарноруды  18 верст 
    Соломны  13 
  Соломны  Тарноруды 8 
  Сатанова  Кузьмина 23 
  Соломны  Войтовец 13 
    Итого 75 верст 
2 
уч). 

КУЗЬМИН 

 От Кузьмина   Фельштина 16 верст 
  Слободки кузьм. На Городок 14 
  Фельштина До Курник 21 
    Проскурова 25 
    Итого 76 верст 
3 
уч). 

ЯРМОЛИНЦЫ 

 От Ярмолинец На Городок 13 верст 
  Шоссе Камен. До Шаравки (2 дор.) 13 
  Ярмолинец  Фельштина 17 
  Фельштина  гран. Летичев. 31 
    Итого 74 версты 
4 
уч). 

ЧЕРНЫЙ-ОСТРОВ 

 От 
Черно-Остров На 

Захаровцы, Юхимовцы, 
Баглаи, Третельники и 

Сарново 

27 верст 

  Захаровцы На Бубновку, Пахутинцы,  
    Глядки и до границы 16 
  Черно-Острова До Фельштина 22 
    Николаева 10 
    Итого 75 верст 
 

5 
уч). 

ПРОСКУРОВ 

 От Проскурова  Черно-Острова 20 верст  
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  Черно-Острова  Аркадиевец 35  
  Проскурова на  Баламутовку, на 

Михалполь 
 
7 

  Николаева На Орлинцы, Ходьковцы 
до Зарудья 

 
13 

    Итого 75 верст 
    А ВСЕГО 375 верст 

 
Число волостей в Проскуровском уезде 10, на каждую волость 

приходится исправлять дороги в количестве 371/2 версты. 
Представляя настоящий доклад на благоусмотрение Земского Собрания, 

Управа считает своим долгом доложить, что вопрос о раскладке натуральной 
повинности весьма сложен и Управа, не зная принципиальнаго решения 
Собрания по этому делу, воздержалась от затраты большого труда на 
составление этой раскладки и просит Земское Собрание при согласии с 
докладом доручить раскладку Управе совместно с Экономическим Совещанием 
и представить на утверждение Черезвычайного Собрания. 

Подлинный за надлежащими подписями.   
Журнал 9 октября 1913 г. № 3. 

Земским Собранием принят в редакции  Дорожной Комиссии, решившей 
от предлагаемого Управой проекта исправления грунтовых дорог 
воздержаться, с пожеланием, чтобы Уездной Управой преследовался принцип, 
которым она руководстуется и в настоящее время при приведении грунтовых 
дорог в удобопроезжее состояние и обратиться с просьбой к 
соответствующим властям относительно более энергичного наблюдения 
полицией за дорогами. 

 
Доклады и журналы третьего очередного Проскуровского Уездного 

Земского Собрания Сессии с 7-10 Октября 1913 г. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, 1913. – № 56. 
 

№ 24. 
1913 р. жовтня 9. Проскурів. – Доповідь Проскурівських повітових 

земських зборів про розробку інструкції для технічного персоналу 
повітового земства. 

Отсуствие инструкции, определяющей путь и порядок действий земского 
технического персонала, как показал опыт текущего строительного сезона, 
служило поводом, правда пока небольших, недоразумений с техническим 
персоналом, так как все детали службы техников и десятников при 
первоначальном определении их на земскую службу не были им известны. 

Поэтому Техническо-строительным Отделом Управы и выработана 
инструкция техническому персоналу, проект которой при сем представляется 
на благоусмотрение Земского Собрания. При этом Управа просит внести в 
смету 1913 г. по § IVпредположенный согласно пункту 15 инструкции расход 
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на приобретение инструментов и знаков десяти дорожным сторожам земских 
путей Проскуровского уезда (8 р. 80 к. × 10) = 88 рублей. 

Подлинный за надлежащими подписями.   
Журнал 9 октября 1913 г. № 2. 

Принят в редакции Управы с добавлениями и изменениями Дорожной 
Комиссии, а именно: 

По п. 7 Комиссия высказала пжелание, чтобы земским техническим 
персоналом было бы практически указываемо дорожным сторожам, – каким 
порядком и способом они должны исправлять земские мостовые и шоссе. 

По п. 12 – вместо слова «несколько» поставить «более з». 
По п. 15 – Комиссия просит, чтобы из числа инструментов, 

приобретаемых земством за № № 1, 2, 3 и 6  (но только не кирка, а лом), были 
разосланы дорожным сторожам возможно скорее. После слова «рулетку» 
добавить, «а земство», вычеркнуть слова тем десятникам, которые заведуют 
шоссейными участками, выдается от Земства металлический промерник для 
измерения толщины песчанаго слоя и шоссейной коры, заменить их словом 
«полусаженок». 

Кроме того, Комиссия предлагает, чтобы очистка земских путей 
производилась, за исключением особых случаев, дорожными сторожами, а 
свозка сщищенной грязи и подвозка материалов для исправления участков за 
счет сумм мелочных ремонтов. 

Собранием принято также добавление Председателя Управы С. И. 
Киселева (п. 15) о том, что исключительные случаи о чистке путей 
средствами мелочного ремонта определяются Управой или дорожными 
попечителями. 

 
Доклады и журналы третьего очередного Проскуровского Уездного 

Земского Собрания Сессии сь 7-10 Октября 1913 г. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, 1913. – № 57. 

 
№ 25. 

1913 р. жовтня 10. Проскурів. – Доповідь Проскурівських повітових 
земських зборів про штати канцелярії земської управи. 

Второе очередное Собрание поручило Управе представить выработанные 
штаты канцелярии. 

Исполняя это поручение, Управа повторяет прежде всего изложенные в 
докладе очередному Земскому Собранию 1912 года (№ 29) свои доводы о 
необходимости располагать достаточными силами канцелярии  и нормально 
оплачивать труд своих служащих. Деятельность Земства развивается с каждым 
годом, его внимание привлекает все новые вопросы местных нужд и 
исполнительный аппарат Управы делается естественно сложнее, а вместе с тем 
и дороже. 

Вырабатывая штаты канцелярии, Управа обратилась к другим Управам 
Юго-Западнаго края, чтобы путем сравнения установить, насколько штаты, 
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созданные у нас естественным ходом дел, уклоняются в ту или другую сторону 
от средней нормы. Оказалось, что именно среднею нормою будет расход на 
канцелярию в 18 – 20 тысяч рублей и что, следовательно, Проскуровская 
Управа почти при равных окладах содержания располагает сравнительно 
скромным числом служащих. 

Средний оклад жалования служащих определился у нас в 75 р. в месяц. 
Если этот оклад при одинаковых условиях службы и образовательного ценза 
служащих в правительственных учреждениях несколько больше оклада 
последних, то,  с одной стороны, штаты правительственных учереждений по 
времени их составления далеко отстали от жизни, а с другой, служащие в 
земстве не пользуются привиллегиями Государственной службы. 

В виду изложенного Управа просит Земское Собрание утвердить 
предлагаемые штаты канцелярии Управы и разрешить внести в смету 
испрашиваемую сумму на содержание канцелярии. 

       

Наименование должностей  

Основной 
оклад 

содержания  
в год  

Первоначальный 
оклад 

Секретарский отдел   
Секретарь Управы 1200 1500 
Помощник его 4800 720 
Регистратор-архивариус 400 600 

Бухгалтерский отдел   
Бухгалтер  1500 2000 
Помощник его 480 780 
Счетовод 1-й 480 780 
Счетовод 2-й  480 780 
Помощник счетовода  300 480 
Кассир  900 1020 

Отдел народного образования   
Заведывающий отделом  1200 1500 
Заведывающая складом учебных пособий  300 420 

Оценочно - окладной отдел   
Заведывающий отделом 720 1200 
Помощник его 480 600 
Счетовод 1-й 480 600 
Счетовод 2-й  300 480 

Техническо-строительный отдел   
Делопроизводитель 720 900 
Канцелярский  240 360 
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Медицинско-ветеринарный отдел и отдел 
повинностей   

Делопроизводитель 720 900 
Сельско-хозяйственный  отдел   

Канцелярский 300 360 
Страховой отдел   

Делопроизводитель 720 900 
Помощник его  480 540 
Заведывающий земским инвентарем 
(возлагается на кассира) 180 180 

Заведывающий земским складом 240 360 
ИТОГО 13300 17960 

   
 
В графе «основной оклад содержания в год» обозначены  суммы, которые 

послужат основанием для исчисления %% прибавок за пятилетие, а в графе 
«первоначальный оклад» – обозначена сумма, которую приходится 
выплачивать в действительности. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
Журнал 10 октября 1913 г. № 5. 

Земским Собранием принят в редакции Финансовой Комиссии, а именно: 
Комиссия постановила доклад Управы принять с следующим изменением: 
помощнику Секретаря оставить прежнее содержание 480 руб., бухгалтеру 
прибавить 300 руб., а всего 2100 руб., заведывающему отделом народного 
образования ассигнование исключить, разрешив приглашение его лишь в случае 
необходимости и заведывающему оценочно-окладным столом оставить 1020 
руб. Всего на жалованье канцелярии ассигновать 16140 руб., из которых 600 
руб. за счет пособия из Губернского страхового капитала. 

 
Доклады и журналы третьего очередного Проскуровского Уездного 

Земского Собрания Сессии с 7-10 Октября 1913 г. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, 1913. - № 12. 

 
№ 26. 

1913 р. жовтня 10. Проскурів. –Доповідь Проскурівських повітових 
земських зборів про запрошення інструктора з кооперації. 

С получением от Государственного Банка ссуды в основной капитал, 14 
августа 1913 года открыла свои действия Проскуровская Земская Касса 
Мелкого кредита для обслуживания и выдачи краткосрочных ссуд, главным 
образом, кредитным и потребительским коперативам уезда. 

Таким образом, кооперативная жизнь уезда связана непосредственно с 
интересами кассы и успешность ссудных операций находится в полной 
зависимости от правильного развития кооперативного движения. 
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В настоящее время имеется в уезде 15 кредитных и более 60 
потребительских кооперативов для правильной постановки этого дела, а также 
для организации новых кооперативов необходимо  пригласить специалиста для 
оказания инструкторской помощи и ознакомления на месте с постановкой дела 
в кооперативах, желающих кредитоваться в земской кассе мелкого кредита. 

Принимая во внимание, что вновь открытая касса может лишь часть 
расходов по содержанию инструктора принять на себя, а также имея в виду, что 
инструктор по кооперации может быть полезным по посредническим 
операциям, связянным с агрономическими мероприятиями, Управа 
предполагает пригласить инструктора, назначив ему жалованья 1200 рублей, из 
коих за счет кассы мелкого кредита 300 рублей,  за счет § ІХ земской сметы 300 
рублей и за счет Главного Управления Земледелия и Землеустройства 600 
рублей, о чем имею честь доложить на утверждение Земскому Собранию. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
Доклады и журналы третьего очередного Проскуровского Уездного 

Земского Собрания Сессии с 7-10 Октября 1913 г. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, 1913. – № 65. 
  

№ 27. 
1913 р. жовтня 10. Проскурів. – Доповідь Проскурівських повітових 

земських зборів про влаштування при Пашковецькому притулку для 
господарських потреб сараю-клуні. 

Пашковецький приют, являющийся единственным учереждением в уезде 
для призрения сирот и престарелых, имеет в своем распоряжении около 12 д. 
пахотной земли. 

На этой земле работают обитатели приюта и отчасти таким образом 
увеличивают средства приюта, которых далеко недостаточно. Здесь же при 
приюте на его земле разбит Земством показательный сад и имеется земский 
прокатный пункт сельско-хозяйственных орудий. 

Для хозяйственных нужд приюта с одной стороны и для хранения 
сельско-хозяйственных орудий прокатного пункта с другой, необходим сарай-
клуня. 

Уездная Управа полагала бы необходимым ассигновать на устройство 
такового сарая, который обойдется около 500 р., из земских средств 250 р. и из 
средств Департамента Землеустройства и Земледелия тоже 250 руб., о чем 
возбудить соответствующее ходатайство.  

Подлинный за надлежащими подписями.   
Журнал 10 октября 1913 г. № 4. 

Земским Собранием принят в редакции Управы. 
 
Доклады и журналы третьего очередного Проскуровского Уездного 

Земского Собрания Сессии с 7-10 Октября 1913 г. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, 1913. – № 78. 
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№ 28. 
1913 р. жовтня 10. Проскурів. – Протокол № 5 засідання третіх 

чергових Проскурівських повітових земських зборів. 
Вечернее заседание 10 Октября 1913 г. 

Присутствовали те же, за исключением Г. А. Миткевича и прибыл С. Л. 
Деревоед. 

Собрание открыто в 5 часов вечера. 
По предложению Председателя Собрание приступило к разсмотрению 

финансовых докладов.  
Докладывает Председатель Финансовой Комиссии Н. Ф. Тимчинский. 
Доклад № 1 – По вопросу о возбуждении ходатайства пред 

Правительством об увеличении платы за лошадь и версту, уплачиваемых 
правительственными чиновниками при пользовании земскими лощадьми – 
Собранием принят в редакции Управы. 

Доклад № 3. О сметных предположениях на содержание земских 
почтовых станций в 1914 году, Собранием принят в редакции Финансовой 
Комиссии, постановившей: 

1. ассигновать на текущий 1913 год 3063 руб. 83 коп. добавочной 
платы, согласно постановлению Чрезвычайного Земского Собрания от 
23 Апреля 1913 года и таковые отнести за счет запасной суммы 
текущего 1913 и  
2. ассигновать на 1914 год 30050 рублей, из них за счет земского 
обложения 24050 рублей и 6000 рублей за счет пособия от казны, 
согласно закону 5 Декабря 1912 года. 

Доклад № 8 – По ходатайству Ярмолинецкого земского врача М. Д. 
Кошутского о выдаче ему ежегодного пособия 220 рублей на воспитание детей, 
принят в редакции Финансовой Комиссии. Комиссия постановила ходатайство 
Кошутского отклонить в виду того, что он получает жалованья 1800 рублей и с 
1 Июля 1914 года, за выслугу 5 лет, получит прибавку в сумме 300 рублей, 
следовательно содержание его будет 2100 рублей. 

Доклад № 9 – По вопросу о вступлении в число членов 
«Ближневосточного Отдела Российской Экспортной Палаты» Собранием 
принят в редакции Комиссии, решившей в число членов не вступать. 

Доклад № 11 – По вопросу о возбуждении ходатайства пред 
Правительством о принятии на счет  казны расходов земства на выдачу пенсий 
чиновникам, получавшим содержание из Губернского земского сбора, принят в 
редакции Управы. 

Доклад № 12 – О штатах канцелярии Земской Управы – Собранием 
принят в редакции Комиссии, а именно: Комиссия постановила доклад Управы 
принять с следующим изменением: помощнику Секретаря оставить прежнее 
содержание 480 рублей, бухгалтеру прибавить 300 рублей, а всего 2100 руб., 
заведывающему отделом народного образования ассигнование исключить, 
разрешив приглашение его лишь в случае необходимости, и заведывающему 
оценочно-окладным отделом оставить 1020 рублей. Всего на жалованье 
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канцелярии ассигновать 16140 рублей, из которых 600 рублей за счет пособия 
из Губернского страхового капитала. 

Доклад № 15 – Об ассигновании пособия Императорскому Обществу 
сельского хозяйства Южной России – Собранием принят в редакции Комиссии, 
постановившей в пособии отказать. 

Доклад № 30 – О внесении в смету расходов на содержание колонии 
малолетних преступников в Каменец-Подольске 15 % отчисления из штрафных 
сумм – Собранием принят в редакции Управы. 

Доклад № 31 – О перерасходах при исполнении сметы расходов 1912 года 
принят в редакции Управы с утверждением перерасхода. 

Доклад № 32 – Об исключении из проекта сметы доходов пособия от 
казны в замене сбора с патентов 9623 руб. 20 коп. и о внесении сметы расходов 
в течении 3-х лет 7909 руб. 34 коп. на возврат перебора сумм 1912 года 
согласно распределению Губернского Собрания – принят в редакции Управы. 

Доклад № 33 – Об обращении свободных остатков от исполнения сметы 
за 1912 год на усиление оборотного капитала – принят в редакции Управы. 

Доклад № 34 – О внесении в смету доходов 1877 руб. 05 коп., ожидаемых 
к получению от Губернского Земства из возвращенных дополнительно казной 
расходов, по призрению семейств нижних чинов, призывавшихся на войну с 
Японией – принят в редакции Упраы. 

Доклад № 52 – Об ассигновании средств на сооружение в г. Каменец-
Подольске памятника-часовни – принят с ассигнованием 300 рублей.  

Доклад № 61 – О переводе во второй разряд из третьего м. Сатанова для 
взимания в доход Земства сбора с заведений трактирного промысла – 
Собранием принят в редакции Управы. 

Доклад № 65 – О приглашении инструктора по кооперации – принят в 
редакции Управы. 

Доклад № 67 – О сложении 79 рублей 04 коп. недоимки, 953 рублей 62 
коп. оклада и 16 руб. 43 коп. пени уездного земского сбора, исчисленного из 
недвижимых имуществ на 1913 год и о сообщении Губернской Управе 
постановления Земского Собрания для соответсвующего доклада Губернскому 
Земскому Собранию о сложении 113 руб. 41 коп. недоимки, 386 р. 66 коп. 
оклада и пени 29 руб. 64 коп. Губернского земского сбора – Собранием принят 
в редакции Управы. 

Доклад № 69 – О переоценке городских и местечковых имуществ и 
сельских построек в уезде – Собранием принят в редакции Финансовой 
Комиссии, постановившей ассигновать из земских средств на 1914 год 3000 
рублей и на 1915 г. остальные 2860 руб. и внести таковые в смету по § 11 ст. V. 

Доклад № 71 – По ходатайству регистратора Земской Управы Е. А. 
Олешковского о назначении его пасынку стипендии – Собранием принят в 
редакции Комиссии, отказавшей в ходатайстве за неимением средств. 

Доклад № 72 – По ходатайствам разных лиц о назначении стипендий – 
принят в редакции Управы. 
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Доклад № 74 – По ходатайству о назначении стипендии – Собранием 
принят в редакции Управы. 

Доклад № 77 – По ходатайству Димитрия Полторацкого о выдаче ему 
пособия – Собранием принят в редакции Комиссии, постановившей в пособии 
Полторацкому отказать. 

Доклад № 92 – О покупке дома для Земской Управы и для складов при 
ней – принят в редакции Финансовой Комиссии, которая полагала осмотреть 
дома сейчас, а пока приостановиться со своим заключением и внести в смету на 
1914 год лишь 5000 руб., согласно постановлению Земского Собрания (см. 
ниже). 

Доклад № 94 – О субсидировании Ярмолинецкого пожарного общества – 
Собранием принят в редакции Комиссии, постановившей ассигновать из сумм 
нотариального сбора 334 рублей и внести в смету по § IX, ст. I. 

Доклад № 95 – По вопросу о возбуждении ходатайства об обращении 
разъезда на Подольской железной дороге в с. Кадиевке в полустанок с приемом 
грузов и остановками для пассажиров – Собранием принят в редакции Управы. 

По вопросу о внесении в проект сметы по § Χ, ст. Ι лит. б. на уплату % % 
по ссуде Кассе Городского и Земского Кредита Финансовая Комиссия, 
принимая в соображение, что заем на дорожное строительство может быть 
разрешен и получен только во второй половине 1914 года и Касса Городского и 
Земского Кредита удержит за эту же половину одновременно с выдачею займа 
как все расходы, так равно и единовременный 5% взнос, а также и самые 
проценты со всей той суммы, которая будет выдана Кассой, полагает 
испрашиваемую по § Χ ст. Ι лит. Б. сумму денег 12172 руб. на 1914 год не 
вносить. Земское Собрание с заключением Финансовой Комиссии согласилось. 

По разрешению Собранием всех вопросов, касающихся сметных 
ассигнований, Председателем Финансовой Комиссии Н. Ф. Тимчинским были 
прочитаны Собранию сметы расходов, доходов и специальных капиталов по 
статьям ассигнований и затем доложен результат их, определившийся на 1914 
год как по смете доходов, так и расходов в сумме 466093 рублей 98 коп., из 
которой отнесена на специальные средства и неокладные доходы сумма 200655 
рублей 80 коп., а остальные 265438 руб. 18 коп. подлежат раскладке с 
движимых имуществ. 

По представленной Собранию раскладке ценность имуществ, 
подлежащих обложению на 1914 год, определена в 45752092 руб., 
следовательно, сбора на сто руб. оценки по раскладке на 1914 год упадает по 
58,1066 коп. больше против текущего года (55,813) на 2,2036 коп. 

Обращаясь к предельному увеличению обложения, Председатель 
Комиссии объяснил, что при окладе 1913 года в 254879 руб. 72 коп. 3 % 
увеличение даст сумму 7646 руб. 39 коп., но так как в раскладку на 1914 год 
включено новых имуществ, не бывших на обложении, на сумму 85680 р., то, 
исчисляя с таковых сбор по окладу 1913 года с 3 % увеличением, (55,813+3 
%=57,487х85680 руб.=492 руб. 55 к.) даст сумму 492 руб. 55 к., следовательно, 
повышение обложения на 1914 год в пределах нормы по закону 12 июля 1900 г. 
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выражается суммой с окладом 1913 г. в 263018 р. 66 коп. – таким образом смета 
на будущий год заключена с небольшим превышением, т. е. на сумму 2419 р. 52 
к. 

Собрание по выслушании доложенного, баллотировкой, единогласно 
приняло на 1914 год сметы и утвердило раскладку в объясненных суммах и 
признало незначительное превышение обложения для населения не 
обременительным. 

Председатель Дорожной Комиссии С. Л. Модзелевский предлагает 
Собранию, в дополнение к решению по докладу № 86, относительно указанного 
уже направления пути для соединения Каменецкой и Проскуровской 
телефонных сетей еще другой вариант: Фельштин-Хмелевка-Матвейковцы-
Новое-Поречье-Городок и просит поручить Управе выбрать по ее усмотрению 
один из них, смотря по тому, который окажется более удобным и выгодным. 
Предложение гл. Модзелевского Собранием принято. 

Во время перерыва Собрание почти в полном составе осматривало 
находящийся в г. Проскурове дом и усадьбу П. И. Дорошкевича и по открытии 
Собрания вынесло следующую резолюцию: поручить Управе приобрести дом 
П. И. Дорошкевича за сумму не свыше 55000 рублей. Расходы по совершению 
купчей крепости должны быть распределены между Земством и продавцом в 
равных долях. Для уплаты продавцу предлагается следующий расчет: 10000 р. 
заплатить из наличных денег, имеющихся на этот предмет в кассе Земства, а 
остальные 45000 рублей занять в Государственном или частном Банке на срок 
не более 11-ти месяцев. Для этой цели за счет земского обложения внести в 
бюджет 1914 года для уплаты %% на занятый капитал приблизительно 3500 
руб. и для совершения купчей крепости не более 1500 рублей, каковые деньги 
внести в смету 1914 года по § ХІІ, ст. 2 лит. а. За сим уполномочить Управу 
совершить на вышеописанный дом П. И. Дорошкевича установленную купчую 
крепость с правом подписывать акт купчей крепости у младшего нотариуса на 
условиях как произвольных, так равно и необходимых по ее усмотрению с тем 
непременным условием, чтобы означенный дом со всею землею был бы 
приобретен весь без остатка и вообще в деле покупки этого дома и займа от 
имени Проскуровского Уездного Земства, Управа имела бы право выполнять 
все обряды и формальности, требуемые законом, и вместо Уездного Земства 
везде где следует подписываться и выдавать по этому поводу обязательства. 

Гласный М. И. Ставинский, как член Комиссии, которой под 
председательством В. Р. Маровского поручено было осмотреть усадьбу П. И. 
Дорошкевича, заявил, что Комиссия дважды осматривала покупаемую усадьбу 
и решила еще раз осмотреть ее совместно с экспертами-инженерами, но 
попытки ее выполнить возложенное на нее поручение не удались и 
надлежащего протокола от председателя В. Р. Маровского не получено. 

Далее, Земское Собрание, выслушав заявление Председателя Управы С. 
И. Киселева о результатах поездки его в Петербург по земским делам, 
постановило поручить Управе: 
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1) Возбудить ходатайство пред Министерством Народного Просвещения 
о пересрочке долга на школьное строительство на 40 лет. 

2) В виду того, что для введения всеобщего обучения по плану, 
принятому Земством, необходимо открывать школьные комплекты в 
собственных зданиях, так как не представляется возможным открывать их в 
наемных, за полным отсутствием підходящих и в виду того, следовательно, что 
постройки необходимо заканчивать каждый год, не растягивать строительство 
на два года, возбудить ходатайство перед Министерством Народного 
Просвещения о выдаче пособия и ссуды в год их ассигнования по утверждении 
бюджета Государственными установлениями в начале сметного периода. 

3) Возбудить ходатайство перед Министерством Внутренних Дел о 
разрешении займа на шоссе Сатанов-Каменецкое шоссе и Черно-Остров-
Николаев на первое время 200000 рублей и за счет этих денег произвести 
частичные замощения указанного пути. 

4) Ходатайствовать пред Кассой Земских и Городских кредитов о 
разрешении займа на 40 лет, если не представится возможным продлить срок до 
60 лет. 

5) Если бы не представилось возможным получить займа на эти сроки, 
ходатайствовать о займе на срок и условиях по усмотрению Управы. 

По окончании докладов Председателем Финансовой Комиссии Н. Ф. 
Тимчинским, Председатель Управы С. И. Киселев обратился к Земскому 
Собранию со следующим заявленим: « Г.г. В данную минуту в данном составе в 
этих стенах мы закончили свою деятельность в проявлении Земской инициативы. 
Остается еще год деятельности исполнительной, а затем уже Земство соберется в 
новом составе. За время нашей деятельности, общей с Вами Г.г., нам – Управе – за 
отсутствием опыта приходилось иногда вталкиваться в тупик, выбраться из 
которого не всегда было легко. На помощь нам всегда приходил охотно Н. Ф. 
Тимчинский, делился своим опытом, приветливо и сердечно откликался на наши 
нужды. За несколько дней до Земского Собрания Н. Ф. Тимчинский неуклонно 
жаловал к нам в Управу и со страстностью, может быть даже не совсем 
свойственной его возрасту, разбирался во всех наших докладах и, как Вы видели, 
с не меньшей страстностью и такой же серьезностью докладывал Вам. Управа 
выражает Николаю Феофановичу свою искреннюю благодарность и просит 
Земское Собрание присоединиться к этому». – Земское Собрание охотно 
присоединилось к предложению С. И. Киселева и выразило Н. Ф. Тимчинскому 
свою благодарность за понесенные труды. 

Член управы Н. Н. Анцыферов указал на необходимость, в видах 
успешности дела народного образования, предоставить безплатное пользование 
Земским телефоном Председателю Уездного училищного Совета – 
Предводителю Дворянства, Инспектору Народных училищ 2-го района 
Подольской губ. и Председателю Уездного Отделения Епархиального 
Училищного Совета, что Собранием принято без возражений. 

Член Управы С. Н. Полозов доложил, что в местах, предложенных для 
постройки больницы, пока не имеется подходящих участков земли, при чем 
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возможно, что Управа поступит к постройке больницы в первую очередь в м. 
Ярмолинцах, где предполагается купить участок земли у землевладельца К. А. 
Орловского, но в виду отсутствия средств просит ассигновать суммы на 
покупку участка земли в названном местечке. Земское Собрание разрешило 
Управе употребить 4000 руб. на покупку участка земли в м. Ярмолинцах из 
имеющей быть отпущенной ссуды на больничное строительство. 

Председатель Собрания – Предводитель Дворянства, присоединяясь к 
высказанной С. И. Киселевым оценке участия Н. Ф. Тимчинского в трудах 
Земства, выражает  пожелание, чтобы Н. Ф. Тимчинский прислал свой портрет 
для помещения его в здании Управы,  на что возражений со стороны Собрания 
не последовало. Н. Ф. Тимчинский благодарит за честь, но указывает, что если 
Собранию угодно оказать ему эту честь, то следует вынести постановление об 
обращении к Губернатору за надлежащим разрешением.  

В заключение Собрание выразило благодарность Председателю П. Н. 
Иванову-Луцевину за труды по руководству работами Собрания и Управе за 
полноту освещения представленных Собранию материалов, а равно – 
успешную работу. 

Собрание закрыто в 8 ч. вечера. 
Подлинный за надлежащими подписями. 
Доклады и журналы третьего очередного Проскуровского Уездного 

Земского Собрания Сессии с 7-10 Октября 1913 г. – Проскуров: Типо.-лит. Д. 
М. Левита, 1913. – Журнал № 5. 

№ 29. 
1914 р. Кам’янець-Подільський. – Замітка в газеті «Подолія» про 50-

річчя створення земських установ.  
Его Императорскому Величеству имела счастъе представляться по 

случаю 50-летнего юбилея земских учреждений депутация от подольского 
земства. В состав депутации входили: член Государственного Совета И. Г. 
Ракович, председателъ губернской земской управы П. Н. Александров, гласный 
губернского земства А. В. Щербачев, винницкий уездный предводитель 
дворянства граф Д. Ф. Гейден и председатели уездных земских управ: 
проскуровской – С. И. Киселев и балтской – С. Ф. Винк. 

Подолія. – 1914. – № 9. – 19 января. – С. 3. 
№ 30. 

1914 р. січня 31. Кам’янець-Подільський. – Замітка в газеті «Подолія» 
про проект створення елеватора в Проскурівському повіті. 

Проскуровское уездное земство занялось, в связи с вопросом о поставке 
хлеба интендантству, разработкой проекта устройства элеватора при ст. 
Проскуров и возбудило ходатайство об устройтстве его на счет правительства. 

Подолія .- 1914.- № 14. – 31 января. – С. 3. 
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№ 31. 
1914 р. лютого 7. Кам’янець-Подільський. – Замітка в газеті 

«Подолія» про утворення капіталу для надання допомоги на лікування 
учителів початкових шкіл. 

Проскуровское земство приступило к образованию капитала для выдачи 
пособий на лечение учителей начальных школ. Ежегодно капитал этот будет 
пополняться внесением в смету по 25 р. на каждый школьный комплект. 

Подолія. – 1914. – № 17. – 7 февраля. – С. 4. 
 

№ 32. 
1914 р. березня 19. Кам’янець-Подільський. – Замітка в газеті 

«Подолія» про дозвіл на надання повітовим земствам позик на будівництво 
лікарень. 

Министерством внутренних дел утверждено постановление губернского 
земского собрания о разрешении каменецкому, летичевскому, литинскому, 
могилевскому, ольгопольскому и проскуровскому уездным земствам займов из 
Высочайше учрежденного, 12 апреля 1913 года, больничного фонда 
губернского земства, по 40, 000 руб. каждому земству, на постройку 
больничных зданий, сроком до 12 лет, из 4 проц. годовых. 

Подолія. – 1914. – № 34. – 19 марта. – С. 4. 
 

№ 33.  
1914 р. жовтня 4. Проскурів. – Звіт директора Проскурівського реального 

училища почесному попечителю училища С. Кисельову про використання 
внесених ним 225 крб. та 150 крб. із фондів повітової земської управи. 

Многоуважаемый Сергей Иванович 
Выражая Вам от себя и от имени всего Педагогического Совета вверенного 

мне училища благодарность за присланные 225 рублей из Ваших личных средств и 
150 рублей из средств Проскуровской Уездной Земской Управы для оказания 
помощи беднейшим учащимся во взнос платы за учение в І-й половине текущего 
1914/15 учебного года, имею честь уведомить Вас, что на препровожденные Вами 
222 р. Постановлением Педагогического Совета освобождены полностью от платы 
за учение нижеследующие ученики училища: 

                 І к. Моссаковский Иван ….. 25 р. 
             VІІ к. Бородзич Виктор …… 25 р. 
              ,,                  Гика Леонид…… 25 р. 
              ,,      Марцон Владимир …… 25 р. 

             VІ кл. Звиногродский Борис … 25 р. 
               ,,        Стожик Евгений……...... 25 р. 

2 ученикам из той же суммы назначено пособие для взноса платы в размере: 
І-го кл. Балинскому Александру . 10 р. 

ІІ-го       Акасевичу Ивану ………...15 р. 
                               ____________________ 

Всего на сумму ………...175 руб. 
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Остальные 50 рублей остаются в моем распоряжении на угощение 
учеников - певчих по случаю предстоящего завтра 5-го октября престольного 
праздника и на другие нужды училища.  

Распределение расхода всей пожертвованной Вами суммы сделано 
вполне согласно Вашему желанию. 

Что же касается распределения присланных Вами от имени Уездной 
Земской Управы 150 р. между беднейшими учениками училища для взноса 
платы за учение, то Педагогический Совет признал возможным удовлетворить 
из означенной суммы, согласно представленным Земской Управой условиям, 
лишь трех нижеследующих учеников: 

приг. к. Беззуба Николая …….25 р. 
    , ,       Беззуба Дионисия …….25 р. 
ІV          Молчанова Михаила ..25 р. 

                ___________________________ 
Всего на сумму ……..75 рублей. 

какь наиболее подходящих под эти условия в настоящее время. Таким 
образом, остаются неиспользоваными из указанной суммы 75 рублей, о 
которых прошу Вашего указания, как поступить: отослать ли их обратно в 
распоряжение Земской Управы, или назначить их для взноса платы беднейшим 
ученикам, т. к. есть еще таковые ученики, уволенные в настоящее время за 
невзнос из учебного заведения. 

Сообщая Вам о вышеизложенном, покорнейше прошу Вас с семейством 
присутствовать завтра 5-го октября на торжественном Богослужении, имеющем 
быть в училищном храме по случаю престольного праздника. 

При сем представляются Вам квитанции во взносе денег за учеников по 
№ № 419, 379, 420, 421, 422, 423, 426, 427, 418, 417 и 416. 

С совершенным почтением и искренним уважением имею честь быть 
Вашим покорным слугой 

Директор М. Шишков. 
ДАХмО, ф. 57, оп. 1, спр. 22, арк. 25-26. 

 
№ 34. 

1914 р. жовтня 31. Кам’янець-Подільський. – Замітка в газеті 
«Подолянин» про позичку Проскурівського земства для лікування 
вчителів. 

Начальник губернии возбудил ходатайство пред Министерством 
народного просвещения об ассигновании из средств казны 1750 руб. на 
образование капитала для выдачи пособий учителям начальных училищ на 
лечение, согласно возбужденному ходатайству по этому вопросу 
Проскуровского уездного земства. 

Подолянин. – 1914. – № 1148. – 31 октября. – С. 3. 
 

 
 



76 

№ 35. 
1915 р. січня 18. Кам’янець-Подільський. – Замітка в газеті 

«Подолянин» про необхідність погашення платниками податків своєї 
заборгованості. 

Проскуровское земство в последнее время поставлено в затруднительное 
положение возрастанием недоимки окладного сбора со всех земских 
плательщиков, с одной стороны, (сумма достигла 200.000 руб.), а с другой 
стороны – те же обстоятельства военного времени, которые привели к этой 
крупной недоимочности, вызывают со стороны земства многие усиленные 
расходы, удовлетворение которых становится невозможным из-за отсутствия 
поступлений. В виду такого положения, Проскуровская Земская Управа 
обратилась ко всем своим плательщикам с особым циркуляром, в котором, 
указывая, что она всецело разделяет затруднительное положение 
землевладельцев и домовладельцев, тем не менее, чтобы получить возможность 
выполнить возложенные на земство задачи, Управа усиленно призывает их 
помочь внесением своих неодоимок. 

Подолянин. – 1915. – № 1208. – 18 января. – С. 3. 
 

№ 36. 
1915 р. травень. Проскурів. – Звернення Проскурівського земства до 

населення з вимогою дотримання санітарно-гігієнічних норм. 
Обращение Проскуровского Земства. Проскуровская Уездная Земская 

Управа, в целях борьбы с возможным заносом и распространением в городе 
Проскурове и его уезде холеры, обратилась к населению со следующим 
объявлением:  

К населению г. Проскурова и его уезда. 
Наступили жаркие дни, а вместе с ними неизбежные желудочно-

кишечные заболевания. 
Факт существования эпидемии азиатской холеры в Галиции установлен. 
Через наш город и уезд движется большое число галицийских 

выселенцев, пленных австрийцев и эвакуируемых воинов, поэтому в целях 
личной и общественной безопасности следует принять к сведению следующие 
меры предосторожности: 

1) Содержите в чистоте тело, возможно часто обмываясь водой и мылом. 
2) Приходя домой, мойте руки, особенно принимаясь за еду. 
3) Пейте только кипяченную воду и напитки, только из кипяченной воды 

приготовленные. 
4) В пищу употребляйте только прокипяченное и проваренное. 
5) Пищу, хлеб, молоко и проч. закрывайте тщательно от мух, которые, 

садясь на извержения, загрязняют свои лапки и переносят заразу на пищевые 
продукты. 

6) Фрукты и овощи, при употреблении их в сыром виде, обливайте 
предварительно горячей водой и, по возможности, очищайте от кожицы. 

7) Домашнюю посуду мойте только кипяченой водой. 
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8) Берегитесь простуды, не выходите из дому на тощий желудок и не 
употребляйте спиртных напитков, так как все эти условия предрасполагают к 
желудочным заболеваниям. 

9) Обращайтесь к врачебной помощи даже при легком разстройстве 
желудка. 

10) Жилища свои содержите в чистоте, не накопляйте в дворах мусора и 
отбросов, так как на них разводятся мухи. 

11) Отхожие места ежедневно засыпайте известью или слоем земли; в 
усадьбах, где нет отхожих мест, следует вырыть для этой цели яму и ежедневно 
засыпать ее небольшим слоем извести или земли. 

12) При заболевании кого - либо в доме, обращайтесь немедленно к 
врачебной помощи. 

13) О всяком подозрительном заболевании, дошедшем до вашего 
сведения, сообщайте немедленно врачу и Земской Управе. 

Экономическая жизнь Подолии. – 1915. – № 9. – Май. – С. 63-64. 
 

№ 37. 
1915 р. травень. Проскурів. – Звіт про роботу Проскурівських 

надзвичайних повітових земських зборів. 
Проскуровское Земское Собрание. Состоявшееся в Проскурове в 

последних числах мая чрезвычайное уездное земское Собрание всецело прошло 
под влиянием переживаемых военных событий. Самое собрание могло 
состояться, несмотря на неявку значительной части гласных, (из которых 
некоторые находятся на войне), только в порядке 74 ст. земск. полож., 
предусматривающей действительность чрезвычайных земских сессий при 
всяком, меньшем обычного, кворуме, если эти собрания созваны по «военным 
обстоятельствам». В связи с войной находилось и большинство из внесенных 
на обсуждение собрания тридцати вопросов. Во главе последних находился 
вопрос о призрении семейств призванных на войну. Выяснилось, что затраты 
земства, вызванные этой деятельностью, составляют 83. 750 р., для пополнения 
которых пришлось прибегнуть к займу в кассе земского кредита. Для лучшей 
постановки дела призрения и обезпечения семей призванных, собрание решило 
учредить особые участковые попечительства. Ассигновано 1.000 р. пособия 
местному отделению об-ва повсеместной помощи воинам и их семействам. 
Назначены субсидии Романовскому Комитету, бельгийцам и друг. 

Одобрены собранием весьма обстоятельные доклады об учреждении в 
уезде сети народных домов, с целью закрепления «трезвости», об открытии в 
Проскурове учительской семинарии, отделения государствен. банка и друг.  

Под влиянием войны решено значительно сократить строительно-
дорожную деятельность: из школ решено достроить только те, которые были 
уже начаты постройкой, а из дорожных сооружений – только самые 
необходимые. 

Вызвал большой интерес доклад Управы по поводу издаваемой ею с 
октября прошлого года ежедневной газеты общего характера «Земская Мысль». 
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На издание газеты прошлогодним Собранием было ассигновано пособие в 
1.000 руб., однако, как выяснилось из доклада, образовавшийся по изданию 
дефицит значительно превышает эту сумму и достиг нескольких тысяч руб. 
Возник вопрос – продолжать ли издание и на каких основаниях. В собрании по 
этому поводу велись страстные и продолжительные прения. Против 
собственной земской газеты выступил один из гласных, предпочитая отдавать 
затрачиваемые на нее земские тысячи на другие, более важные, по его 
взглядам, культурные нужды. Другие гласные заявили, что издание земского 
органа является, в особенности в нынешнее время, культурным делом 
первостепенной важности. Указывали и на то, что в последние месяцы, 
благодаря проведению некоторых реформ в деле издания газеты, она стала 
давать значительно лучшие финансовые результаты. В конце концов, Собрание 
единогласно (против одного голоса) высказалось за продолжение издания, 
решив покрыть дефицит и предоставить в распоряжение Управы на эту 
надобность до 500 руб. в месяц. 

Характерный обмен мнений возник также и по поводу доклада Управы о 
командировании за счет Земства двух народных учителей в университет 
Шанявского на курсы по народному образованию. Против своевременности 
такой командировки высказались некоторые гласные, пытавшиеся доказать, что 
теперь не время производить такие расходы. Однако, за принятие ассигнования 
энергично выступили гласные-крестьяне и Собрание решило командировать в 
Москву одного народного учителя. 

Экономическая жизнь Подолии. – 1915. – № 9. – Май. – С. 61-62. 
 

№ 38. 
1915 р. червня 26. Проскурів. – Звернення Проскурівського земства 

до населення щодо вчасного збору урожаю. 
Обращение Проскуровского Земства к населению. В Проскурове и 

уезде 26 июня распубликовано для широкого ознакомления местного населения 
объявление местной уездной земской Управы следующего содержания: 

«Приближается время уборки урожая. Урожай этот необходим не только 
для прокормления местного населения, но также для армии и людей других 
местностей, пострадавших от войны. Поэтому призываем все население к 
спокойствию, благоразумию и мирному труду. 

Если, не дай Бог, неприятель к нам приблизится, Главнокомандующий 
своевременно даст свое приказание, если будет в том нужда, какие тогда меры 
нужно будет принять для сохранения имущества. До получения же этого 
распоряжения, все должны быть спокойны, исполнять обычные работы, и никто 
не должен приступать к уничтожению чего - либо из своего имущества, а тем 
более чужого, за что виновные будут наказаны по законам военного времени. 

Обращаемся ко всему населению: косите траву, когда созреет хлеб – 
жните его, помогите в уборке полей женам запасных, друг другу и экономиям 
владельцев. Зарабатывайте, ибо каждая копейка дорога для прокормления, как 
вас, так и ваших семейств. 
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Председатель Управы Кисилев. Члены Управы Анциферов, Полозов, 
Баран. Секретарь Корицкий». 

Экономическая жизнь Подолии. – 1915. – № 9. – Май. – С. 52. 
 

№ 39. 
1915 р. липня 3. Кам’янець-Подільський. – Оголошення Подільським 

губернатором населенню прикордонних районів наказу 
Головнокомандуючого Південно-Західним фронтом генерал-ад’ютанта 
Іванова. 

Объявление г. Подольского Губернатора. На основании приказа № 
19677 Главнокомандующего Армиями Юго-Западнаго фронта, объявляю, что 
для жителей Каменецкого, Проскуровского и Ушицкого уездов полосы 
местностей этих уездов от государственной границы до линии с. Ляховцы, 
Черный-Остров, Фельштин, Ярмолинцы, Дунаевцы и река Тернава до реки 
Днестра издано Главнокомандующим Армиями Юго-Западного фронта, 
Генерал-Адъютантом Ивановым, следующее обязательное постановление: 

Жителям местностей в пределах указанной полосы немедленно по уборке 
хлебов приступить к его молотьбе и вести безостановочно. По окончании 
молотьбы все излишки хлеба сверх годовой потребности и запасы сена и 
излишки рогатого скота, т. е. скот, который предназначен для продажи, теперь 
же должны быть сданы в казну за плату. 

Объявляя об этом, считаю необходимым указать, что настоящее 
обязательное постановление входит в силу со дня его опубликования и что 
виновные в нарушении этого обязательного постановления будут мною 
подвергаемы в административном порядке заключению в тюрьме или крепости 
на срок до трех месяцев или денежному штрафу в размере до трех тысяч 
рублей. 

Подольский Губернатор,  
Церемониймейстер Высочайшего Двора Граф Игнатьев. 
Экономическая жизнь Подолии.– 1915. – № 9. – Май. – С. 51. 

 
№ 40. 

1916 р. лютого 5. Єлисаветград. – Звіт директора Проскурівського 
реального училища почесному попечителю училища С. Кисельову про 
використання пожертвуваних ним 525 крб. 

Глубокоуважаемый Сергей Иванович! 
Педагогический Совет вверенного мне училища, заслушав в заседании 26 

января сего года сообщение мое о сделанном Вами щедром пожертвовании в 
525 рублей на нужды учащихся нашего училища, постановил принести Вам 
искреннюю сердечную благодарность. Исполняя таковое постановление 
Педагогического Совета, прошу Вас, глубоко уважаемый Сергей Иванович, 
принять и лично от меня выражение искренней признательности за постоянную 
Вашу, столь деятельно проявляемую, [заботу об] училище. 
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Пользуясь случаем, считаю приятным для себя долгом представить Вам 
отчет в израсходовании 500 рублей, пожертвованных Вами в первом полугодии 
текущего учебного года. Из означенной суммы израсходовано: 

а) выданное пособие на уплату за право учения в первом полугодии 
1915/16 учебнаго года следующих учеников: приготов. класса ФЕСЕНКО 
Николаю 10 руб., І-го класса: РОГАЛЬ-ЛЕВИЦКОМУ Николаю 15 руб. и 
ЖАРСКОМУ Вацлаву 15 руб.; ІІ-го класса: ЖАРСКОМУ Евгению 25 руб. и 
ЛУКАСЕВИЧУ Евгению 25 руб.; ІІІ-го класса: ОСТРОВСКОМУ Николаю 10 
руб. и СЕРГЕЕВУ Георгию 15 р.; ІV-го класса: КАЛАЧЕВУ Льву 15 руб., 
СТЕПАНКОВУ Димитрию 25 руб.; ЖЕЛИХОВСКОМУ Николаю 15 руб. и 
КОСТАНОВИЧУ Роману 15 руб.; V-го класса: КЛЕМЕНСУ Вячеславу 25 руб., 
ЗУБОВУ Александру 25 руб.; VІ-го класса: КУЛЬЧИЦКОМУ Сигизмунду 15 
руб., КЛЕМЕНСУ Евгению 25 р., СЕРГЕЕВУ Михаилу 25 руб., СОКОЛОВУ 
Феофану 25 р., ПЕТЕЛЬСКОМУ Адаму 15 руб. и БУРДЗИЛОВСКОМУ 
Михаилу 25 руб. и VІІ-го класса: КУЛЕШ Фаддею 15 руб., ВЕРЖБИЦКОМУ 
Эдмунду 25 руб., ЗАИОНЧКОВСКОМУ Генриху 25 руб. и ЩИГЕЛЬСКОМУ 
Викентию 25 руб., всего 455 рублей; 

б) на пособия ученикам VІ класса САКОВСКОМУ Николаю (на покупку 
калош) 5 руб. и VІІ класа АБРАМОВИЧУ Аврааму (на покупку учебников) 10 
рублей и  

в) на покупку 56 билетов в театр беднейшим ученикам на посещение 
специального организованного для учащихся г. Елисаветграда оперного 
спектакля («Руслан и Людмила») 31 января сего года. 27 руб. 80 коп. 

Всего израсходовано 497 рублей 80 коп., осталось 2 р. 20 коп. 
Прошу принять уверение в истинном моем уважении и преданности. 
Директор (підпис). 
ДАХмО, ф. 57, оп. 1, спр. 22, арк. 26-28. 

 
№ 41. 

1916 р. липня 7. Єлисаветград. – Лист директора Проскурівського 
реального училища почесному попечителю училища С. Кисельову з 
подякою за пожертву у розмірі 525 крб. 

Глубокоуважаемый Сергей Иванович. 
Принося Вам от имени Педагогического Совета вверенного мне училища 

и лично от себя выражение глубокой благодарности за щедрое пожертвование в 
525 рублей вь пользу недостаточных учеников училища, сделанное Вами в 
первом полугодии текущего года, считаю долгом сообщить Вам, что вся 
указанная сумма израсходована по постановлению Педагогического Совета от 
29 февраля, 4 и 14 марта сего года на уплату за право учения недостаточных 
учеников в истекшем полугодии. 

Воспользовались такою поддержкою следующие ученики: 
Приготов. класса: ДАР Борух 25 р., КАСПЕРСКИЙ Александр 15 р., 

ПОЛЬЗОВ Николай 25 р., І класса: АННЕНКОВ Димитрий 15 р., РОГАЛЬ-
ЛЕВИЦКИЙ Николай 20 р., ІІ класса: ЖАРСКИЙ Евгений 25 р., ЛУКАСЕВИЧ 
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Евгений 25 р., БЕЛЬЦЕР Иосеф 15 р., ІІІ класса: Карл БРУНАК 15 р., КОГАН-
ГЕНЧИКМАХЕР Самуил 25 р., ОСТРОВСКИЙ Николай 10 р., СКУРАТОВ 
Александр 20 р., СЕРГЕЕВ Георгий 25 р., IV класса: КАЛЬМЕНСОН Гирш 15 
р., СТЕПАНКОВ Дмитрий 25 р., V класса КЛЕМЕНС Вячеслав 25 р., VI класса: 
БУРДЗИЛОВСЬКИЙ Михаил 25 р., КУЛЬЧИЦКИЙ Сигизмунд 15 р., СЕРГЕЕВ 
Василий 15 р., СЕРГЕЕВ Михаил 15 р., КЛЕМЕНС Евгений 25 р. и VII класса: 
ЗАИОНЧКОВСЬКИЙ Генрих 25 р., КУЛЕША Фадей 15 р. ВЕРЖБИЦКИЙ 
Эдмунд 25 р. и ЩЕГЕЛЬСКИЙ Викентій 25 р. 

Считаю долгом присовокупить, что остаток от пожертования во втором 
полугодии 1915 года, составлявший 2 руб. 20 коп., по поставлению 
Педагогического Совета оть 11 мая сего года израсходован на выдачу ученику 
VI класса Сергею ЗАРЕМБЕ для уплаты врачу за производство медицинского 
освидетельствования этого ученика и выдачу свидетельства о болезни. 

Прошу принять уверение в искреннем моем к Вам уважении и 
преданности. 

Директор П. П. 
ДАХмО, ф. 57, оп. 1, спр. 22, арк. 34-34 зв. 

 
№ 42. 

1917 р. червня 23. Проскурів. – Звернення Проскурівського 
відділення Подільського товариства сільського господарства і 
сільськогосподарської промисловості до Подільського губернського 
комісара з проханням про відміну постанови Проскурівського повітового 
виконавчого комітету громадських організацій про введення обов’язкових 
цін на робочі руки в сільському господарстві. 

Экономический Совет Проскуровского Отдела Подольского Общества 
сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности, представляя 
при этом экземпляр объявления Проскуровского Уездного Исполнительного 
Комитета объединенных организаций о введении обязательных цен на рабочие 
руки в сельском хозяйстве, имеет честь просить Вас, в порядке спешности, в 
виду приближающейся уборки хлеба, отменить это распоряжение 
Исполнительного Комитета как незаконное, предложить названному Комитету 
впредь воздерживаться от императивного вторжения в чуждую ему и лежащую 
вне сферы его компетенции область экономических отношений между 
землевладельцами и сельскохозяйственными рабочими, и срочно объявить об 
этом всем волостным и сельским комитетам для общего сведения. 

При этом Экономический Совет считает нужным указать, что как 
указанное объявление об обязательных ценах, так и наблюдающиеся до сего 
времени случаи вмешательства Уездного Исполнительного Комитета в 
отношения между рабочими и нанимателями носят определенно 
демагогический характер и имеют своею целью фактическое восстановление 
такого положения, при котором частное землевладение должно прекратиться, 
до разрешения его законодательным путем. Это вторжение в указанную 
область отношений до настоящего времени имело своим последствием полное 
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прекращение всех видов мелиорации и благоустройства частновладельческих 
хозяйств и, в частности, громадное сокращение площади свеклосахарных 
плантаций и маточных свекловичных посадок в уезде. 

Ныне установление обязательных и фиксированных цен на рабочие руки 
в тех размерах, какие приведены в объявлении Проскуровского Уездного 
Исполнительного Комитета, неизбежно должно повлечь за собою или 
повышение твердых цен на сельско-хозяйственные продукты до размеров, 
неприемлимых государству, или оставление землевладельцами своих полей без 
уборки, что не может быть допущено в интересах армии и государства. 

С другой стороны разрешение безземельным и малоземельным, каковыми 
считаются все крестьяне, имеющие меньше 8 моргов земли, то-есть разрешение 
вообще всем крестьянам убирать хлеб за 4-ую часть – неминуемо создаст 
положение, при котором частновладельческие экономии смогут дать армии и 
населению хлеба самое небольшое количество. 

Приведенная в объявлении расценка труда сельскохозяйственных 
рабочих, при сохранении существующих твердых цен на хлеб, по условиям 
производительности земли в текущем году, при высоких ценах на материал и 
орудия производства и состояние денежного рынка – представляется 
абсолютно неприемлемой, так как по этой расценке заработная плата должна 
поглотить не только земельную ренту и процент на вложенный в сельском 
хозяйстве капитал, но и значительную часть самого капитала. 

О последующем, по настоящему ходатайству, распоряжении благоволите 
поставить в известность Экономический Совет. 

Председатель С. Киселев. 
 

Объявление. 
Проскуровский Уездный Исполнительный Комитет Объединенных 

Организаций доводит до сведения граждан Проскуровского уезда, что в 
заседании от 12 июня сего 1917 года, при участии представителей от 
Волостных Комитетов и представителей от Уездной Продовольственной 
Управы выработаны следующие обязательные цены на рабочие руки: 

1) За 8-ми часовый рабочий день взросл. раб. обоего пола 3 р. 50 к. 
-            -              -               -          полурабочему . . . . .  . . . . 2 р. 
за каждый сверхурочный час взросл. рабочему . . . . . . . . . . – 65 к. 
 -            -              -               -          полурабочему . . . . . . . . .  – 38 к. 
2) косарю на сенокосе за те же 8 часов . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 4 р. 50 к. 
     за сверхурочный час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 85 к. 
3) за уборку хлеба косарю за 8 часов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 5 р. 
     за сверхурочный час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 80 к. 
4) Вязальщику – за 8 часов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 4 р. 
    сверхурочный час . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  – 75 к. 
    уборка хлеба натурой:  
    косить траву за 1/2 
      - клевер за 1/3  
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     жать хлеб за 4-ый сноп, за деньги по 2 р. с копны 
     вязать за 6-ой сноп  -  -  по 1 р. 35 к. с копны 
     складывать по 20 коп. с копны при сноповязалке. 
Возка по соглашению, сноп должен быть не меньше аршина объемом. 

Безземельные и малоземельные убирают за копну или сноп. Земельные 
убирают за деньги. Малоземельными считаются имеющие до 8-ми моргов 
земли. 

Председатель Комитета Полозов. 
Секретарь Коган. 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління (далі -  

ЦДАВОВУ), ф. 1792, оп. 1, спр. 50, арк. 25.  
 

№ 43. 
1917 р. листопада 4. Проскурів. – Телеграма штабс-капітана 

П’ятницького Подільському губернському комісару у Вінницю про 
поширення анархії у Проскурівському повіті. 

Получена [из] Киева телеграмма: «Передаю копию телеграммы 
Проскуровской Продуправы за номером 379[:] «Погромная волна в 
Проскуровском уезде разрастается[,] руководители поддерживаются 34 и 32 
корпусами. Окончательно уводится скот, забираются запасы семян и 
продовольствия, разносятся постройки, жгут дома и уничтожают леса. Никаких 
мер противодействия анархии не проявлено за отсутствием достаточной силы. 
Прошу срочно принять меры». 20193. За Начштаба Штабс-Капитан 
Пятницкий». Сообщаю на распоряжение. 

ЦДАВОВУ, ф. 1792, оп. 1, спр. 50, арк. 86. 
 

№ 44. 
1917 р. листопада 5. Проскурів. – Телеграма начальника 

Проскурівської повітової міліції Подільському губернському комісару про 
захоплення селянами маєтків поміщиків. 

Погромы в уезде продолжается, разграблено 24 экономии, помощи 
никакой нет; обращался телеграфно за помощью [в] Летичев [к] командиру 
пятого корпуса, ответа не получил. Прошу Вас принять меры. Уездный 
комиссар отсутствует. Местные войсковые части отказывают в содействии. № 
1188. 

Начальник милиции Г. Л. Грудиков. 
ЦДАВОВУ, ф. 1792, оп. 1, спр. 50, арк. 87.; Боротьба за владу Рад на 

Поділлі (березень 1917 р. – лютий 1918 р.). Документи й матеріали. – 
Хмельницький: Хмельницьке обласне газетне видавництво, 1957. – С. 175. 

 
№ 45. 

1917 р. листопада 7. Вінниця. – Телеграма Подільського губернського 
комісара Проскурівській Просвіті про причини відсутності повітового 
комісара П. Шостаковського. 
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[З] огляду на заяву На[ч]міліції Круликовського прошу пильно 
повідомити[,] де подівся Повітком Шостаковський. 

Г. Степура. 
ЦДАВОВУ, ф. 1792, оп. 1, спр. 50, арк. 97. 
 

№ 46. 
1917 р. листопада 11. Проскурів. – Телеграма в. о. Проскурівського 

повітового комісара С. Кисельова Подільському губернському комісару 
про захоплення селянами маєтків поміщиків. 

В селениях: Дахновке, Сарновской слободке, Алексинцах Ярмолинецкой 
[волости] и при самих Ярмолинцах, Новоселке Кузьминской (волости), Баглаях 
Третельникской [волости], Андрейковцах, Райковцах, Реж. Верховцах 
Фельштинской [волости], Валице Малиничской [волости], Водичках 
Черноостровской [волости], и Баламутовке, Скаржинцах Шаровской волости 
уезда крестьяне при участии преимущественно воинских частей разгромили и 
еще продолжают громить имения владельцев. Принимаемые меры 
недостаточны ввиду того, что [в] распоряжении моем только 11 гусарский полк. 

За уез. ком. Киселев.  
ЦДАВОВУ, ф. 1792, оп. 1, спр. 50, арк. 107. 
 

№ 47. 
1917 р. листопада 19. Проскурів. – Телеграма в. о. Проскурівського 

повітового комісара С. Кисельова Подільському губернському комісару 
про пограбування в маєтку Баранацького. 

Поступили з села Михалполя від власників пом. Баранацького 17 жовтня 
скарги на великі злочинства 609 українського полку; були грабежі і стрільба. 
Мною пильно післані були депеші до військового секретаріату і комкор 34 на 
зажитя заходів: щоб віноваті приняли кару, а такі злочинства не внесли б 
терору в населення. 

ЦДАВОВУ, ф. 1792, оп. 1, спр. 50, арк. 132. 
 

№ 48. 
1917 р. грудня 30. Проскурів. – Донесення в. о. Проскурівського 

повітового комісара С. Кисельова Подільському губернському комісару 
про селянські виступи. 

Ко мне продолжают поступать от имени разных лиц и учреждений, 
подчас через посредство Ваше и Генерального Секретариата, письменные 
заявления и телеграфные сообщения по поводу происходящих в 
Проскуровском уезде грабежей и беспорядков, с просьбами принять меры к 
прекращению таковых. 

К великому прискорбию, все исчерпываемые меры, мною принимаемые, 
весьма паллиативны и безуспешны, что комментарии излишни, так как одна 
переписка с подведомственной милицией, со всеми волостными и земельными 
комитетами, обращение за содействием к Проскуровскому Военно-
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Революционному Комитету – рассаднику той же анархии, моральные 
воздействия и уговоры и т. п., весьма непродуктивны и к реальному, 
положительно не приводят, тогда еще, когда преимущественно и чуть ли не 
всегда, зачинщиками этих погромов и грабежей и главными руководителями 
грабящих селян, являются войсковые части, для противодействия коим 
необходима значительная боевая и главным образом, надежная сила, которой, к 
великому сожалению, в моем распоряжении нет. 

Ввиду такого печального положения, связанного с все еще не 
прекращающейся анархией, было бы весьма желательно и даже крайне 
необходимо, чтобы г. Губернский Комиссар вошел с надлежащим 
представлением в Центральную Раду о предоставлении в мое распоряжение 
надежной боевой силы, проникнутой чувством преданности к своей дорогой 
Украине и готовой всеми силами защищать [и] отстоять ее интересы, при 
наличности коей допускаю полную возможность, что порядок в уезде 
восстановится и все жалобы и ропоты на беспорядки прекратятся. 

ДАВіО, ф. Р-2734, оп. 1, спр. 20, арк. 20-21. 
 

№ 49. 
1918 р. січня 3. – Телеграма Подільського губернського комісара 

Г. Степури в Київ у Комісію охорони порядку в Україні про необхідність 
забезпечення Проскурівського повіту надійною військовою силою. 

Одержано мною [з] Проскурова таку депешу: «Березинський піхотний 
полк в протязі місяця, вертаючись з позиції, по дорозі страшно касує і 
спустошує всі будинки господарські на протязі сімдесяти верст і ніхто не 
уживає заходів до їх затримання. Прошу відповідних розпоряджень. 1010. 
Проскурівський повітовий комісар Кисельов». Прошу Комісію вжити самих 
рішучих заходів, аби Проскурівський повіт якнайскоріше було забезпечено 
певною військовою Українською силою, позаяк я вже без ліку звертався до 
Командармів 7 і 11 забезпечити певною військовою силою Проскурівський 
повіт, в котрім анархія страшенна, розграбовано скілька десятків маєтків, але 
охорони далі і досі немає і не може бути з огляду на те, що військові частини 7 і 
11 армій не можуть дати поміч боротьбі [з] грабунками, бо самі слабі до чужої 
власности. 

ДАВіО, ф. Р-2734, оп. 1, спр. 20, арк. 19. 
 

№ 50. 
1918 р. січня 9. Проскурів. – Донесення в. о. Проскурівського 

повітового комісара С. Кисельова Подільському губернському комісару 
про розбір селянами посівного матеріалу та фуражу в маєтках 
Олександрівського товариства цукрових заводів. 

Г. Подольскому Губернскому Комиссару. 
На Вашу телеграмму за № 124 по поводу моего ответа, что в имениях 

Александровского Товарищества Сахарных заводов крестьяне поступили 
согласно указаниям Универсала, сообщаю, что не только в имениях, но и во 
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всем уезде крестьяне по распоряжению и без распоряжения Земельного 
Комитета, основываясь на Универсале, разобрали весь живой и мертвый 
инвентарь, зерновой и объемистый фураж, а также семена на сохранение для 
весенних работ по обсеменению полей. По сведениям все это пока крестьянами 
продается, и никаких мер предотвратить это явление в моем распоряжении нет, 
почему успех весеннего обсеменения полей находится под большим 
сомнением. 

ДАВіО, ф. Р-2734, оп. 1, спр. 20, арк. 22. 
 

№ 51. 
1918 р. січня 28. Проскурів. – Повідомлення в. о. Проскурівського 

повітового комісара С. Кисельова Подільському губернському комісару 
про захоплення місцевою Радою робітничих, солдатських і селянських 
депутатів службової документації комісаріату. 

Г. Подольскому Губернскому Комиссару. 
Сим поставляю Вам в известность о том, что Проскуровский Совет 

Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, решив упразднить 
Проскуровский Уездный Комиссариат, как орган Центральной Рады, явно для 
них нежелательный, откомандировал для этого 27 с. м. в помещение 
Комиссариата Члена своего, который именем Совета забрал под свою расписку 
все делопроизводство Комиссариата и таковое передал Совету. 

ДАВіО, ф. Р-2734, оп. 1, спр. 20, арк. 2. 
 

№ 52. 
1918 р. травня 1. Варшава. – Телеграма австро-угорського 

представника у Варшаві Угрона міністру закордонних справ про надання 
військової допомоги для захисту в Україні польських поміщиків. 

Прибывающие из Украины поляки (граф Грохольский и др.) описывают 
отчаянное положение местных польских помещиков. Между ними и 
вооруженными украинскими крестьянами ведется настоящая война; украинские 
органы власти принимают сторону последних. Обработка земли невозможна, и 
урожай пропадет, если не будут приняты срочные меры. Меня прислали 
обратить внимание вашего превосходительства на недопустимость этого 
положения. Следовало бы оказать скорую и решительную помощь. 
Необходимо: 

1) немедленное разоружение крестьян, 
2) переход административных функций к австро-венгерской или 

германской армии и  
3) Устранение украинских учреждений и введенного ими нового порядка, 

особенно же восстановление частной собственности. 
По мнению графа Грохольского, порядок мог бы легко быть 

восстановлен, если бы в каждом уезде действовало примерно 1 000 солдат 
сомкнутыми колоннами (с пулеметами). 
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Так как на правобережье Днепра 36 уездов, то для этого достаточно было 
бы 36 тыс. человек. 

ДАВіО, ф. П-138, оп. 6, спр. 71, арк. 5. 
 

№ 53. 
1918 р. травня 3. Кам’янець-Подільський. – Звернення губернського 

комісара В. Дудича «До всіх повітових комісарів Поділля». 
З того часу, як Центральна Рада за допомогою Центральних держав 

прогнала з меж України більшовиків, почала встановлювати спокій і лад і 
переводити в життя соціалістичні реформи, вороги Української Народної 
Республіки змобілізували всі свої сили, щоб не допустити до тих реформ, щоб 
звалити Центральну Раду. Особливо вони обурювались земельним законом, по 
якому вся земля перейшла до рук трудового народу. Щоб дискредитувати 
Центральну Раду і її правительство в очах германців і австро-угорців, вороги 
українського народу стали набріхувати на нашу владу, доказувати, що Центральна 
Рада і її правительство не зможуть встановити ладу і порядку, виконати 
торгівельні зобов’язання. З тою ж метою вони скликали в Київі з’їзд хліборобів, 
проголосили Центральну Раду розпущеною, а на її місце обібрали гетьмана, 
давши йому царські права. Вже випущено універсал, яким касуються всі здобутки 
революції, встановлюється самодержавіє і відновлюється вповні приватна 
земельна власність. Вірні Центральній Раді січові стрільці і робітники вступили в 
бій з зрадниками українського народу і ще невідомо, чим той бій скінчиться. Весь 
трудовий народ мусить стати в обороні Центральної Ради, мобілізувати всі сили, 
організувать, щоб не допустити до старого панування поміщиків, капіталістів, щоб 
наочно показати, що повороту до старого не може бути, що землю од селян не 
одбере ніяка сила. Доручається Вам, як представнику влади УНР в повіті, 
скликати на сьому сього травня повітовий селянський і робітничий з’їзд, на якому 
обговорити біжучий момент і винести відповідні резолюції, також одібрати 
представників на Всеукраїнський селянський з’їзд в Київі, призначений на десяте 
травня, звернутись за допомогою до всіх Українських організацій в повіті, 
складати протести, які надсилати до відповідних властей. 

ЦДАВОВУ, ф 1793, оп. 1, спр. 1, арк. 1. 
 

№ 54. 
1918 р. травня 12. Київ. – Телеграма заступника міністра внутрішніх 

справ М. Вороновича Подільському губернському старості про 
оголошення населенню про заборону будь-яких зборів без згоди із 
губернськими старостами. 

Широко оповістити населення, що наперед до відміни сучасного 
розпорядження всі з’їзди, збори і зборища як в зачинених помешканнях, так і на 
відкритих місцях забороняються без згоди губерніальних старост і невиконання 
цього буде переслідуватися зо всією суровістю до застосування озброєної сили 
до невиконуючих цього розпорядження.  

ДАВіО, ф. Р-1196, оп. 1, спр. 2, арк. 361. 
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№ 55. 
1918 р. травня 12. Кам’янець-Подільський. – Телеграма в. о. 

губернського комісара П. Гріневича повітовим комісарам про перехід 
влади в Україні до гетьмана П. Скоропадського.  

Мною получена з Київа така депеша: Повідомити населення всіма 
заходами… о тім, що вся влада на Україні належить Гетьману всієї України П. 
Скоропадському. Товариш Міністра внутрішніх справ Воронович. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 1, арк. 3. 
 

№ 56. 
1918 р. травня 14. Вінниця. – Витяг з протоколу засідання Вінницької 

міської думи про виділення Подільському товариству охорони культурно-
історичних пам’яток приміщення в Мурах під музей. 

1. Отвести испрашиваемое Подольским обществом охранения культурно-
исторических памятников помещение в Мурах под устройство музея (принято 
всеми при 2 воздержавшихся). 

ЦДАВОВУ, ф. 2201, оп. 1, спр. 1206, арк. 5-5 зв. 
 

№ 57. 
1918 р. травня 19. Кам’янець-Подільський. – Телеграма С. Кисельова 

у Подільське губернське правління і управляючому Подільською 
казенною палатою О. Броєцькому про зайняття ним посади Подільського 
губернського старости. 

Прибувши цього числа до Кам’янця, я приступив до виконання обов’язків 
Подільського Губерніального Старости. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 94, арк. 4. 
 

№ 58. 
1918 р. травня 20. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр С. Кисельова 

повітовим старостам про вилучення універсалів та законів Центральної 
Ради. 

Пропоную вжити заходів до повсюдного здіймання універсалів, яко 
втративших силу. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 1, арк. 8. 
 

№ 59. 
1918 р. травня 20. Вінниця. – Повідомлення начальника штабу 

Подільського корпусу Подільському губернському старості про прибуття 
штабу корпусу до м. Вінниці. 

Повідомляю Вас, що в м. Винницю назавжди [на] помешкання прибув 
Штаб Подільського Корпусу і вже начав свої службові функції. Тимчасово 
Штаб помістився в отелю «Франсуа». 

Подільські губерніяльні відомости. – 1918. - № 50. – 1 червня.- С.1. 
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№ 60. 
1918 р. травня 22. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова до 

Міністра внутрішніх справ з програмою реформування влади на Поділлі. 
19 мая я вступил в отправление обязанностей Подольского Губернского 

Старосты. 
При беглом, поверхностном ознакомлении с состоянием губернии я 

вынес заключение о том, что дальнейшее промедление в организации 
административного аппарата на местах создаст большие трудности в 
установлении порядка и укреплении нового строя, если не сделает это совсем 
невозможным. 

Уездные старосты, хотя и назначены уже во все почти уезды, до сих пор 
еще, за небольшим исключением, в должности не вступили. Почти все 
комиссары, продолжающие оставаться на местах, может быть и не мешают, но 
во всяком случае не помогают. Уездные Коменданты со своими охранными 
сотнями в большинстве сила отрицательная, направленная против нового 
порядка. Выборная милиция в лучшем случае бездействует. Денег нет, старые 
оклады содержания чинам Губернского Управления заставляют уходить мало-
мальски грамотных людей и пока я совершенно лишен сотрудников в 
громадной организационной работе. Села не разоружены, 
противоправительственная агитация ведется открыто и только тоска населения 
по власти создает положение, при котором агитаторы встречают мало 
сочувствия, поэтому Ямпольские и Ольгопольские события, а также мелкие 
эксцессы в виде потрав и порубок не разрастаются до огромных размеров. 
Австро-Венгерских войск мало, дело сыска поставлено у них плохо за 
отсутствием достаточного контингента жандармской полиции, а наши 
уголовно-розыскные отделения при милиции настолько слабо выполняют свои 
непосредственные задачи, что в возложении на них обязанностей 
политического сыска не может быть и речи. 

Эта краткая и достаточно яркая характеристика положения губернии дает 
определенное представление о тех конкретных мерах, которые необходимы в 
первую очередь и возможно незамедлительно. 

Необходимо: 
1. Скорейшее назначение повитовых старост и сообщение мне списка 

назначенных лиц. Последние мои представления до сих пор не утверждены. 
2. Немедленное разследование деятельности уездных комендантов и 

замена их соответствующими авторитетными и не политиканствующими штаб-
офицерами, если вообще институция повитовых комендантов по соображению 
Военного Министерства является необходимой и не могущей быть замененной 
Уездными воинскими Начальниками. 

3. Немедленное разоружение и роспуск охранных сотен и привлечение на 
службу в эти сотни надежных и сознательных волонтеров из хлеборобов и 
безработных офицеров. Является желательным увеличение окладов содержания 
рядовым казакам до 150 руб. в месяц старшим и до 100 руб. младшим. 
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4. Представление права Губстаросте назначения Начальников Уездной 
милиции и двух помощников; одного для заведования городской милицией и 
одного для заведования сыском. Милицию незамедлительно изъять из ведения 
органов самоуправления, которые, кстати сказать, почти нигде не дают своих 
средств на ее содержание. 

5. Отпуск кредитов на политический сыск; я считаю необходимым иметь 
по меньшей мере по одному агенту сыска на каждую волость, по 2-3 на город и 
по одному на местечко. 

6. Назначение в каждую волость Начальника Волостной милиции и при 
нем конных отрядов низших милиционеров. 

7. Немедленное проведение выборов сельских и волостных должностных 
лиц, применительно к порядку указанному в Общем Положении о крестьянах, с 
подчинением их в административном [и] дисциплинарном отношениях 
повитовому старосте. 

8. Возбуждение ходатайства пред Австро-германскими властями об 
усилении численного состава их войск с включением в этот состав по 
возможности хоть некоторого количества немецких солдат. 

9. Пересмотр штатов Губернских учреждений и увеличение окладов 
содержания до приемлемой в переживаемое время нормы и, наконец, 

10. Ассигнование средств и присылка денежных знаков для пополнения 
пустующих касс Казначейства. Кроме этого является весьма неотложным 
возвращение в Каменец Государственного Банка.  

Только при срочном и планомерном проведении в жизнь указанных 
мероприятий явится возможность установить порядок, к которому население, 
издерганное революцией, стремится вполне искренно. Не имея надежного 
аппарата на местах, я не считаю возможным и удобным предъявить к 
населению те или другие требования путем издания обязательных 
постановлений, которые заведомо исполнены не будут и этим самым лишний 
раз создадут у населения уверенность в слабости и новой власти. 

До так намеченного установления власти и порядка на местах не только 
села останутся вооруженными, но даже едва ли представится возможным 
повитовым старостам в должной торжественной обстановке в живом 
изложении лично на Волостных сходах ознакомить население с Грамотою 
Гетмана и декларациею Правительства по аграрному вопросу, о чем с моей 
стороны последовало соответствующее предложение г. г. повитовым старостам, 
в виду точных данных о полном незнакомстве населения с этими актами. 

Докладывая о вышеизложенном, я почтительнейше ходатайствую о 
неотложном разрешении поставленных мною вопросов и позволю себе 
утверждать, что даже и не вполне может быть продуманные указанные выше 
меры явятся все-таки достаточным фундаментом созидаемого порядка, а в 
будущем жизнь продиктует необходимые поправки и изменения, которые 
станут тогда уже легче проводимыми. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 3, арк. 1-2. 
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№ 61. 
1918 р. травня 22. Літин. – Донесення в. о. Літинського повітового 

старости Нефедова Подільському губернському старості про потрави 
селянською худобою посівів у поміщицьких маєтках. 

В останній час до мене поступило дуже багато заяв від земельних 
власників о тім, що в зв’язку з переходом влади до гетьмана України селяни 
стали робити масові потрави посівів хліба. Віддавши міліції наказа про 
прийняття рішучих заходів до припинення цього злочинства, я завважив, що 
прийняті мною заходи не приведуть до бажаної цілі в першім разі по тій 
причині, що склад міліції недостаточний для боротьби з цим злочинством, і в 
другім разі, що притягнення до відповідальності в загальнім судовім порядку 
селяни не бояться. Іспользовати в цьому напрямку охоронну сотню повітового 
коменданта, котра стоїть в Літині, теж неможливо, бо в цій сотні мало є кінних 
козаків, котрих можна б було посилати в різні кінці повіту, де робиться 
потрава. 

Звернувшись цей раз до міліції з наказом прийняти рішучі заходи до 
припинення потрав і пояснення селянам тої біди, яка може статися від наслідків 
потрави, маю честь донести Вам, пане старосто, і доложити, що задля більшої 
успішності боротьби з зазначеним злочинством треба більше реальної сили і 
підвищити кару за потрави, а також накладати цю кару в адміністративнім 
порядку. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 46. 

№ 62. 
1918 р. травня 23. Кам’янець-Подільський. – Обіжник губернського 

старости С. Кисельова «Повітовим старостам Поділля». 
До мого відома дійшли чутки, що у деяких повітах місцеві влади почали 

закривати селянські спілки. Позаяк ці спілки є організації просвітнього 
характеру, то лічу, що закривати їх не слід, потреба мати наглядання за тім, 
щоб ніхто з членів спілки не вів шкідливої агітації, і як стане виявлятися, що 
хто-небудь з членів спілки веде шкідливу пропаганду проти існуючої влади, та 
робить другі незаконні вчинки, то таких осіб треба притягати до 
відповідальності, а у важких справах, як це буде потрібно, і заарештовувати та 
передавати в розпорядження судової влади.  

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 9, арк. 19. 
 

№ 63. 
1918 р. травня 23. Кам'янець-Подільський. – Циркуляр С. Кисельова 

повітовим старостам Поділля про створення комісій для прийому від 
колишніх земельних комітетів майна та діловодства. 

Грамотою ясновельможного пана Гетьмана від 29 квітня всі земельні 
Комітети скасовані й прикоротили своє істнування. 
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З огляду на те, що в завідуванні цих комітетів були бурякові посіви, 
обробіток котрих ще не докінчен і не може бути припенен без ущербу для 
цукрової промисловості, прошу п. п. повітових старост скласти під їх 
предсідательством комісії із двох членів для прийома від б. земельних комітетів 
діловодства, майна і відчетності, якім комісіям належить вступити до 
завідування ділами цих комітетів до призначення нових органів і виплачувати 
жалування членам комісії і урядовцям із коштів, які маються в розпорядженню 
Управи. 

Про відкриття кредитів, котрі були закриті Управляющим Казенної 
Палати, мною вжиті необхідні заходи. 

ДАВіО, ф. Р-1543, оп. 1, спр. 1, арк. 4-4 зв. 
 

№ 64. 
1918 р. травня 23. Кам’янець-Подільський. – Обіжник губернського 

старости С. Кисельова до повітових старост про створення земельних 
комісій. 

Грамотою Ясновельможного пана Гетьмана від 29 квітня всі Земельні 
Комітети скасовані й прикоротили своє істнування. 

З огляду на те, що в завданні цих комітетів були бурякові посіви, 
обробіток котрих ще не докінчен і не може бути припинен без ущербу для 
цукрової промисловости, прошу п. п. повітових старост скласти під їх 
предсідательством комісії із двох членів для прийома від б. земельних комітетів 
діловодства, майна і відчітності, яким комісіям належить вступити до 
завідування ділами цих комітетів до призначення нових органів і виплачувати 
жалування членам комісій і урядовцям із коштів, які маються в роспорядженню 
Управи. 

Про відкриття кредитів, котрі були закриті Управляющим Казенної 
Палати, мною вжиті необхідні заходи. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 159, арк. 10. 
 

№ 65. 
1918 р. травня 24. Київ. – Циркуляр заступника міністра внутрішніх 

справ М. Вороновича Подільському губернському старості про передачу 
справ ліквідованих волосних земств. 

Поручите  Повитовым Старостам подобрать верных людей, которым 
было бы возможно передать деньги, дела волостных земств, подлежащих 
упразднению в ближайшем времени, составить списки этих лиц, по 
составлении срочно сообщить мне по телеграфу. 

 
ЦДАВОВУ, ф. 2026, оп. 1, спр. 5, арк. 11. 
 

№ 66. 
1918 р. травня 24. Кам’янець-Подільський. – Обов’язкова постанова 

Подільського губернського старости щодо курсу обміну валют. 
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З огляду на виникаючі в теперішній час серед обивателей сум’яття і 
непорозуміння при платіжах Австро-Угорськими коронами і Германськими 
мapками, оповіщаю усю людність на Поділлі, що, згідно з распорядженням 
Державного Уряду, одна Австро-Угорська корона рівняється ½ карбованця або 
50 коп. і одна Германська марка рівняється ¼  карбованця або 75 коп., по якій 
ціні обов'язую усю людність губернії, а також усі без винятку державні 
установи губернії, поштово-телеграфні контори, земські і мійські управи, 
банки, товариства, (спілки), кооперативи, аптеки, склади, магазини, крамниці, 
майстерні, готелі (і заїзди), ресторани (і харчевні), візників, торговельників і 
инші торгові і промислові підприємства і т. д. приймати крони і марки при усіх 
без винятку платіжах, які робляться як приватними особами меж собою, так і в 
справах в казенними і иншими установами. 

Також обов’язую людність і усі установи без відхилу приймати при 
ріжних приватних і казенних платіжах, окрім грошових знаків Українських 
Державних і Російських Імператорського і Тимчасового Урядів,—4% білєти 
Державної Скарбниці, грошові знакі так називаємі «керенки» 20 карб., і 40 
карб. вартісти і купони на строк не пізнійш 1-го вересня 1918 p.: від 5 % 
облігацій внутрішніх новичок 1 і 2 випусків 1905 р.; 3-го випуску 1908 p., від 5 
% познчок 1914 і 1915 p.p.; від 2 внутрішньої 5 ½ % позички 1915 p.; від 
військових 5 ½ % позичок 1915 і 1916 p.p.; від 5 ½ % позички свободи 1917 р. і 
від  білетів Державної Скарбниці. 

Усі особи, винні в відхилі від приняття корон і марок по вище 
зазначеному курсові, а також і вище згаданих грошових знаків і купонів, або 
помічені в спекуляції при розміні грошів або в зломисній агітації і 
росповсюдженні хибних чуток що до цих грошів, будуть каратися мною або 
уповноваженими мною особами штрафом до 3000 карб. або арештом до 3-х 
місяців по протоколам, які наказую представникам державної влади на місцях 
складати без усякої забари і представляти мені. 

24  травня 1918 року. 
Подільський Губерніяльний Староста        С. Кіселев. 
Подільський Губерніяльний Комендант    Отаман Сароченко. 
Бригадир і Командир Австро-Угорських військ  
в Кам’янці-Подільськім  Генерал-Майор Бауковац. 
Подільські губерніяльні відомости. – 1918. – 8 червня. – № 52. – С. 1. 
 

№ 67. 
1918 р. травня 24. Кам’янець-Подільський. – Витяг зі звернення 

єпископа Подільського і Брацлавського до С. Кисельова у справі передачі 
приміщення колишньої гімназії під музей. 

Определением Винницкой Городской Думы от 2-го мая 1914 года 
постановлено: принадлежащее городу каменное здание бывшей гимназии, с 
церковью при нем, а также службы и девять каменных магазинов по фронту 
бывшей гимназической усадьбы («Муры») предоставить Винницкому 
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самостоятельному Епархиальному Управлению и правящему Винницкой 
Епархией Епископу, впредь на все время их бытия в Виннице. 

Сего 1918 года 14 мая, в нарушение приведенного выше определения, 
Винницкая Городская Дума постановила: здание бывшей гимназии – «Муры» 
предоставить Подольскому Обществу охранения культурно-исторических 
памятников под устройство Музея. 

В виду того, что, во-первых, указанное постановление Винницкой 
Городской Думы от 14 мая 1918 года нарушает права Епархиального 
Управления на вышеозначенное владение, во-вторых, Епархиальное 
Управление не отказывалось и не отказывается от предоставленных ему 
определением Винницкой Городской Думы от 2 мая 1914 года прав; и в-
третьих, устройство кафедры Епископа в городе Виннице и Управления при 
нем – дело ближайшего времени и исполнение его задерживается лишь общими 
обстоятельствами современной жизни, покорнейше прошу Вас, Господин 
Губернский Староста, приостановить приведение в исполнение постановления 
Винницкой Городской Думы от 14 мая 1918 года, как незаконного и 
нарушающего права Епархиального Ведомства и интересы Православной 
церкви, впредь до разрешения этого вопроса высшими инстанциями. 

При сем прилагаются: 1) копия определения Винницкой Городской Думы 
от 2 мая 1914 года № 20; 2) копия выписки из протокола заседания Винницкой 
Городской Думы от 14 мая 1918 года и 3) копия журнала Епархиального Съезда 
Подольского Духовенства от 22/9 мая 1918 года за № 4. 

Призывая на Вас Божие благословение, с истинным почтением и 
преданностью имею честь быть Вашему Превосходительству покорным слугой. 

ЦДАВОВУ, ф. 2201, оп. 1, спр. 1206, арк. 6-6 зв. 
 

№ 68. 
1918 р. травня 24. Кам’янець-Подільський. – Телеграма губернського 

старости Вінницькому уповноваженому Поплавку про вислання 10 вагонів 
борошна. 

Прошу негайно вислати (в) Кам’янець міській продовольчій комісії поки 
десять вагонів борошна. Хлібна криза вже викликала заворушення, придушені 
австрійськими військами. Нестатки надзвичайні. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 149, арк. 69. 
 

№ 69. 
1918 р. травень. Брацлав. – Витяг з листа Начальника Брацлавської 

повітової міліції до Подільського губернського старости, отриманого 25 
травня 1918 р. 

… На Брацлавському повіті, як і на всіх інших повітах, жорстко відбилися 2 
біди: революція і світова війна. Яке з них було більш злоплідне, важко сказати, але 
якщо додати сюди постійно мінливу політичну погоду, не применшуючи 
розпорядження всіх временщиков, бездіяльність комісарів, пости яких займалися 
часто людьми цілком позбавленими почуття законності, людьми виборними, які 
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раділи вигідному призначенню і заісківающими перед натовпом, то стане цілком 
зрозумілим і логічним, чому повіт представляє з себе не повністю ще затихшу від 
недавно пронесшогося буревію стихії. Елементарний лад запровадили австрійці. 
Однак, темні елементи є, і грунт їх діяльності багатий. Сюди відносяться: 1, 
звільнені каторжники, 2, особи, які бажають збагатитися за чужий рахунок 
(більшовицька агітація), 3, особи, які отримали синекуру від колишньої Ради і 
позбавились її і 4, звичайні злочинці. Населення, розпропагандоване до 
развращенія соціалістичними досвідами і більшовицьким гаслами, не 
законопослушно. Громадянські влади не користуються авторитетом. Засобів 
примусового [впливу] – реальної сили – нема. Міліція безсильна в такій боротьбі 
внаслідок її малочисельності. Австрійці охоче допомагають в справі зміцнення 
нової влади. Вони тримають себе дуже тактично, але трохи високомерно 
ставляться до населення. Останні платять їм недовірливим відношенням. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 47, арк. 7 зв. 
 

№ 70. 
1918 р. травня 26. Кам’янець-Подільський. – Витяг з листа 

Подільського губернського старости голові Вінницької міської управи про 
незгоду з постановою Вінницької міської думи від 14 травня 1918 р. 

Довожу до відома Управи, що я не можу згодитись з постановою думи від 
14 травня ц. р., про те, щоби кам’яні будинки бувшої в м. Вінниці гімназії з 
церквою в «Мурах», а також і надвірні будовання при них, були передані 
Подільському Товариству охорони культурно-історичних пам’яток для 
утворення музея на тій підставі, що будинки ці постановою Вінницької ж думи 
ще від 2 травня 1914 року зоставлені Вінницькому Єпископському владицтву і 
керуючому Вінницькою Єпархією Єпископу, яка постанова ніким не одмінена і 
лічиться до сеї пори законною. Таким чином зазначені вище будинки цілком 
належать до розпорядження Єпархіальної влади і ніхто не може втручатися в 
розпорядження ними, поки Єпископство не дасть на це свої згоди, або доки 
законом не буде скасована постанова мійської думи від 2 травня 1914 року. 
Мною одночасно відсилається протест на постанову від 14 травня с. р. до 
Кам’янець-Подільського Окружного Суду по адміністративному відділу. 

За Подільського губернського старосту Лемені-Македон.  
ЦДАВОВУ, ф. 2201, оп. 1, спр. 1206, арк. 8-8 зв. 
 

№ 71. 
1918 р. травня 26. Проскурів. – Заява Проскурівського відділу 

Подільського товариства сільського господарства і сільськогосподарської 
промисловості Міністру внутрішніх справ з проханням негайно роззброїти 
селян та повернути поміщикам захоплені маєтки. 

Все издававшиеся доселе правительственные распоряжения о 
возвращении владельцам всего разграбленного и расхищенного инвентаря и 
другого имущества, о возвращении владельцам мельниц, усадеб, садов и 
парков, о прекращении самочинных лесных порубок и выпаса посевов – все 
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такие и т. п. распоряжения до сих пор не выполнены, ибо исполнительная 
власть в деревнях и волостях состоит преимущественно из лиц, проводящих на 
местах своеобразную «социализацию» в пользу селянства данной деревни всего 
того, что принадлежит лицам не их класса. 

Провозглашен принцип сохранения института частной собственности на 
землю, но доныне принцип этот не проведен в реальную жизнь, ибо все 
деревни поголовно вооружены, и ни один землевладелец до сих пор не рискнул 
еще возвратиться в свое имение, не рискнул, подчеркиваем, ибо на этот счет 
раздаются вполне определенные и недвусмысленные угрозы... 

Между тем время не ждет: период сельскохозяйственной кампании уже 
наступил, если не будут приняты немедленные и решительные меры (мы бы 
даже сказали – героические меры) к восстановлению порядка в украинской 
Подолии, сельскохозяйственная промышленность не будет налажена, посевы 
погибнут, многие поля останутся незасеянными, сахарные заводы останутся без 
свеклы и т. д., словом, та же разруха и тот же развал сельскохозяйственной 
промышленности. 

Поэтому, исходя из того положення, что сельское хозяйство (как и 
вообще промышленность и торговля) может существовать и развиваться там, 
где законом твердо ограждены права граждан, их личная неприкосновенность, 
личная и имущественная безопасность, где нарушение закона неминуемо ведет 
за собой определенную кару, считая далее, что правительственные органы на 
местах должны по существу своему быть свободными от политики и не 
классовыми, Проскуровский отдел Подольского общества сельского хозяйства 
и сельскохозяйственной промышленности полагает, что первой и насущной 
задачей высших представителей центрального правительства на местах 
является немедленное проведение следующих мер, а именно: 

1. Полное и поголовное разоружение крестьян в селах и деревнях. 
2. Реорганизация исполнительной власти в уездах и особенно в сельских 

местностях и по волостям с приглашением в ее состав только тех лиц, которые 
надлежаще подготовлены для проведення на местах предначертаний 
правительства. 

3. Безотлагательное возвращение собственникам всего самовольно 
взятого, расхищенного и разграбленного движимого имущества, как-то: 
домашней обстановки, принадлежностей хозяйства, скота, инвентаря, 
экипажей, а равно самовольно срубленного леса и расхищенных лесных 
материалов, или возмещение убытков. 

4. Недопущение потравы и выпаса посевов (охрана посевов). 
5. Охрана лесов, садов и парков от самочинных порубок. 
6. Возврат владельцам мельниц, прудов, усадеб, лесов и проч. 

Представляя об изложенном на благоусмотрение Ваше, господин 
министр, отдел выражает свое глубокое убеждение, что каждый день 
промедления в проведении вышеуказанных и им подобных мероприятий 
поведет к дальнейшему развалу всей хозяйственной жизни на Подолии. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 116-117. 
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№ 72. 
1918 р. травня 29. Кам’янець-Подільський. – Витяг з циркуляру 

С. Кисельова повітовим старостам про скликання волосних сходів для 
ознайомлення населення з грамотою гетьмана та з декларацією уряду з 
аграрного питання. 

Препровождая при этом оттиски грамоты Гетмана и декларации 
Правительства по аграрному вопросу, - прошу Г. г. Повитовых Старост 
Подольской губернии собрать незамедлительно волостные сходы и лично в 
живом изложении при подобающей торжественной обстановке (молебен и т. д.) 
разъяснить населению значение и важность этих актов. Для ускорения дела 
необходимо поручить объезд некоторых волостей с указанной выше целью 
Вашими Помощниками. 

Независимо [от] сего Вам надлежит вручить препровождаемое при сем 
мое объявление представителям сел под их ответственность для 
распространения среди населения и разъяснить, что Правительство пойдет 
охотно навстречу благонамеренной части населения в его неотложных нуждах 
по установлении должного порядка и возстановления государственности, и в то 
же время будет самыми решительными мерами бороться со всеми врагами 
порядка нарождающегося строя Украинской Державы. 

Для охраны должного порядка на созываемых Вами волостных сходах 
Вам следует обратиться за содействием к повитовым Комендантам и, в случае 
недостаточности или ненадежности их охранных сотен, просить 
Австрокоманду принять на себя эту охрану. 

Об исполнении сего и о вынесенных Вами впечатлениях благоволите 
доложить лично Совещанию, созываемому мною под моим председательством 
по срочным делам земельного свойства в г. Каменце в губернаторском доме в 5 
часов вечера 24 июня нового стиля. На это Совещание я убедительно прошу 
Вас пожаловать лично. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 3, арк. 4. 
 

№ 73. 
1918 р. травня 29. Кам’янець-Подільський. – Витяг з листа 

Подільського губернського старости Міністру внутрішніх справ про 
необхідність своєчасного посіву цукрового буряку. 

З огляду на те, що несвоєчасна обробка бурякових полів загрожує 
великими бідами країні та яка може викликати цукровий голод і незчисленні 
фінансові втрати, прошу екстрених розпоряджень з цієї справи. Зі свого боку 
визнаю невідкладно необхідним таксіровку праці, примусове залучення 
населення до праці і скасування для сільських робіт восьмигодинного робочого 
дня. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 159, арк. 13. 
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№ 74. 
1918 р. травня 31. Брацлав. – Донесення в. о. начальника 

Брацлавської повітової міліції Дзевановського Подільському 
губернському старості про незаконні порубки лісів і збирання хлібів 
селянами в маєтку поміщика П. Балашова. 

Имею честь донести Вам, что в Шпиковском имении Балашева крестьяне 
начали сплошную бессмысленную рубку лесов, оставляя громадные пни, а 
местами начали косить принадлежащую имению пшеницу еще с 18 с[его] мая и 
что милиция не располагает никакими силами для полного прекращения зтого 
явлення, так как крестьяне собираются громадными толпами и милицию даже 
близко к себе не допускают. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 50. 

 
№ 75. 

1918 р. червня 1. Кам’янець-Подільський. – Витяг з листа 
С. Кисельова Управлінню Подільських шляхів про пошук компромісу зі 
страйкуючими залізничниками. 

Становище на Подільських залізницях ускладнюється у зв’язку з 
приїздом комісара Золотаренка. Страйк не носив і не носить політичного 
характеру і обумовлений виключно важким економічним становищем 
службовців. Тому єдино правильний і справедливий шлях розв’язання кризи – 
задоволення законних вимог робітників і виплата їм жалування. Заходи погроз і 
звільнення, які застосовує Золотаренко, даремно розпалюють пристрасті 
позитивно, очевидно, налаштованих робітників. Мені не зрозумілі причини, 
чому не може бути прийнята знову підтверджена вчора пропозиція 
Австрокоманди грошової позики, але вважаю необхідним сплатити жалування 
робітникам, оцінка корисної діяльності яких в дні загальної руйнації знайшла 
яскраве підтвердження в грамоті Гетьмана і вимагає від Уряду реального 
здійснення обіцяного. Я висилаю свого представника в Гречани перевірити 
скарги на дії Золотаренка і наполягаю передати Правлінням шляхів віднайти 
засоби до справедливого розв’язання кризи і усунення у ввіреній мені губернії 
несуттєвих приводів до заворушень. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 16, арк. 13. 
 

№ 76. 
1918 р. червня 1. Кам’янець-Подільський. – Перше офіційне 

звернення Подільського губернського старости С. Кисельова до населення. 
До населення Поділля. 

Правительство Української Держави для встановлення належного 
державного ладу заклопотало між иньшим встановленням і охороною прав 
власности володарів, незалежно від належности їх до того чи иньшого класу, 
стану чи підданства і незалежно від вартости їх майна. 
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Нехай населення, головним чином сільське, твердо пам’ятає, що право 
власности є основа добробуту не тільки одних володарів, но і всього  населення 
і всьої держави, нехай населення не йде за злочинними закликами тих особ, 
котрі вже немилосердно обдурили його, обіцяючи, що руйновання і нищення 
господарств володарів преведе до загального щастя народу і лишиться 
непокараним. Ви самі, селяни, бачити до чого привели ці обіцянки. Загальне 
хижацьке рубання величенних лісних участків, а з ним можлива зміна клімату, 
нищення племенного скота, нищення і псовання сільськогосподарських машин, 
орудій, інвентаря, зруйновання будинків і садів все се шкода не тільки окремим 
властникам, - се шкода всьому населенню, всій державі.  

Но ви, селяне, стежили і за тим, що після грабіжу і знищення господарств 
великих володарів, грабили заможних селян і накінець перейшли до бідних. 
Наступила загальна розруха, з'явилася ненавість всіх до всіх і до всього; 
розбійства, насільства, грабижі і вбивства участились і стали таким постійним 
явищем, що серед цих ужасів зробилось неможливим спокійно ЖИТИ і 
працювати нікому, ні бідному ні богатому.  

Зло добра не родить. 
Правительство знає земельні потреби селян і допоможе їм в цих 

потребах, но зробе це не грабіжом і насільством, а мірами справедливими і 
законними, роблячи допомогу малоземельним та безземельним в купівлі землі 
через Земельні Комісії. Всякі ж инші способи наділення землею і при цьому 
злочинного характеру Правительство одкидає і буди З ними непохибно 
боротися. 

Українська Держава тепер в першу чергу вжиє рішучих засобів створити 
державність, укрепити владу судову і адміністративну і не зупиниться ні перед 
якими засобами в боротьбі з ворогами ладу, роблячи в той же час повну 
підмогу людям доброзичливим в справі охорони і особистої і маєткової 
безпеки. 

Закликаючи через се населення до росудливості, спокою і підмоги 
Правительству в встановленню необхідного державного ладу, я попереджаю, 
що невиконання домогань правительственної влади, нарушення ладу і вірного 
провадження господарського життя, будуть слідкуватися мною самим суворим 
образом і самими суворими способами. 

Разом з сим я категорично внмогаю від населення: 
1) Негайно припинити рубання казенних і приватних лісів і нищення 

молодняків і повернути казенним лісничим і приватним володарям всі 
самовільно нарубані матерьяли і дрова. 

2) Охороняти засіви і не допускати псування їх і випасу худобою. 
3) Повернути володарям все награбоване, украдене, захоплене і 

незаконно придбане в них майно і сільськогосподарський інвентарь мертвий і 
живий. 

4) Не перешкоджати володарям, арендаторам і їх служачим вступати в 
керування своїм маєтком і встановляти своє господарство. 
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5) Виявляти повну допомогу бувшим членам земельних Комісій і 
комітетів, до яких я пред’явив осібне домогання про повернення всього, що їми 
принято було в інвентарю, насіння і иньше на сховання і учот в господарствах 
приватних володарів і що в цей час вони при докладнім відчиті про свою 
роботу, повинні представити осібним комісіям, встановленим на підставі 
розпорядження Правительства замість колишніх земельних комітетів. 

Невиконавші добровільно сих моїх домагань, будуть примушені до цього 
силою і будуть покарані. Ті ж, хто по тим чи иньшим причинам не будуть мати 
можливості виконати це домогання, повинні ввійти в добровольну згоду з 
володарями, чи арендаторами і заручитися писаним про се посвідченням 
володарів. 

Подільські губерніяльні відомости. – 1918. – № 53. – 12 червня. – С. 1. 
 

№ 77. 
1918 р. червня 1. Кам’янець-Подільський. – Обов’язкова постанова 

С. Кисельова про порядок зберігання вогнепальної зброї. 
ОБОВ’ЯЗКОВА ПОСТАНОВА 

Подільського Губерніяльного Старости, видана на основі ст. IX Полож. 
19 вересня 1917 р. для населення всіх місцевостей Поділля. 

1. Всім мешканцям Поділля забороняю держати і хоронити без 
особливого разрішення всякої огнепальної зброї, себ то: револьверів усякіх 
систем, пістолетів, вінтовок, рушниць гладкоствольних, пістонних і 
центрального бою, кулемети і инш., а також усякі бомби, гранати і взривчаті 
вещества. 

2. Всі видані до сього часу розрішення на тремання тої, чи иншої  зброї 
мають силу до 15 червня нового стілю 1918 року. 

3. Видача розрішень на право хоронити і держати зазначеного в п. І цеї 
обов’язкової постанови ведеться повітовими старостами в згоді з місцевою 
австрійською командою, по представленню: 

а) прохання, сплоченого гербовим збором в 2 карбованці. 
б) фотографичної карточки особи, яки звертається з проханням про 

розрішення хоронити та держати зброю. 
в) засвідчення Державної Варти про свою певність. 
Примітка І. Зазначені в попереднім пункті засвідчення необхідні для осіб 

невідомих повітовому старості. 
Примітка II. Особи, служачі в Українському війську, повинні відібрати 

відповідне засвідчення свого військового начальства. 
Особи, винуваті в невиконанню цієї постанови, каратимуться в 

адміністративному порядкові штрафом до 3000 карб. або арештом до 3-х 
місяців. Особи ж, які будуть переховувати зброю, закопувати її в землю і инш., 
а також особи не здавшії зброї, одержаної від Держави при прийомі у військову 
службу, окрім відповідальності за незаконне хоронення та держання зброї 
будуть притягнені до суду за присвоєння казьонного імущества. 
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5. Настояща обов’язкова постанова входить в силу негайно по 
опублікованню. 

6. Всі ранійше видані обов’язкові постанови відносно зброї, терають свою 
силу з дня видання  цієї постанови. 

7. Притягнення винуватих до відповідальности за нарушення цієї 
постанови препоручається чинам Державної Варти. 

Подільські губерніяльні відомости. – 1918. – № 54. – 15 червня. – С. 1. 
 

№ 78. 
1918 р. червня 1. Житомир. – Повідомлення Волинського губернського 

старости Д. Андро Подільському губернському старості про підготовку 
збройного повстання в Літинському повіті. 

Получил сведения, [что в] Терешпольской волости, Подольской 
губернии, организуется большевистская банда. Главарь - в селе Березовке, 
Литинского уезда, бывший председатель волостного земельного комитета. 
Фамилия неизвестна. Несколько дней тому назад из Литина приезжал агитатор 
в Терешпольскую волость и вызывал по три человека от каждого села. 
Выступление готовится, по одним сведениям, первого июня, по другим – 
первого июля в приграничных волостях Волынской губернии. С моей стороны 
меры приняты. Сообщаю на распоряжение. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 50. 

 
№ 79. 

1918 р. червня 3. Кам’янець-Подільський. – Звернення С. Кисельова 
до Кам’янець-Подільської міської продовольчої управи про передачу для 
потреб губернської земської лікарні вагону борошна. 

Прошу передати з тої [кількості], що має прибути в м. Кам’янець-
Подільський для потреб місцевого населення борошна, один вагон 
Подільському Губернському земству для губернської земської лікарні. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 149, арк. 83. 
 

№ 80. 
1918 р. червня 3. Київ. – Циркулярна телеграма Військового 

міністерства Подільському губернському коменданту про повноваження 
та обов ׳язки губернських, повітових старост і комендантів.  

Наказ Військової Офіції Української держави Ч. 153. 15 травня 1918 р. по 
Головному Штабу. 

В відміну наказів по Військовому Міністерству Ч. 51, 74. 113 і Військовій 
офіції Ч. 45 влада Губерніяльних і Повітових Комендантів утворюється в такий 
спосіб: 

І ). Для охорони військового майна демобілізуємих частин, зокрема, в тих 
місцевостях Української Держави, що оголошуються на стані військовому або 
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обложному і для допомоги громадянській владі, а саме, Губерніяльним і 
Повітовим Старостам в тих випадках, коли потрібується військова сила для 
подавлення анархії і бешкетів (прим. ст. 23 Св. Зак. т. 2-й, ч. 1-а) тимчасово 
утворюється інституція Губерніяльних і Повітових Комендантів. (…) 

VІ). Губерніяльний Комендант повинен допомагати Губерніяльному 
Старості, коли цей звернеться за такою допомогою, не чекаючи вказівок зверху. 

VІІ). Під виключну владу Губерніяльних та Повітових Комендантів 
підлягають як військові частини, що демобілізуються, так і ті сотні, за рахунок 
по одній охоронній сотні на кожний Штаб Губерніяльного і Повітового 
Коменданта, котрі формуються Комендантами на підставі статуту Осібної 
Армії, а також і ті військові і інші особи, які прибувають по справам ліквідації 
військового майна в район, підлеглий відповідному Комендантові. (…) 

ХІІІ) Відносини між Губерніяльними і Повітовими Комендантами і 
такими ж Старостами з другого – визначаються, згідно І ст. Гарн. Служб. Росії., 
а також прим. ст. 106 т. 2 Ч. І Св. Зак. Рос., приймаючи на увагу, що Повітовий 
Староста має перевагу перед Повітовим Комендантом.  

В. О. Військового міністра Отаман Лігнау.  
ДАВіО, ф. Р-1196, оп. 1, спр. 2, арк. 186. 
 

№ 81. 
1918 р. червня 4-6. – Лист С. Кисельова до Міністерства 

продовольства Української Держави про заборону затримки потягів із 
продовольством. 

Представник Мінхарч Андріч згідно з Хліббюро запинює [в] Жмеринці 
вагони [з] хлібом [і] борошном, адресовані Повітхарчуправам. Позаяк хліба [в] 
повітах Проскурівськім [і] Кам’янецькім немає, на підставі чого незбудні 
ексцеси, прошу дати належне розпорядження не запинювати харчових вагонів, 
закупляних Повітхарчуправами, доки Хліббюро не зможе само постачати 
населенню. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 149, арк. 99. 
 

№ 82. 
1918 р. червня 5. Київ. – Циркуляр заступника Міністра внутрішніх 

справ О. Вишневського до губернських старост про перенесення засідань 
земських зборів. 

Повідомляю панів губернських старост для відповідного розпорядження, 
що скликання земських зборів до осени сього року я вважаю в сучасний мент 
не відповідаючим часу. В разі надзвичайної потреби збори можуть бути 
скликані не інакше, як з дозволу Міністра внутрішніх справ. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 138, арк. 9. 
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№ 83. 
1918 р. червня 5. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова до 

командира 129 австро-угорської бригади про співпрацю із повітовими 
старостами у боротьбі з правопорушеннями. 

Прикладаючи при цьому копію відозви моєї до населення Поділля, 
ласкаво прошу зробити розпорядження підвласним Вам військовим 
командирам, щоби Австро-Угорські війська допомагали Повітовим Старостам 
Поділля проводити в життя закон про відновлення права власности і припинити 
знищення посівів і другого самочинства селян. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 153, арк. 54. 
 

№ 84. 
1918 р. червня 6. Кам’янець-Подільський. – Розпорядження С. Кисельова 

Ямпільському повітовому старості про вжиття заходів до припинення потрав 
хлібів та пошкодження телефонної лінії селянами с. Красногірки та Ілляшівки. 

Крестьяне Красногорки и Ильяшевки делают потравы озимых посевов, 
уничтожают постройки, рубят лес, разрушают телефонную линию заводской 
железной дороги. Немедленно примите решительные меры к прекращению. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 53. 

 
№ 85. 

1918 р. червня 6. Одеса. – Лист Головноуповноваженого українського 
уряду в місцях розташування австро-угорських військ Східної армії про 
заборону політичних виступів.  

Прошу негайно виробити і надіслати мені на затвердження правила і 
інструкції для прилюдних зібрань, зборищ, мітингів, комітетів та ін., маючи на 
увазі, що всякі політичні виступи мають бути заборонені. 

Робітники професійних спілок мають право обмірковувати лише питання 
на своїх зібраннях, що торкаються тільки до їх діла, не порушуючи політичних 
питань. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 138, арк. 8. 
 

№ 86. 
1918 р. червня 8. Кам’янець-Подільський. – Телеграма С. Кисельова 

повітовим старостам Поділля про заміну волосних та сільських комітетів 
волосними старшинами та сільськими старостами. 

Ввиду того, что возникшие после переворота волостные и сельские 
комитеты не пользуются среди населения никаким авторитетом, прошу 
повитовых старост распустить все волостные и сельские комитеты, а для 
заведывания делами волостных и сельских управлений допустить до новых 
выборов волостных старшин и сельских старост из числа лиц, занимавших эти 
должности до переворота или кандидатов к ним, так как бывшие должностные 
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лица волостного и сельского управления прекратили в 1917 году свою 
общественную службу лишь автоматически в силу сложившегося переворота и 
срок же полномочий их еще не истек. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 3, арк. 8. 
 

№ 87. 
1918 р. червня 8. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр С. Кисельова 

повітовим старостам Поділля про налагодження взаєморозуміння із усіма 
землевласниками та про пожертви на формування Державної варти. 

Мені стало відомо, що після призначення і прибуття в повіти повітових 
старост, до них звернулися майже всі землевласники повіту у своїх справах, 
заполонили їх приймальні. Хоча таке становище доволі зрозуміле, так як 
кожний з землевласників шукає захисту своїх нещадно зневажених прав і 
цікавиться всіма розпорядженнями уряду з аграрного питання, але, з іншого 
боку, це явище здатне створити в темних прошарках населення переконання в 
тому, що нова влада закликана захищати права виключно тільки поміщиків, а 
не всіх класів населення. Для усунення такого стану я рекомендую повітовим 
старостам увійти в згоду з місцевим союзом землевласників в тому сенсі, щоб 
вони вибрали зі свого середовища одного або двох представників, які б, в певні 
години могли б вести переговори з повітовим старостою по всім питанням, які 
їх цікавлять, ознайомлювались з розпорядженнями влади, а потім ділились 
отриманим матеріалом з іншими землевласниками. 

Далі доволі важливим питанням є питання про організацію в повітах 
Державної Варти. В сучасних обставинах Державна Варта повинна 
представляти з себе дуже поважну силу для того, щоб розгнуздане село 
рахувалося з нею. Створення такої поважної Варти навряд чи буде під силу 
уряду, так як на це буде потрібно величезні кошти і тому можна припустити, 
що Державна Варта в кількісному відношенні буде значно менша тієї, яка 
необхідна була б для підтримання порядку в повітах. З надійшовших до мене 
заяв від землевласників я прийшов до висновку, що всі землевласники охоче 
нададуть в цьому відношенні сприяння уряду і нададуть грошові засоби, зібрані 
шляхом розкладки на збільшення Державної Варти. Цю пропозицію дуже 
бажано випробувати при формуванні Державної Варти з тим, щоб контроль над 
засобами, відпущеними землевласниками, здійснювався за участі вищевказаних 
представників землевласників. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 94, арк. 7-7 зв. 
 

№ 88. 
1918 р. червня 9. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр С. Кисельова 

повітовим старостам про запровадження літньої форми для службовців 
Державної варти. 

Прийняти справи міліції від земських і міських управ. Штати набирати на 
основі закону від 23 жовтня 1916 р. про зміцнення поліції. 
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Признаючи велике значення в справі підіймання поважности державної 
варти, впровадження порядку і спокою, зовнішньому виглядові її, особливо 
маючи на увазі користь людности, яка могла би легко находити серед товпи 
потрібних службових осіб, признаю необхідним негайно, до видання урядом 
окремого закону, встановити слідуюче літнє умундирування державної варти 
Подільської губернії: 

І. Для вартових: літня гимнастьорка захисного цвіту або цвіту небіленого 
полотна з металічними рівними ґудзиками, і такого ж цвіту штани; чорні високі 
чоботи, або чорні справні «обмотки»; шинеля темно-синя, або чорна, 
військового зразку, з металічними рівними ґудзиками; на гимнастьорці і на 
шинелі плечеві жгути шириною 1/3 вершку з двох конопляних, чи нитяних 
шнурів блакитного і жовтого цвіту з ґудзиком у шиї; на комірі петлиці 
блакитного цвіту з жовтими кантами і ґудзиком; пояси, портупея і кобура – 
шкуратені жовті; зброя: револьвер без гиштного шнурку, але на ремені при 
кобурі, шашка і рушниця, при чому рушниця у кінних вартових завжди, а у 
піших в необхідних випадках; каскетка («фуражка»): тулья такого ж цвіту як 
гимнастьорка, а околиця блакитна з жовтими кантами, при чому на тульї бляха 
з №, а на околиці герб губернії, і 

ІІ. Для вищих урядовців: те ж умундирування, тільки дозволяється, окрім 
гимнастьорки, носити китлі і френча військового зразку, і штани темного цвіту 
з блакитними лямпасами шириною 1/2 вершку, а жгути повинні бути шириною 
2/3 вершку; кожний жгут складається з двох жгутів, які встановлені для 
вартових, з кільцями, зр. обл.-и з брузументу (приказні носять 1 кільце, 
участкові начальники – 2 кільця, помішники повітового чи мійського 
начальника 3 кільця і повітовий чи мійський начальник 4 кільця), на каскетці ж 
замість бляхи кокарда цівільного зразку. Гудзики і кільця для мійської варти 
посрібляні, а для повітової золочені, бляхи для мійської варти білі, для 
повітової – жовті. 

Ношення форми для усіх є обов’язковим тільки при виконанні службових 
обов’язків. 

ЦДАВОУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 9, арк. 22-23 зв. 
 

№ 89. 
1918 р. червня 9. Кам’янець-Подільський. – Обіжник С. Кисельова 

повітовим старостам про норми поведінки службовців Державної варти. 
При призначенні і представленні мені для призначення урядовців 

Державної варти належить керуватися тільки точними і перевіреними 
відомостями про безумовну чесність, тактовність, енергію, виконавськість, 
знання справи, що доручається, і здібність підлягати дисципліні, яка повинна 
бути встановлена в найвищих  і строгих розмірах. Кожний вартовий і урядовець 
Державної варти повинен бути уважним, ввічливим і коректним в поводженні з 
людністю, але упертим і твердим у виконанні своїх службових обов’язків, при 
чому усіх не відповідних посаді осіб належить негайно з її усувати.  

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 9, арк. 22 зв. 
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№ 90. 
1918 р. червня 10. Київ. – Лист Відділу охорони пам’яток старовини  

до Подільського губернського старости про сприяння у виділенні 
приміщення для музею. 

Відділ охорони просить не одмовитись зробити розпорядження, щоб 
постанова Вінницької Думи про наділення Музея помешканням була виконана 
якомога скоріще.  

ЦДАВОВУ, ф. 2201, оп. 1, спр. 1206, арк. 13-13 зв. 
 

№ 91. 
1918 р. червня 12. Київ. – Циркуляр Міністерства внутрішніх справ 

до панів губернських старост і градоначальників Української Держави про 
складання списків присяжних суддів. 

Списки присяжних Суддів для сесій Суду, згідно з постановою 
Тимчасового Уряду, од 21 сентября 1917 р. (Зібр. Узак. і Росп. Прав. 14 октября 
І, і. р. № 255, отд. І ст. 1830) на підставі Учрежд. Судеб. Уст. (від 1914 р.) 
складаються: земствами, а де їх нема – органами волосного самоврядування, під 
доглядом Повітового Комісара, а по городах – міліцією, під доглядом 
Городського Голови.   

Позаяк сі списки на 1918 рік не скрізь складено, то в багатьох місцях 
доводиться одкладати сесії, виникають великі перешкоди для судових  справ і 
витрати для казни. 

Пропоную п. п. Старостам і Градоначальникам поклопотатися, щоб сі 
списки на р. 1919 були негайно складені. 

В списки сі можуть бути внесені  тілько громадяни Української Держави. 
Про виконання сього  розпорядження негайно довести до відома 

Міністерства Внутрішніх Справ.  
ДАВіО, ф. Д-230, оп. 1, спр. 1776, арк. 20-20 зв. 
 

№ 92. 
1918 р. червня 16. Кам’янець-Подільський. – Обов’язкова постанова 

Подільського губернського старости про заборону зборів громадян без 
дозволу старост. 

Маючи на увазі інтереси населення і необхідність охорони порядку і 
спокою, ПОСТАНОВЛЯЮ: зі дня оголошення цього усякі збіри охвірування 
карнавкові (кружечні) по записним листам і инші, а також доброчинні або на 
чию небудь користь вечірки, гуляння, концерти, вистави, спектаклі, бали, 
машкари, лотареї, лекції, читання і инші, як в помешкання, так і на відкритих 
місцях, забороняються без одержання дозволу в м. Кам’янці мойого, а в инших 
місцях від підлежних Повітових Старостів. 

Винні в незахованні цієї постанови будуть мною каратися штрафом до 
3000 карбов. чи арештом до 3 місяців.  

Начальники Державної Варти повинні глядіти за виконанням цієї 
постанови, переривати нарушення і зроблені на винних протоколи 
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представляти в м. Кам’янці безпосередньо, а в инших місцях через Повітових 
Старост мені. 

Подільські губерніяльні відомости. – 1918. – № 55. – 19 червня. – С. 1. 
 

№ 93. 
1918 р. червня 17. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова до 

Міністра внутрішніх справ з пропозицією про запровадження примусових 
робіт для ув’язнених осіб. 

Для борьбы с агитаторами против нового строя Украины и Особы 
Державного Гетмана Губернской администрации предоставлено право 
внесудебных арестов. Пользование этим правом в переживаемое 
исключительное время может быть, правда, обставлено иногда только 
относительными гарантиями, но в большинстве случаев, при наличности 
Державной Варты и допускаемых мною в каждый уезд агентов сыска, можно 
сказать уверенно, подавляющий процент арестов будет обставлен 
достаточными гарантиями и явится уже мерою не столько предупредительною, 
сколько карательной. Разсматривая таким образом внесудебный арест как меру 
карательную, необходимо придать ему и карательные свойства, то есть, чтобы 
этот арест, преследуя цели наказания и исправления преступного субъекта, 
физическими силами этого же субъекта оплачивал расходы Государства на его 
содержание. Последнее необходимо в особенности теперь, когда хозяйственные 
разрушения от войны и революции властно требуют участия всех и каждого в 
возстановлении разрушенного. Держать людей, а их, по-видимому, будет 
много, в тюрьме на казенном пищевом пайке и не требовать от них работы 
было бы для государства очень накладно. Но, с другой стороны, применение 
этого труда на местах в обстановке еще неспокойной Украинской Державы 
может повлечь за собой и побеги и насильственные [действия] со стороны 
освобождения арестованных и прочие эксцессы нежелательного свойства да и 
не оплатить надзора за арестованными. Таким образом, само собой 
напрашивается такое решение возбуждаемого мною вопроса, при котором все 
арестованные на территории Украины, будучи сконцентрированы в одном 
месте, при надежной охране и организации, с пользой для Украинской Державы 
принудительно несли бы свой труд. Будут ли такими местами 
Екатеринославские рудники, каменноугольные копи или очистки судоходных 
рек Украины, предрешать я не берусь, но считаю организацию труда 
арестованных мерою необходимою, вполне своевременной и, помимо всего 
указанного выше, ограждающей местный порядок отсутствием таких центров 
содержания преступников, которые при всех массовых волнениях населения 
имели всегда особую притягательную силу для остающегося еще на свободе 
преступного элемента. 

Но так как мера эта может быть проведена в жизнь только в 
законодательном порядке, то я считаю своим долгом изложенное представить 
на усмотрение Вашего Превосходительства. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 3, арк. 11-11 зв.  
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№ 94. 
1918 р. червня 17. Кам’янець-Подільський. – Розпорядження 

Подільського губернського старости повітовим старостам про вжиття рішучих 
заходів у зв’язку з підготовкою повстання в Подільській і Волинській 
губерніях. 

Мною получено от австрокоманды сообщение, что по имеющимся у нее 
сведениям девятнадцатого июня нового стиля готовится вооруженное 
восстание населення в трехсот селах. Сходный пункт Красилов-Волынск. В 
первую очередь решено уничтожить телеграф, телефон, взорвать 
железнодорожные мосты по линии Волочиск-Жмеринка, уничтожить 
отдельные отряды австрийцев, вырезать помещиков. Списки агитаторов 
имеются в 155 дивизии в Проскурове. Австрокоманда просит [принять] 
соответствующие решительные меры и предупредить население, что всякое 
выступление против них будет караться смертью и, кроме того, села, в которых 
будут обнаружены агитаторы, будут сожжены дотла. Срочно издайте 
распоряжение, приглашающее население соблюдать спокойствие. Потребуйте 
выдачи агитаторов, охраны телеграфа и телефонов и предупредите о той каре, 
которую готовит населению австрокоманда за выступление. Проскуровского 
повитового старосту прошу лично выяснить в штабе дивизии имена агитаторов 
и их местожительство и от себя сообщить адреса иноуездных агитаторов 
соответствующим повитовым старостам для немедленного их ареста. Всех 
повитовых старост прошу обсудить лично с австрокомандами желательные 
меры к предотвращению выступления. Восстановить связь с надежными 
комендантами, а за ненадежными установить надзор и привлечь начальников 
варты и других лиц, по Вашему усмотрению, к участию в предотвращении 
восстания. Для выполнения изложенного уполномочиваю старост принимать 
решительные меры и производить внесудебные аресты при посредстве 
австрокоманды. 

О всем заслуживающем внимания прошу сообщить мне по телеграфу. 
ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 2, спр. 76, арк. 21. 
 

№ 95. 
1918 р. червня 18. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр Подільського 

губернського старости повітовим старостам про захист інтересів дрібних 
власників-хліборобів. 

Применение репрессий к населению, принимавшему деятельное участие в 
развале экономического порядка на Украине, вызывает в массах населения 
убеждение, что новая власть призвана отомстить крестьянам за помещиков. Этого 
конечно нет и не может быть, ибо авторитет государственной власти в этом случае 
был бы сильно поколеблен во вред делу Государственного Строительства, 
составляющему нашу основную задачу переживаемого времени. Тем не менее даже 
полная объективность мероприятий в возстановлении порядка независимо от 
звания потерпевших, размера их владений и проч. допускает по тактическим 
соображениям в интересах укрепления авторитета власти такой со стороны г. г. 
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Повитовых Старост способ действий, при котором интересы мелких 
собственников-хлиборобов останавливали бы на себе внимание г. г. Повитовых 
Старост в первую очередь и главным образом. 

Не исключая этим необходимости оказывать полную поддержку 
возстановлению средних и крупных частных хозяйств, я покорнейше прошу г. 
г. Повитовых Старост обращать особое внимание на нужды мелких 
собственников хлиборобов, применяя в этих случаях самые решительные и 
репрессивные меры воздействия на лиц, нарушающих их интересы. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 3, арк. 16. 
 

№ 96. 
1918 р. червня 18. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова до 

Міністра землеробства з пропозицією про створення статистичного відділу 
для підготовки земельної реформи. 

Подготовка к земельной реформе, по закону бывшей Центральной Рады 
18 Января 1918 года, велась Земельными Комитетами в лице их 
исполнительных органов Земельных Управ под знаком социализации частной 
земельной собственности. 

Не распространяясь о том, что социализация земли, в корне разрушая вековой 
уклад землевладения и землепользования 35 миллионного Украинского народа, резко 
противоречит земельно-право[во]й психике украинца,-хлебороба, собственника-
подворника, не говоря о том, что безграмотная «социализация», проводимая в жизнь в 
большинстве невежественными политически и технически органами этой «реформы», 
внесла в быт селянина разруху, угрожающую целостности и независимости 
Украинской Державы, если не будут приняты решительные меры с одной стороны по 
ликвидации демагогов «социализации», а с другой к успокоению населения путем 
замены бывших Земельных Комитетов органами Земельной Реформы, 
соответствующими прочно-сложившемуся земельно-правовому и хозяйственно-
промышленному укладу украинского селянина, - необходимо остановиться на 
вопросе, какой материал из полученного при ликвидации Земельных Комитетов 
«наследства» можно использовать для творческой деятельности новых органов по 
разрешению аграрного вопроса на Украине, сохраняя принцип частной земельной 
собственности в рамках народно-государственной необходимости, при непременном 
условии наделения землей безземельных и малоземельных селян в связи с 
интенсификацией и мелиорацией сельскохозяйственной жизни Украинской земли, 
возстановлением хозяйств особой культурной ценности и компенсирования 
потерпевших от «Социализаторских» экспериментов. 

Технический аппарат Земельных Комитетов Подолии, одна Губернская и 
12 Уездных Земельных Управ к моменту их ликвидации состояли из 
следующих частей: 

1. Распорядительный отдел. 
2. Сельскогосподарский с функциями административными и 

агрономическими. 
3. Лесной отдел. 
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4. Бухгалтерский отдел. 
5. Статистико-экономический отдел. 
Материалы распорядительных отделов, оставленные для истории в 

большинстве случаев, дадут документальное доказательство полной неспособности 
г. г. демагогов к творческой деятельности, сельско-господарского, в 
административной его части – ужасающую картину разрухи и безконечной 
«путанини» земельных «происшествий» и селянских взаимоотношений; 
агрономический же персонал отдела, недавно сформированный, вероятно уйдет в 
новые органы Земельной реформы, документы лесных отделов покажут живую 
иллюстрацию того, как не должно вести не только лесное, но и вообще всякое 
хозяйство, ревизия бухгалтерских отделов при участии государственного 
контролера, возможно, привлечет внимание судебного ведомства. 

Статистико-экономические отделы, сорганизованные в начале апреля 
нового стиля, действовали почти два месяца по плану, разработанному на 
съезде статистиков, агрономов и землемеров 7-12 Марта ст. ст. 1918 г., 
включающему следующие задания:  

1. Окончить документальный учет земель. 
2. Сделать, где возможно, опись нетрудовых хозяйств, до сего времени 

еще не описанных. 
3. Собрать материал по учету земли и населения, который делается на 

основании постановления селянского съезда от 11-14 Февраля 1918 г. 
сельскими Земельными комиссиями. 

4. Собрать материал уже описанных нетрудовых хозяйств. 
5. Сделать подготовительные работы для обследования лесной площади 

путем выборок из ведомостей лесоохранительного Комитета и разработать 
выборки. 

6. Разработать краткую программу подготовительного обследования 
отдельных отраслей сельского хозяйства и поручить волостным агрономам 
выполнить работу по этой программе. 

7. Приступить к учету засеянной площади озимых и яровых хлебов 
(задание комиссаров Посівплощі). 

Статистико-экономические Отделы Губернской и 12 уездных Земельных 
Управ, обезпеченные интеллигентным и в большинстве с статистическим 
опытом составом сотрудников (после демобилизации армии в городах Подолии 
осело много безработной интеллигенции), а также, при некоторой 
автономности и аполитичности, работы, достигнутой не без борьбы с 
выборным составом Управ, хотя и не выполнили все задания полностью, все-
таки собрали много материала и подготовили на местах ту работу, которую, без 
сомнения, придется делать и будущим органам по подготовке Земельной 
Реформы на рациональных основаниях. 

Собранный материал по учету земельного фонда и населения послужит базисом 
для соображений при определении предельной нормы землевладения и норм 
наделения безземельных и малоземельных селян, по учету и таксации лесной 
площади, ляжет в основание лесоохранительных функций лесного департамента, 
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данные описи нетрудовых хозяйств  пригодятся для работ комиссии по 
возстановлению культурных хозяйств и вознаграждению потерпевших от 
«социализации», исполненные программы подготовительного обследования 
специальных отраслей сельского хозяйства понадобятся при разработке мероприятий 
для улучшения этих отраслей, а материал по определению посевной площади в связи с 
текущей сельскохозяйственной статистикой Губернской и уездных Земских Управ 
даст возможность судить о видах на урожай и заблаговременно определить 
продовольственный запас Подолии (вероятный урожай). 

В виду вышеизложенного очевидно, что накопленный в статистически-
экономических отделах Земельных Управ Подолии и заполненные сельскими 
Комиссиями списки домохозяев (учет земель и населения) желательно 
сохранить и, собрав весь этот материал в одном месте, зарегистрировать, 
поверить, подвергнуть статистической критике и систематизировать по его 
месту, времени и категориям статистических данных. 

Такого рода работу, в первоначальной ее стадии и регистрации, возможно 
выполнить, создав временный, до выработки детальных положений о новых 
органах Земельной Реформы, статистический отдел для сбора и регистрации 
статистического материала Земельных Комитетов по нижеследующим штатам 
на один месяц. 
Название должности Число лиц Месячный оклад  

Заведывающий Отделом 1 600 руб. 

Делопроизводитель-
статистик 

1 500  

Статистиков по 450 руб. 2 900 

Машинистка 1 250 

Курьер 1 125 

 Итого                                   2375 

Расходы по разъездам 
для сбора материалов  

 1200 

Почтово-телеграфный  1250 

Канцеляристские 
принадлежности 

 400 

 Итого                                     1650 

На неопределенные 
расходы 

 50 

 Всего                                    4075 
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Прошу распоряжения об отпуске кредита на содержание временного 
отдела для сбора и регистрации статистического материала ликвидируемых 
Земельных Управ бывших Земельных Комитетов … 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 3, арк. 13-14 зв.  
 

№ 97. 
1918 р. червня 18. Кам’янець-Подільський. – Інструкція С. Кисельова 

місцевим органам влади щодо здійснення обеззброєння населення.  
За наявними в мене відомостями, обеззброєння сіл до цього часу не 

здійснено, а де проведено – торкнулось лише лояльної частини населення, яке 
віддало зброю добровільно. Самий ненадійний елемент населення сіл зброї 
вперто не віддає і тому є великою загрозою порядку, що утворився. Не підлягає 
сумніву, що і надалі частина населення, що впирається, зброї не віддасть, якщо 
до неї не буде застосована сила і якщо до розшуку схованої зброї не будуть 
застосовані заходи рішучого впливу. Крім тих заходів, які панове повітові 
старости визнають корисними в місцевих умовах, я рекомендую одну загальну, 
застосування якої вважаю необхідною і обов’язковою у всіх повітах. 

1) Знову підтвердити населенню, через сільських старост, з вказівкою 
остаточного терміну, свої накази про здачу зброї, з попередженням про суворі 
покарання тим, які не виконали вимоги. 

2) Доручити сільським старостам або особливо довіреним особам (в 
останньому випадку за плату) встановити в 4-5 селах самих неспокійних, у кого 
з селян і де схована або зарита та чи інша зброя. 

3) В призначені дні за угодою з Австрокомандою авторитетні 
представники Державної варти повинні за вказівкою повітових старост 
відправитися з достатньою військовою частиною в ці села, знову поставити 
населенню вимогу про здачу зброї, організувавши добросовісне його виконання 
годиною-двома і оголосити, яку кару уповноважені Австрійські війська 
[можуть] застосувати до осіб, які не віддали зброю і в цей строк. 

4) Потім здійснити обшуки у осіб, які раніше будуть вияснені сільськими 
старостами або довіреними особами, знайти у них зброю і негайно застосувати 
до них ту кару, яка була оголошена Австрійським командиром… Авторитет 
влади не припускає в цих випадках коливань і вимагає безумовного приведення 
у виконання оголошених погроз, якими б суворими вони не були б. 

5) Після застосування такого порядку обеззброєння в трьох-чотирьох 
селах, потрібно оголосити про досягнені результати особливим наказом іншим 
селам і, вказавши на важкі наслідки невиконання вимог  уряду, знову закликати 
населення до слухняності владі, призначити новий термін для здачі зброї і після 
закінченні його знову застосувати вказаний в пунктах 2 і 3 порядок 
обеззброєння, піддаючи непідкорення ще більш суворими покараннями, на які 
уповноважені Австрійські військові частини... 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 9, арк. 31-31 зв. 
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№ 98. 
1918 р. червня 18. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр Подільського 

губернського старости повітовим старостам про необхідність врахування 
інтересів дрібних власників-хліборобів. 

Применение репрессий к населению, принимавшему деятельное участие 
в развале экономического порядка на Украине, вызывает в массах населения 
убеждение, что новая власть призвана отомстить крестьянам за помещиков. 
Этого конечно нет и не может быть, ибо авторитет государственной власти в 
этом случае был бы сильно поколеблен во вред делу Государственного 
Строительства, составляющему нашу основную задачу переживаемого 
времени. Тем не менее даже полная объективность мероприятий в 
возстановлении порядка независимо от звания потерпевших, размера их 
владений и проч. допускает по тактическим соображениям в интересах 
укрепления авторитета власти такой со стороны г. г. Повитовых Старост способ 
действий, при котором интересы мелких собственников-хлиборобов 
останавливали бы на себе внимание г. г. Повитовых Старост в первую очередь 
и главным образом. 

Не исключая этим необходимости оказывать полную поддержку 
возстановлению средних и крупных частных хозяйств, я покорнейше прошу г. 
г. Повитовых Старост обращать особое внимание на нужды мелких 
собственников - хлиборобов, применяя в этих случаях самые решительные и 
репрессивные меры воздействия на лиц, нарушающих их интересы. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 3, арк. 16. 
 

№ 99. 
1918 р. червня 18. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр С. Кисельова 

до Вінницької повітової народної управи про порядок скликання земських 
зборів. 

На відношення од 12 червня № 1910 повідомляю, що згідно циркуляру п. 
Міністра Внутрішніх Справ від 5 червня № 4/915 земські зібрання можуть бути 
скликані не інакше, як з дозволу п. Міністра Внутрішніх Справ. 

З цього приводу прохання народньої Управи за № 1910, про скликання 
надзвичайного земського зібрання на 2 липня одночасно представлено мною на 
розгляд п. Міністра Внутрішніх Справ і без його дозволу не може відбутись. 

ДАВіО, ф. Д-255, оп. 1, спр. 124, арк. 236. 
 

№ 100. 
1918 р. червня 19. Кам’янець-Подільський. - Циркуляр С. Кисельова 

повітовим старостам про негласний нагляд за діяльністю повітових 
комендантів. 

В некоторых уездах Подольской губернии деятельность Повитовых 
Комендантов носила явно противоправный характер и даже вызвала 
необходимость их ареста австрокомандой, в некоторых уездах эта деятельность 
не проявилась ни в чем и только в некоторых местах Коменданты оказывали 
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содействие Старостам в деле установления порядка. В соответствии же с 
политическими убеждениями Комендантов существующие при них охранные 
сотни в некоторых случаях проявили себя силой отрицательной, направленной 
против нового порядка управления. 

В виду этого прошу г. г. Старост установить строгий негласный надзор за 
деятельностью Комендантов и их охранных сотень и в случаях обнаружения 
отрицательного или даже индифферентного отношения их к ныне 
установленному порядку на Украине и к новому ее Правительству, доводить об 
этом в срочном порядке до моего сведения. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 3, арк. 20. 
 

№ 101. 
1918 р. червня 19. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр С. Кисельова 

повітовим старостам про керівництво головами з’їздів мирових 
посередників та мировими посередниками діяльністю сільських та 
волосних посадових осіб. 

Одночасно з цим за № 4752 мною відправлена пропозиція головам з’їздів 
мирових посередників і мировим посередникам приступити, до особливих 
розпоряджень уряду, до виконання обов’язків з керівництва сільськими і 
волосними посадовими особами, нагляду за їх діяльністю і наданню населенню 
сприяння до відновлення порушених господарств. Діяльність ця, згідно моїй 
пропозиції, повинна відбуватися в згоді з панами Повітовими старостами. 

Прошу панів Повітових старост, за можливістю негайно, зібрати під 
своїм головуванням наради Голів з’їздів і Мирових посередників для 
обговорення порядку предстоящей діяльності. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 9, арк. 35. 
 

№ 102. 
1918 р. червня 20. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр С. Кисельова 

повітовим старостам Поділля про підняття престижу духовенства.  
Одним из факторов, способствующих дисциплинированию народных 

масс, может служить пробуждение и укрепление в них религиозного чувства. 
Революция и началась с того, что убила в народе веру в Бога, церковь и 
внушила ему полное неуважение к Церковнослужителям – нашему 
приходскому духовенству. Поэтому в наши задачи укрепления 
государственности входит и задача поднять престиж и авторитет поруганного 
революцией духовенства, чтобы облегчить ему труды по внушению в сознание 
народа идей правды Христова учения. Но так как и в среде духовенства 
революция нашла своих сторонников и нам приходилось отмечать одиночные 
выступления священников, притом в несоответствующих их званию одеяниях, 
на митингах с демагогическими призывами к разрушению, то и понятно, наши 
попытки поднять авторитет таких пастырей повлеки бы за собой поколебание 
нашего авторитета. 
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Препровождая при этом для сведения и Ваших соображений копию моего 
письма к Архиерею, прошу Вас вызвать к себе всех благочинных округов и 
предложить им, не посвящая в подробности моего настоящего письма и письма 
к Архиерею, охарактеризовать деятельность за все время революции каждого 
из священников и высказать свое заключение о возможности дальнейшего его 
авторитетного служения в том же приходе. Не преследуя каких - либо 
карательных целей против духовных лиц, вольно или невольно сыгравших в 
руку революции, и, стоя исключительно на деловой точке зрения, я буду 
ходатайствовать о переводе в другие приходы тех их священников, 
целесообразность оставления которых в прежнем приходе вызывает сомнения. 

Одновременно с этим заручитесь необходимым согласием благочинных, 
путем соответствующих с их стороны указаний духовенству, оказывать Вам 
всемерную помощь в деле установления законности и порядка во вверенном 
Вам уезде. Духовенство должно в своих проповедях с церковного амвона и во 
всех случаях общения с народом неуклонно призывать население к 
подчинению создаваемому новым Правительством порядку и содействовать 
Правительству своим спокойствием и благоразумием. 

Списки священников, перевод которых в другие приходы вызывался бы 
необходимостью, препроводить незамедлительно мне.  

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 9, арк. 41. 
 

№ 103. 
1918 р. червня 20. Житомир. – Телеграма Волинського губернського 

старости Д. Андро С. Кисельову про обмін інформацією між урядовцями 
Волинської та Подільської губерній. 

Старокостянтинівський повітовий староста розпорядився увійти в 
контакт з старостами Летичівського і Проскурівського повітів. Благоволіть 
телеграфувати про все, що відбувається, для відповідних розпоряджень. Зі 
свого боку буду телеграфувати про все, що заслуговує уваги. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 15, арк. 3. 
 

№ 104. 
1918 р. не раніше 21 червня. Балта. – З донесення Балтського повітового 

старости Подільському губернському старості про репресії австро-угорських 
військ в сс. Чернече і Молдавці. 

Вследствие телеграммы от 13 июня сего года за № 583 доношу вам, 
господин губернский староста, что с 13 по 21 число сего июня в районе 
Балтского уезда были следующие происшествия: 

1. В с. Чернече прибыли австро-венгерские войска для разоружения 
населення и потребовали от крестьян в двухчасовый срок сдать оружие, а также 
возвратить помещику разграбленное имущество. От выполнения этого 
требования крестьяне, подстрекаемые агитаторами, отказались, ввиду чего 
австро-венгерские войска открыли орудийный и пулеметный огонь, после чего 
крестьяне стали сносить оружие и возвращать помещику разграбленное 
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имущество. Некоторые из агитаторов тут же были подвергнуты телесному 
наказанию, а один крестьянин, спрятавший винтовку и не пожелавший ее сдать, 
- расстрелян. 

В с. Молдавке при разоружении австрийскими войсками населення 
крестьянин Касьян Табунщик спрятал имеющуюся у него винтовку на чердаке 
в полову, когда винтовка зта была найдена войсками, то войска сожгли дом 
названного Табунщика.  

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 56. 

№ 105. 
1918 р. червня 22. Кам’янець-Подільський. – Телеграма С. Кисельова 

Міністру земельних справ про обрання голів комісій для вирішення права 
власності на врожай. 

На телеграму від 2 червня повідомляю, що урядовців Міністерства 
Земельних Справ для призначення головами комісій зазначених [у] законові 
[від] 27 травня в губернії нема. З цьго червня я звернувся до предсідателів 
з’їздів Мирових Суддів з проханням надіслати списки Мирових Суддів для 
призначення Головами цих Комісій. 

З надісланих мені [у] списках Суддів є такі особи з числа вибраних, 
котрі ні в якому разі не можуть бути призначені Головами комісій. З цього 
приводу прохаю розрішити мені на заміну зазначених осіб вибрати і 
представити для призначення Головами Комісій відомих мені і повітовим 
Старостам приватних осіб і урядовців других інстітуцій, не зазначених [в] 
законові 27 травня. 

ДАВіО, ф. Р-1543, оп. 1, спр. 1, арк. 63. 
 

№ 106. 
1918 р. червня 23. Київ. – Циркуляр Міністерства внутрішніх справ 

до Подільського губернського старости про регламентацію діяльності 
губернських та повітових старост. 

З надходячих до Міністерства внутрішніх справ відомостей виявляється, 
що Губернські і Повітові Старости своїми розпорядженнями часто втручаються 
в сферу діяльности ріжних непідлеглих їм Державних Інституцій. 

Сфера діяльності Губерніяльних і Повітових Старост зазначена в 
«Временном положении о губернских и уездных комиссарах, 
распубликованном в № 246 Собрания Узаконений и распоряжений 
Правительства за 1917 г.» і відповідних статтях «Общего Учреждения 
Губернскаго» (Том ІІ Св. Зак.), поскільки зазначені не відмінені послідуючими 
законами. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 93, арк. 39. 
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№ 107. 
1918 р. червня 23. Київ. – Циркуляр директора Департаменту 

Державної варти О. Аккермана Подільському губернському старості про 
практикування арештів після швидкої перевірки відомостей. 

[По] получаемым сведениям, Повитовые Старосты об агитаторах среди 
населения производят первоначально расследования, затем по результатам 
аресты, чем пользуются злонамеренные элементы, скрываясь до окончания о 
них расследования, продолжая вредную деятельность в других местах. 
Представляется более целесообразным при большей осмотрительности 
применение вообще арестов, практиковать аресты после быстрой проверки 
сведений и затем приступить [к] формальному расследованию с передачей дела 
австро-германскому командованию преследование по закону и в крайнем 
случае, если подобное дознание не подтвердит первоначальных данных, – 
освобождение. 

ЦДАВОВУ, ф. 2026, оп. 1, спр. 5, арк. 48. 
 

№ 108. 
1918 р. червня 23. Житомир. – Донесення Волинського губернського 

старости Міністру внутрішніх справ про селянське повстання в 
Проскурівському повіті. 

На юге Староконстантиновского уезда открытых виступлений нет, но 
настроение населения крайне повышенное в связи со слухами о происходящих 
беспорядках в Проскуровском уезде. 

Со стороны Проскуровского уезда слышна пулеметная стрельба, около 
села Западинцы слышны разрывы бомб. Двинул на границу резерв варты и 
отряд из Житомира на подкрепление. В остальной пограничной полосе 
спокойно. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 57. 

 
№ 109. 

1918 р. червня 24. – Донесення Подільського губернського старости 
Міністерству внутрішніх справ про посилення агітації проти окупантів і 
гетьманців в Подільській губернії. 

До двадцать третьего числа массовых виступлений населения не 
наблюдалось, кроме единичних случаев, перечисленных в представленном 
моем [рапорте от] 22 июня [за] 4862 номером. Из донесения за истекшее число 
видно, что в Брацлавском уезде арестованы два агитатора, в Гайсинском уезде 
настроение тревожное в связи с событиями в Киевской губернии. Гайсинский 
повитовый староста сообщает, что расквартированная в уезде австрийская 
команда бесчинствует, почему население неразоружено. Необходимо сменить 
австрийскую команду мадьярами. В остальных уездах спокойно. В четырех 
волостях Балтского уезда, граничащих с Елисаветградским уездом, в связи с 
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событиями в том уезде началась агитация к восстанию. Повитовому старосте 
поручено принять самые решительные меры к аресту агитаторов, прекращению 
их вредной деятельности и поддержанию порядка и спокойствия в уезде, 
обратившись за содействием к австрийским войскам. 

За губ[ернского] старосту Лемен - Македон. 
ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 23. 
 

№ 110. 
1918 р. червня 24. Кам’янець-Подільський. – Витяг з донесення 

С. Кисельова Міністерству внутрішніх справ про посилення антиурядової 
агітації в Балтському, Брацлавському та Ямпільському повітах. 

Протягом червня 1918 року масових виступів серед населення не 
спостерігалось, але посилюється агітація серед населення, особливо в 
Брацлавському і Ямпільському повітах. В чотирьох волостях Балтського повіту 
розпочалась активна агітація, спрямована на повалення гетьманської влади в 
повіті. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 23. 
 

№ 111. 
1918 р. червня 25. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр С. Кисельова 

повітовим старостам Поділля про створення комісій для вирішення права 
власності на врожай. 

Згідно закону 27 травня, напечатаному в Державному Вістнику 31 
травня о праві на засів, кожному мировому участку треба організувати комісію 
в складі: Голови мирового Судді, або урядовця Міністерства Земельних Справ, 
одного члена по вибору організації землевласник1в, а другого сходами 
сельських громад. 

Сповіщаюче про це в додаток до депеші від 6 червня № 502, прошу 
негайно надіслати мені список членів цієї комісії. 

ДАВіО, ф. Р-1543, оп. 1, спр. 1, арк. 78. 
 

№ 112. 
1918 р. червня 25. – Донесення С. Кисельова Міністерству земельних 

справ про придушення повстання селян сс. Красногірки і Ілляшівки, 
Ямпільського повіту, та арешт членів Красногірського сільського комітету 
австро-угорськими військами. 

На телеграмму от 5 июня сего года докладываю, что самоуправства 
крестьян Красногорки и Ильяшевки по сообщению Ямпольского старосты 
прекращены при содействии австро-венгерских войск. Разграбленное 
имущество возвращено владельду. Австрийскими войсками арестован бывший 
Красногорский сельский комитет. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 58. 
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№ 113. 
1918 р. червня 26. Лянцкорунь. – Прохання голови Ради 

Лянцкорунського товариства «Просвіта» А. Гладуна до Подільського 
губернського старости щодо дозволу влаштувати виставу. 

Кам’янецький Повітовий Староста без ніякої причини не дозволяє 
поставити в м[істечку] Лянцкоруні 30 сього червня спектакль. Спектакль 
улаштовується Т[оварист]вом «Просвіта» задля побільшення коштів Просвіти, 
на котрі купуються книжки для бібліотеки і газети. Мало бути поставлено: 
«Москаль-Чарівник» і «По ревізії» Котляревського. А також не розрішає 
співати хору, котрий вже давно організований Т[оварист]вом і котрий являється 
також і церковним хором. Така заборона спів, на мою думку, неможлива, бо і 
церква таким родом не буде мати хора. Разом з цим довожу до Вашої 
відомости, що хор ніяких революційних пісень не співає, а тільки прості 
народні. Заявляючи про це, прохаю Вас, Шановний Пане, дозволити поставить 
спектакль 30 сього червня на відповідальність Ради Т[оварист]ва, а також 
дозволити хорові, котрий вже істнує, надалі співати, крім церковних, і світські 
народні пісні. 

«Просвіти» Поділля в добу Української революції (1917-1920): збірник 
документів і матеріалів / упорядкування, вступна стаття В. Адамського, Б. 
Крищука. – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2014. – С. 89-90. 

 
№ 114. 

1918 р. червня 26. Вінниця. – Донесення Вінницького повітового старости 
П. Гусакова Подільському губернському старості про виклик австро-угорських 
військ для роззброєння селян та припинення порубок лісу. 

Доношу, що по відношенню лісничого Літинського лісництва от 6 червня 
сього року за № 144 про припинення самовільних порубок ліса в Юзвинській 
дачі 12 червня ц. р. за № 1283 повідомлено коменданта австро-угорських військ 
в м. Вінниці, щоб послати на місце самоправства і в окружні села озброєну силу 
для роззброєння населення і прикорочення порубки; начальникові повітової 
державної варти також наказано прийняти всіх рішучих заходів задля 
припинення самовільних подій. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 59. 

 
№ 115. 

1918 р. червня 27. – Лист Подільського губернського старости 
начальнику 155 австро-угорської піхотної дивізії з проханням додатково 
відрядити війська для охорони заводів та поміщицьких маєтків у районі м-ка 
Городка. 

Прошу Ваше превосходительство не отказать усилить состав войск, 
расположенных в районе Городка, где имеются заводы, нуждающиеся в 
ограждении их от всяких выступлений и эксцессов со стороны крестьянских 
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масс, а также прошу Вашего распоряжения по оказании австро-венгерскими 
воинскими частями содействия для поддержания спокойствия как в заводах, так 
и в имениях, расположенных в окрестностях Городка, где по имеющимся у 
меня сведениям крестьяне выпасают скотом посевы и допускают другие 
бесчинства. 

О последующем прошу не отказать меня уведомить. 
Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 

Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 60. 

 
№ 116. 

1918 р. червня 27. Кам’янець-Подільський. – Витяг з циркуляру 
С. Кисельова повітовим старостам про встановлення тимчасових окладів 
службовцям Державної варти. 

Тимчасові оклади утримання встановлюються в межах 200 крб. 
молодшим вартовим і 500 крб. повітовим начальникам Державної варти і 
роз’їзних під звіт для участкових 200, повітових 300 крб. на місяць. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 9, арк. 51. 
 

№ 117. 
1918 р. червня 28. Кам’янець-Подільський. – Оголошення 

С. Кисельова до населення із закликом не піддаватися на провокації 
ворожих агентів.  

По сведениям Австро-Венгерского штаба, свыше десяти тысяч 
большевиков, руководимых, по видимому, англичанами, пытались произвести 
высадку в Миуском заливе около Таганрога с целью нового разрушительного 
похода на Украину, новых пожаров, грабежей, насилий и убийств. 

Войска Центральных Держав быстрым и решительным ударом 14 июня 
окончательно уничтожили этих большевиков, перебив на берегу большую их 
половину, т. е. свыше 5 000 человек, и потопив остальных при их попытке 
спастись на пароходах. 

Этим была уничтожена новая попытка со стороны большевиков внести 
смуту и раздор в среду нуждающегося в покое и порядке мирного населения 
Украины, поставить его перед памятными нам ужасами гражданской войны и 
владычества большевиков. 

Тем не менее, по сведениям Австро-Венгерского командования, агенты  
из вражеских держав, бывших союзников России, продолжают и в настоящее 
время подстрекать крестьян в южной части Киевской и северной части 
Херсонской губернии к возстанию против войск центральных держав 
(германских и австро-венгерских) и против порядка в стране. Возставшие 
крестьяне уже заплатили своей жизнью за то, что следовали призывам 
безответственных агитаторов, но, кроме того, своими действиями они вызывали 
применение массовых суровых кар, при которых были невинно убитые и 
невинно погоревшие. Несчастье этих невинных, все слезы жен и матерей 
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должны падать на головы тех, кто, соблазняясь несбыточными обещаниями 
агитаторов, а подчас и просто деньгами, продавали свою родину, уже уставшую 
от войны, желающую мира, покоя и порядка. От себя лично и по просьбе 
команды войск Центральных Держав предупреждаю население не слушать 
агитаторов, не поддаваться их призывам и твердо помнить, что все возставшие 
понесут жестокие наказания, применение которых вызовет новые и новые 
невинные жертвы. 

Во имя порядка и блага Украины, во избежание кровавых наказаний и 
невинных жертв, предлагаю населению не верить агитаторам, не поддаваться 
внушениям английских, американских и других агентов, которые через наши 
головы сводят счеты с Центральными Державами и немедленно по 
обнаружении передавать их в руки военных и полицейских властей.   

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 13, арк. 24-24 зв. 
 

№ 118. 
1918 р. червня 29. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр С. Кисельова 

повітовим старостам Поділля про обставини, за яких можуть бути 
заарештовані колишні члени Центральної Ради.  

При аресте б. Членов Рады прошу руководствоваться следующими 
указаниями, полученными мною из Министерства: 1) Б. Члены Рады подлежат 
аресту лишь в случае проявления противоправительственной агитации. 

2) Объявление той или иной местности на военном положении 
производится только распоряжением М.В.Д. Поэтому, в случае арестов б. 
Членов Рады в порядке, указанном в п. 1 сего циркуляра, и необходимости 
объявления уезда на военном положении, прошу г. г. повитовых старост 
соображения свои об этом представлять мне для сношения с г. Министром 
Внутренних Справ. До получения распоряжения М.В.С. объявлять уезды на 
военном положении не следует. 

и 3) О каждом случае ареста б. Членов Рады прошу представлять мне 
подробное сообщение как о причинах ареста, так равно и о том, встречается ли 
необходимость в объявлении уезда на военном положении /п. 1 и 2 циркуляра/. 

Непосредственное сообщение повитовыми старостами Министерству 
как об аресте Членов Рады, так и о необходимости объявления уезда на 
военном положении отменяется. 

ДАВіО, ф. Р-1543, оп. 1, спр. 2, арк. 47-47 зв. 
 

№ 119. 
1918 р. червня 29. Балта. – З доповіді Балтського повітового старости 

губернському старості. 
Настроение населения в общем приподнятое, но никаких эксцессов 

проявлено не было. Разграбленное у землевладельцев имущество постепенно 
возвращается обратно, хотя неохотно. При разоружении населения никем 
сопротивления не оказано.  
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Гражданская война на Украине (1918 – 1920): Сборник документов и 
материалов. - К.: Наукова думка, 1967. – Т. 1, кн. 1. – С. 200. 

 
№ 120. 

1918 р. червня 29. Кам’янець-Подільський. – Оголошення 
Подільського губернського старости про здачу населенням військово-
інженерного майна. 

Оповіщаю всіх громадян Поділля: 
1. Все, яке є у приватних особ та обществ військово-інженерне і військово-
гарматське майно, котре чи залишено військовими частинами, повертавшими з 
фронту, чи захоплено своєвольно населенням, чи куплено від вояків або 
подароване ними, мусить бути повернено володарям в селах їх місцевим 
сельським старостам, а в містечках урядовцям Державної Варти на протязі двух 
тижнів з часу оголошення цеї об’яви. 

До повернення належить таке майно: шанцеві інструменти скарбового 
зразка, проводи і дроти телеграфно-телефонні і мінно-підривні, інженерні і 
гарматські вози, рушниці, револьвери, шаблі, пулемети, патрони, ручні гранати, 
смазочні матеріали, оптичні прилади і т. інш.  
2. По скінченню двухтижнього строку особи, у котрих буде найдено таке майно 
без доручення про те, що вони його законно купили, будуть підлягати карі за 
присвоєння скарбничного майна. 
3. Сельські старости та урядовці Державної Варти мусять відобране майно 
скласти в відповіднім місці і вести списки як майна, так і особ, котрі віддали 
військове скарбове майно і зазначити, яке майно вони повернули. 
4. Волостні Старшини і другі особи місцевої адміністрації мають ужити всіх 
заходів для відібрання військового майна, а також, щоби особи, котрі не 
виконають цього розпорядження, не зостались без кари. 

Подільські губерніяльні відомости. – 1918. – № 65. – 7 серпня. – С. 3. 
 

№ 121. 
1918 р. липень. Вінниця. – Зведені відомості про настрої народних мас 

Подільської губернії за час з 1 до 8 липня 1918 р. 
Населення Подільської губернії загалом доброжелательно ставиться до 

нового урядового ладу. Селяни добровільно повертають поміщикам 
пограбоване в них майно і сплачують гроші за зруйноване. Більшість населення 
прагне ладу і спокою, меншість же, яка складається переважно з осіб, які 
повернулися з фронту, прагне провести соціалістичні ідеї, стараючись знайти 
собі послідовників. До волосних старост я звернувся з пропозицією впливати на 
шкідливий елемент і допомогти в обеззброєнні цього елементу. В цьому 
відношенні вони можуть принести реальну користь. 

Деякі з осіб, які входили до складу Літинської Земської Управи і 
виступили з протестом проти існуючого нового ладу, затримані, а дві особи 
скрились.  
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Прикомандирований до особливого відділу Департаменту Державної 
Варти  

Лопушанський, м. Вінниця. 
ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 26. 
 

№ 122. 
1918 р. липня 2. Кам’янець-Подільський. – Обіжник Подільського 

губернського старости про дотримання зазначеного порядку внесення 
грошей за продане майно в державні скарбниці. 

Згідно одержаним відомостям, деякі розпорядчики державного майна тих 
установ, котрі зараз демобілізуються, після продажу сього майна не вносять 
виручені від продажу гроші до державних скарбниць, а залишають по своїх 
касах і витрачають на біжучі потреби. 

З огляду на те, що такий спосіб провадження прибутків порушує правила 
єдності каси і робить неможливим учот прибутків і видатків, пропоную, в разі, 
коли проходять справи ліквідації, - на підставі 1 і 2 ст. касових правил, 
затверджених 15 мая 1900 року, додержуватись зазначеного порядку внесення 
грошей за продане майно в державні скарбниці по § 34 обрахунку кожного 
Міністерства, а також зробити розпорядження про порядок внесення грошей на 
продане майно – всім підвладним Вам установам.  

Товариш Міністра Внутрішніх Справ М. Воронович. Директор 
Департаменту Тоцький. Бухгалтер Лаврик. 

Циркулярно. Пересилається всім Повітовим Старостам Поділля, для 
належних розпоряджень. 13 липня 1918 року. № 5609. Подільський 
губернський староста С. Киселев. 

ДАВіО, ф. Д-230, оп. 4, спр. 4, арк. 58-58 зв. 
 

№ 123. 
1918 р. липня 3. Кам’янець-Подільський. – Оголошення в газеті 

«Подільські губерніяльні відомости» про передачу С. Кисельовим своїх 
обов’язків на час відрядження М. Лемені-Македону. 

Сергій Кисельов з 1 липня виїхав по службовим справам в губернію та в 
м. Одесу, а виконання своїх обов’язків передав помічнику Подільського 
губернського старости Н. Я. Лемені-Македону. 

Подільські губерніяльні відомости. − 1918. − № 59. – 3 липня. – С. 1. 
 

№ 124. 
1918 р. липня 3. Київ. – Таємний циркуляр директора департаменту 

Державної варти губернським старостам і градоначальникам про боротьбу 
з антиурядовими елементами. 

При ликвидации преступнаго элемента различных 
противоправительственных революционных организаций, а также и уголовных 
сообществ может случиться, что произведенные у названных категорий лиц 
обыски не установят точно принадлежности их к опасной для Украинской 
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Державы партийной работе и вообще к тому или иному преступному 
сообществу и поэтому не представится возможным направить дела о таких 
лицах прокурорскому надзору, но в то же время найдутся против них данные, 
могущие быть вполне доступными для того, чтобы снестись с германским 
командованием на предмет высылки таких лих из пределов Украинской 
Державы. 

В виду этого, по соглашению с высшим германским командованием, 
прошу Вас, лиц указанных категорий немедленно задерживать и при 
соответствующих постановлениях передавать германским властям для 
применения к ним приказа Германского Фельдмаршала Эйхгорна, выписка с 
которого прилагается на обороте сего. 

Подписали: Директор Департамента Аккерман и и. о. Начальника  
Особого Отдела Пономарев. 

 
Выписка из приказа германского фельдмаршала Ф. Эйхгорна. 
«По всем сведениям терроризирует страну  только 10-12 % крестьян. К 

ним по всем сообщениям благомыслящих кругов населения присоединяются в 
качестве агитаторов евреи, которые возбуждают крестьян к уничтожению 
озимых посевов. Эти нездоровые, недовольные и опасные элементы при всяком 
движении должны  обезвреживаться и удаляться из деревень в интересах как 
страны, так и  немецкого  авторитета. При сопротивлении нужно прибегать к 
военным мерам. Если арестованные не подлежат немедленному действию 
приговора немецкого казенного суда, они должны передаваться в ведение  
этапов и там назначаться в ведение особых рабочих групп» (…) 

ДАВіО, ф. Д-192, оп. 1, спр. 39, арк. 125. 
 

№ 125. 
1918 р. липня 4. Вінниця. – Повідомлення газети «Слово Подолии» 

про обрання VІІ черговими Проскурівськими повітовими земськими 
зборами на сесії 24-27 червня 1918 р. головою Проскурівської повітової 
земської управи С. Кисельова. 

… На земском собрании председатель земской управы г. Верхола (у. с.-д.) 
заявил желание выйти в отставку. Отставка земским собранием была  принята. 
Председателем земской управы (всеми голосами против трех) избран 
нынешний губернский староста г. Киселев Сергей Иванович, старый земский 
деятель, бывший продолжительное время председателем местной земской 
управы. 

Избрание г. Киселева вновь председателем земской управы встретило 
живой отклик и искреннее сочувствие во всех слоях местного населения, для 
которых имя Сергей Иванович – символ безкорыстной честности и равной для 
эллина и иудея простоты и близости… 

Из достоверного источника сообщают, что на телеграфное сообщение о 
новом избрании, г. Киселев ответил согласием вновь занять свое место 
председателя земской управы. 
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Слово Подолии. – 1918. – № 41. – 4 июля. – С. 2. 
№ 126. 

1918 р. липня 6. Київ. – Циркуляр Департаменту Державної варти 
Подільському губернському старості про надсилання відомостей на 
новопризначених старшин Державної варти. 

Возможно, что некоторые из бывших офицеров Упраздненного Корпуса 
Жандармов могут получить назначения по административно-вартовому 
управлению вверенного Вам района, в виду чего, прошу Вас, прежде 
назначения названых офицеров на должности, сообщать в Департамент на 
предмет получения и них сведений, каковые будут иметься в Департаменте. 

 
ЦДАВОВУ, ф. 2026, оп. 1, спр. 5, арк. 105. 
 

№ 127. 
1918 р. липня 6. Київ. – Циркуляр Департаменту загальних справ 

Міністерства внутрішніх справ Подільському губернському старості про 
підтримку діяльності культурно-освітніх товариств та вчительських 
спілок. 

Звертаючи увагу на те, що, згідно повідомленню Міністерства Народної 
Освіти, наукові і культурно-освітні товариства і вчительські спілки вважаються 
«окремими розсадниками загальної діяльності», Міністерство Освіти, 
Міністерство Внутрішніх справ просить Вас виказати зазначеним колам 
можливу законну співучасть і підтримання діяльності.  

За Міністра, товариш Міністра М. Воронович. 
Циркулярно.  
Пересилається Повітовим Старостам Поділля для належних 

розпоряджень. 24 липня. № 6056. Подільський губернський староста 
С. Кисельов. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 5, арк. 22. 
 

№ 128. 
1918 р. липня 8. Ольгопіль. – Донесення Ольгопільського повітового 

старости А. Тітаренка Подільському губернському старості про розправу 
окупантів над селянами с. Овсіївки, Ольгопільського повіту, за збройний опір. 

Имею честь донести Вашему превосходительству, что 5 сего июля 
австрийскими военными властями разоружено население с. Овсиевки, 
вверенного мне уезда. Разоружение происходило при следующих 
обстоятельствах: командиром австрийского отряда было предложено 
населению сдать оружие, был собран сход, оружие сносили в незначительном 
количестве, причем крестьянами были произведены выстрелы. 

После сего был дан трехчасовой срок, но к этому сроку оружие не 
снесено. Поэтому австрийским отрядом произведено было по селу 39 
орудийных выстрелов, пулеметную и ружейную стрельбу. Убит крестьянин 
Иван Кавка. Затем крестьянами снесено 90 винтовок, несколько револьверов и 
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около 50 дробовых ружей. 
Агитаторы Ефим и Иван Жеребки и Петр Мазурик скрылись. Дома их 

австрийским отрядом разорены. 
Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 

Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 62-63. 

 
№ 129. 

1918 р. липня 10. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова до 
Летичівського повітового старости О. Потоцького. 

Мною получена телеграмма из Летичева от председателя Правления 
«Самопомощи» Ройтмана с просьбой разрешить собрание кооператива 
«Самопомощь», без указания вопросов, подлежащих разсмотрению собрания. 
Прошу Вас предложить Ройтману представить список вопросов и если 
предметом обсуждения собрания будут дела хозяйственные, разрешить 
собрание. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 139, арк. 213.  
 

№ 130. 
1918 р. липня 10. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова до 

Міністерства внутрішніх справ про недопущення австрійськими 
військовими української влади в Хотинський повіт. 

Місцеве австрійське командування, посилаючись на неотримання жодних 
розпоряджень, заявило, що нічого не має проти приїзду повітового старости [в] 
Хотин, але з тим, щоб не втручався в розпорядження австрійських властей, 
інакше буде запропоновано виїхати з меж повіту. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 12, арк. 35. 
 

№ 131. 
1918 р. липня 12. – Лист австро-угорського генерала Бауковатца до 

Подільського губернського старости про ненадійність козаків у Літині та 
Бару. 

По докладам підчинених військ, козаки, які розміщені в Літині і Барі, є 
без всякої дисципліни і ніяк не можна їм довіряти. Узброєні, швиндяються по 
околиці і граблять населення. Козаки з Літина підозріваються тоже в тому, що 
вони участвували в одному убійстві на дорозі Літин-Вінниця.  

Начальник козаків в Літині Йоахим Іванович Коваленко, що не здушував 
агітацій проти теперішнього українського Правительства, але навіть їх 
одобрював. Тому саме відставлено його до дальшого роспорядження Отаманові 
в Поділ. Кам’янці. 

Український Начальник Літинського повіта уважає тоже дуже конечним 
розв’язати козацькі війська в Літині. 
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Козаки являються в Барі зовсім зайвими, бо о спокій і порядок дбають 
розміщені там австро-угорські війська, як також одна австро-угорська і одна 
українська охоронна сторожа. 

Команда корпуса заміряє із-за того розоружити і розпустити козаків в 
Літині і Барі і прохає Вас, Високоповажний пане, згодитися на це. 

Дальше прохаємо увільнити з обов’язків Начальника міліції в Хмельнику 
Літинського повіта Северина Станкевича. 

Його ненавидить населення теж по причині хабарництва. Відібраного 
грабіжниками добра знов не звернув власникам, але задержав при собі як рівно-
ж не передав судові одного розбіщаки, який його підкупив… 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 69, арк. 26-26 зв. 
 

№ 132. 
1918 р. липня 13. Кам’янець-Подільський. – Витяг з листа 

С. Кисельова до Міністра внутрішніх справ з протестом щодо видання 
другого розпорядження про заборону зберігання зброї. 

1 июня с. г. мною было издано представляемое при сем обязательное 
постановление по вопросам хранения и держания оружия. Согласно этому 
постановлению повитовые старосты частью уже выдали соответствующие 
разрешения лицам, не внушавшим подозрения в благонадежности, некоторым 
отказали в разрешении и, наконец, много ходатайств имеют еще в своем 
производстве. Когда дело это уже таким образом налаживалось, Австрийское 
Командование (Командир 25 корпуса – штаб в Жмеринке) совершенно 
неожиданно и, по-видимому, без всяких оснований, но в достаточно 
категорической форме представило требование к моему помощнику, 
замещавшему меня в мое отсутствие, издания нового обязательного 
постановления, при сем тоже представляемого. Попытки помощника отклонить 
это требование по мотивам общим и частным успехом не увенчались и новое 
обязательное постановление издано. 

Не говоря уже об этической стороне настоящего дела, подлежащей на 
мой взгляд принципиальному выяснению Центральным Правительством в 
Главном Австрийском командовании, я не могу не довести до сведения Вашего 
Высокопревосходительства о грубом нарушении в этом обязательном 
постановлении закона, так и прав частных лиц. 

Во-первых, я считаю незаконным требование Австрокоманды о том, 
чтобы выдача разрешений всецело зависела от представителей австрийской 
военной власти, коль скоро налицо имеется правомочная Украинская власть. В 
первом своем обязательном постановлении я внес компромиссное начало в 
требовании представлять разрешения повитовых старост для соответствующей 
подписи австрийских комендантов. Это носило характер регистрации 
украинских разрешений австрийскими военачальниками в целях информации и 
большей авторитетности разрешений в глазах австрийских солдат, 
проверяющих право держания оружия. Новое обязательное постановление 
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отводит первенствующую роль в вопросах выдачи разрешений австрийским 
комендантам. 

Во-вторых, в то время, как мое первое обязательное постановление имело 
в виду главным образом разоружение сельского населения, хранившего оружие 
в целях антигосударственных, новое обязательное постановление относится к 
благонадежной интеллигенции, вызывая справедливое ее негодование (для 
иллюстрации прилагаю жалобу г. Рыбальченко), а к селу, упорно не сдающему 
оружия и вызывающему необходимость исключительно насильственного его 
разоружения в порядке моего циркуляра повитовым старостам от 18 июня за № 
4741 (копию прилагаю), австрийское командование, не смотря на самые 
настойчивые просьбы о более решительных мерах, продолжает быть 
равнодушным и мало энергичным, пока эксцессы вооруженного населения не 
задевают непосредственно его интересов. В этом я лично усматриваю, может 
быть и ошибочно, желание австрийских властей поддерживать большую от них 
зависимость не имеющих военной силы Украинских Властей, вместо 
необходимого равного сотрудничества в деле умиротворения края. 

В третьих, российская налоговая система, действующая ныне на 
территории Украины, решительно не допускает установления вне закона каких-
либо налогов, а между тем, новым обязательным постановлением установлено 
20 руб. сбор с каждого оружия, который, помимо своей незаконности, бьет по 
карману только благонадежную часть населения, ибо одни из неблагонадежных 
оружие закопают, а другие разрешения не получат и значит 20 руб. не уплатят, 
а между тем коллекционеры и даже охотники вынуждены будут уплатить 
непомерно большие суммы. 

Наконец, новое обязательное постановление, помимо всего остального, 
изменяет чисто служебную подведомственность чинов Державной Варты, 
обязывая их иметь удостоверения от военных украинских комендантов. Если 
принять во внимание общие жалобы на политическую неблагонадежность 
большинства повитовых комендантов, то станет понятным, какое влияние они 
смогут иметь на подбор чинов варты, в лучшем случае отказывая в выдаче 
удостоверений по основаниям правильным с формальной стороны – 
неосведомленность в благонадежности того или другого чина варты. 

По всем этим соображениям – этическим, юридическим и практическим, 
я ходатайствую пред Вашим Высокопревосходительством оставить в силе мое 
первое обязательное постановление, отменив в порядке надзора второе и 
настоять перед высшим Австро-Германским Командованием 1) об издании 
соответствующего приказа по войскам о невмешательстве военного 
командования в дела гражданского управления и оказывать необходимую 
помощь в случаях обращения за таковой и 2) принять решительные меры 
разоружения сел в порядке моего циркуляра от 18 июня с. г. за № 4741. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 3, арк. 27-28. 
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№ 133. 
1918 р. липня 13. Київ. – Повідомлення Подільському губернському 

старості від Департаменту позашкільної освіти про згоду на використання 
«Просвітою» будинку «Пушкінського народного дому» у м. Кам’янець-
Подільський. 

До Департамента Позашкільної Освіти звернулися з проханням 
Т[оварист]во «Просвіта», Народня Губерніяльна Управа, Народня Повітова 
Управа і Мійська Управа міста Кам’янця-Подільська, передати в користування 
«Просвіті» м[іста] Кам’янця-Подільська будинок Народнього Дому імені 
Пушкіна, зо всім належним йому майном. 

Позаяк на підставі закону від 3-го січня 1918 р[оку] установи 
«Попечительства Народньої Тверезости» перейшли з Міністерства Фінансів до 
Міністерства Освіти, Департамент Позашкільної Освіти дає згоду на 
користування названим будинком Кам’янець-Подільському Т[оварист]ву 
«Просвіта», про що Департамент доводе до вашого Відома. 

Директор Департаменту Русова 
Голова Відділу Шугаєвський 
«Просвіти» Поділля в добу Української революції (1917-1920): збірник 

документів і матеріалів / упорядкування, вступна стаття В. Адамського, Б. 
Крищука. – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2014. – С. 93. 

 
№ 134. 

1918 р. липня 15. Проскурів. – Рапорт начальника Проскурівської 
повітової Державної варти В. Дилевського Подільському губернському 
старості про збройну сутичку селян с. Доброгорща з командою Державної 
варти. 

1 сего июля в 5 час. утра из м. Фельштина было командировано 5 человек 
конных вартовых в с. Доброгорщу для прекращения потрав яровых посевов на 
помещичьей земле. Вартовые прибыли к Доброгорще и, увидев на посевах 
пасущихся крестьянских лошадей, стали их сгонять с посевов, но в зтот момент 
по вартовым была открыта ружейная стрельба, последствием которой тяжело 
ранены вартовые Андрей Высочинский и Антон Флис, а также одна убита, а 
одна ранена лошади под ними. Остальные три вартовых, заметив 
преобладающую силу огня со стороны крестьян, вынуждены были отступить. 
Не удовлетворившись тем, что вартовые пали жертвою от винтовочных 
выстрелов, необузданная толпа крестьян добила и изуродовала раненых. 

В тот же день был созван сельский сход, который вынес решение не 
признавать существующего ныне государственного строя и явившейся власти 
оказать вооруженное сопротивление с крестьянами соседних селений. Получив 
об этом сведения, я совместно с имевшимися у меня в наличии вартовыми и 
ротою австрийцев при пулеметном взводе отправился в с. Доброгорщу для 
расследования, задержання агитаторов и убийц, разоружения населения и 
восстановления нормального течения жизни. 



130 

Ночью 3 июля мною было сделано распоряжение оцепить село со всех 
сторон, а на рассвете, по заранее условленному сигналу, ручными гранатами 
дано знать команде быть наготове. Далее я с частью команды двинулся в село, 
сейчас же распорядился созвать сельский сход. Когда сход собрался, я объявил 
цель своего прибытия с отрядом. После долгих запирательств, а также, 
убедившись наконец, что с ними шутить не будут, сход выдал всех зачинщиков 
и агитаторов, дознание о которых производится и будет направлено по 
принадлежности с обвиняемыми. Во время сигнализации бомбами, вследствие 
падавшего дождя, у австрийского солдата выскользнула из рук бомба, от 
разрыва которой один австриец убит, а три ранено. 

Общество с. Доброгорщи внесло местному волостному старшине 15000 
руб. на обеспечение семейств убитых вартовых, причем деньги распределены 
следующим образом: по 5000 руб. вручено семействам убитых вартовых, 2000 
руб. выдано пострадавшим от разрыва бомбы австрийцам, а 3000 руб. в 
вознаграждение за одну раненую и убитую лошади под вартовыми. 

Об изложенном доношу Вашему превосходительству и докладываю, что 
в данном деле к населению с. Доброгорщи никаких репрессивных мер 
применено не было, кроме благоразумных увещаний и настойчивых 
требований относительно выдачи агитаторов и зачинщиков. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, опр. 76, арк. 60. 
 

№ 135. 
1918 р. липня 15. Кам’янець-Подільський. – Звернення голови 

губернського земства В. Приходька до губернського старости С. Кисельова 
з проханням про підтримку ним клопотання земської управи про надання 
їй позики. 

Милостивый Государь Сергей Иванович. 
Препровождая при этом официальную бумагу, в которой Управа просит 

Вас поддержать ходатайства ее перед Правительством о выдаче ей ссуды, со 
своей стороны позволяю себе обратиться к Вам, Сергей Иванович, с 
покорнейшей просьбой не задержать с Вашим отзывом по поводу ходатайства 
Управы и уведомить меня (хотя бы по телефону) о времени отсылки в 
Министерство Вашего отзыва, так как одновременно Управа намерена 
командировать специальное лицо в Киев для поддержания ходатайства. 

Уж очень одолевают нас своими неоплаченными счетами поставщики 
больниц и других учреждений, при чем грозят прекращением поставок. 

С совершенным почтением (підпис). 
ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 221, арк. 62. 
 

№ 136. 
1918 р. липня 15. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр С. Кисельова 

повітовим старостам про вжиття заходів по вилученню у населення 
антиурядових прокламацій. 
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Є відомості, що в Подільській губернії серед селян поширюється 
«Селянська Грамота», яка закликає до збройного повстання проти існуючого в 
Українській Державі ладу, і об’єднанню з цією метою в «селянські спілки» і до 
невидачі зброї, яка «ще знадобиться». 

Прошу негайно вжити всіх заходів до недопущення поширення згаданої 
«Селянської Грамоти» і до вилучення її з обертання, а також встановити 
ретельний нагляд за типографіями. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 9, арк. 60. 
 

№ 137. 
1918 р. липня 15. Вінниця. – Повідомлення міського голови 

А. Фанстіля Подільському губернському старості про складання списків 
присяжних суддів. 

На відношення від 30 червня с. р. під № 216 повідомляю, що о складенні 
списків осіб, котрі мають право бути присяжними засідателями на 1918 р., 
послано відношення Начальникові Вінницької Мійської Державної Варти 8 
червня сього року під ч. 4048.  

ДАВіО, ф. Д-230, оп. 1, спр. 1776, арк. 21. 
 

№ 138. 
1918 р. липня 17. Кам’янець-Подільський. – Циркулярне звернення 

С. Кисельова до міських управ Подільської губернії з проханням про 
допомогу в організації у містах підрозділів Державної варти. 

Имея в виду, что с упразднением милиции города освобождены от 
расходов, сопряженных с ее содержанием, а между тем, организуемая ныне 
Державная Варта обслуживает города, я, согласно совещанию Уездных Старост 
вверенной мне губернии по вопросу об организации Державной Варты, прошу 
Городские Управы придти на помощь [в] организации Державной Варты, столь 
необходимой для поддержания спокойствия и порядка внутри государства, и 
распорядиться, по примеру прошлых лет, ассигнованием необходимой суммы 
денег на наем помещений под арестные дома, квартиры Начальника Городской 
и участковых Городских Начальников Державной Варты, их канцелярий, на 
освещение, отопление и содержание телефонов этих квартир, а также на 
разъезды означенным лицам по делам службы по городу, так как чинам 
Державной Варты часто приходится исполнять поручения, касающиеся 
городского хозяйства. 

Об исполнении этого предложения уведомить меня. 
ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 81, арк. 6; ДАВіО, ф. Д-286, оп. 1, спр. 94, 

арк. 422. 
 

№ 139. 
1918 р. липня 18. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова до 

повітових старост і начальників Державної варти про посилення нагляду 
за антиурядовими агітаторами. 
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До моего сведения дошло, что по селам разъезжают агитаторы из спилки 
и Просвиты и распространяют воззвание «Селянская Грамота», благодаря чему 
приостановилось мирное разрешение споров между крестьянами и владельцами 
и настроение грозит эксцессами. Установите самый строгий надзор за агентами 
спилки и Просвиты, произведите в этих учреждениях и в типографиях обыски, 
установите, кто ездил в Киев на Всеукраинский Селянский Съезд в середине 
мая и особо тщательно обыщите их. Поручите всем чинам Варты в тревожное 
время уборки хлебов проявить особую энергию в наблюдении за настроением 
населения. На организацию сыска перевожу Вам 2000 рублей под отчет и на 
разъезды за счет земств по три тысячи рублей на всех. О поимке агитаторов 
доносите немедленно. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 3, арк. 30.  
 

№ 140. 
1918 р. липня 18. Кам’янець-Подільський. – Обов’язкова постанова 

С. Кисельова про підтримання в належному стані громадських дворів і 
вулиць Кам’янця-Подільського. 

 В виду происходящих в настоящее время среди обывателей города 
Каменца краж и грабежей, а также антисанитарного состояния дворов и улиц, я, 
Подольский Губернский Староста, в целях более успешной борьбы с 
преступностью, а также в целях содержания дворов и улиц в санитарной 
чистоте, обязываю домовладельцев г. Каменца-Под. больших дворов, где 
имеются несколько квартир или магазинов, содержать по одному дворнику на 
отдельный двор, и мелких домовладельцев – по одному дворнику на несколько 
дворов, но не более как на 5-10 дворов. 

Дворники должны иметь бляхи с надписью «дворник», чередоваться 
ночными дежурствами по квартирам, следить за санитарным состоянием двора 
и прилегающих к ним улиц и исправностью мостовых, т. е. должны быть 
ближайшими помощниками чинов варты в деле борьбы с преступностью и в 
деле поддержания в должной чистоте дворов и улиц. 

За упущения по службе дворники подлежат дисциплинарному 
взысканию, наравне с чинами Державной варты. 

Настоящее обязательное постановление входит в силу по истечении 
двухнедельного срока, со дня его опубликования. 

Домовладельцы, замеченные в неисполнении этого постановления, по 
истечении указанного срока будут подвергаться мною, или уполномоченными 
мною лицами, штрафу до 3000 руб. или аресту до 3-х месяцев, по протоколам, 
которые должны быть составляемы представителями власти на местах без 
замедления, а представляемы мне. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 3, арк. 29. 
 

№ 141. 
1918 р. липня 18. Кам’янець-Подільський. – Обіжник С. Кисельова 

повітовим старостам про ревізію волосних земств. 
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Визнаючи необхідність утворити, поряд з ревізією повітових земських 
управ, також і діяльність волосних земств, прошу панів Повітових старост 
запропонувати Мировим посередникам кожному в своїй ділянці обревізувати 
волосні земські управи і звіти про результати ревізії, з висновком Мирових 
посередників і Повітових старост, надати мені.  

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 144, арк. 11. 
 

№ 142. 
1918 р. липня 18. Ольгопіль. – З донесення Ольгопільського повітового 

старости А. Тітаренка Подільському губернському старості про репресивні 
заходи, вжиті окупантами і гетьманцями проти населення за відмову здавати 
зброю. 

Разоружение населения уезда по моей просьбе систематически 
производится австрийскими военными властями, причем отдельные лица, не 
подчиняющиеся требованиям о сдаче оружия, строго наказываются и даже 
расстреливаются. 

Местная власть, принимая меры к установлению порядка, задерживает и 
привлекает к ответственности преступных агитаторов, наглядно этим 
показывая, что преступление не может оставаться безнаказанным. Конечно, 
население в своей массе революцией так разложено и деморализовано, так 
отвыкло от подчинения закону и вообще порядка, что для окончательного 
введения общественной жизни в нормальное русло потребуется еще некоторое 
время и напряженная упорная деятельность со сторони правительственной 
власти. 

В реорганизованную державную варту мною назначаются по 
возможности чины бывшей дореволюционной полиции и лично мне известные. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 68. 

 
№ 143. 

1918 р. липня 21. Київ. – Стаття у газеті «Селянське слово» 
«Становище на Поділлю». 

На ім’я голови ради міністрів і міністра внутрішніх справ надійшло 
телеграфне повідомлення, що в Кам’янці на Поділлю відбулась нарада 
повітових старостів про становище на Поділлю. В телеграмі вказується, що 
селяне по сільських сходах зустрічають повітових старост з хлібом-сілью та 
дуже просять їх, як найближчих представників влади, відновити на місцях 
знищений революцією лад. 

Селянське слово. – 1918 р. – № 7. – 21 липня.– С. 4. 
 

 
№ 144. 
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1918 р. липня 22. Ольгопіль. – Донесення Ольгопільського повітового 
старости А. Тітаренка Подільському губернському старості про спалення 
австрійським каральним загоном с. Лісниче за відмову селян здати зброю. 

Имею честь донести Вашему превосходительству, что 20 сего июля в с. 
Лесниче прибыл австрийский карательньй отряд; командир отряда на 
созванном сходе потребовал от крестьян снести все казенное оружие, которого 
по сведениям должно быть около 100 винтовок, 25 револьверов (наганов) и 2 
пулемета, предупредив население, что если к назначенному сроку не будет 
отдано оружие, то по селу будет открыта стрельба из орудий, а на жителей села 
будет наложена контрибуция. Крестьянами доставлено было: 30 охотничьих 
ружей, 16 старых невоенных револьверов и 1 австрийская винтовка. 

Такое незначительное количество отданного оружия командир отряда 
признал за неисполнение его приказаний и по селу была открыта стрельба из 
орудий, последствием которой сгорело домов и различных строений 113; кроме 
того, одному из крестьян снарядом оторвало ногу, что повлекло за собою 
смерть его. 21 июля отрядом австрийских войск произведен был обыск, при чем 
найдено: 16 винтовок, 6 револьверов, 3 кинжала и 8 штыков. После этого 
командир потребовал уплаты контрибуции 60000 рублей, которые селянами 
были внесены. Из денег этих командир выдал невинно пострадавшим от 
пожара 41 домохозяину 47675 р. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 70. 

№ 145. 
1918 р. липня 24. Кам’янець-Подільський. – Обіжник Міністерства 

освіти від 6 липня, надісланий С. Кисельовим повітовим старостам. 
Звертаючи увагу на те, що, згідно повідомлення міністерства народної 

освіти, наукові і культурно-освітні товариства і вчительські спілки вважаються 
«окремими розсадниками загальної діяльності», міністерство освіти, 
міністерство внутрішніх справ просить вас виказати зазначеним колам можливу 
законну співучасть і підтримання їх діяльності. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 5, арк. 22. 
 

№ 146. 
1918 р. липня 26. Вінниця. – Лист Вінницького повітового старости 

П. Гусакова С. Кисельову про недоцільність заміни волосних правлінь 
волосною радою. 

З огляду на те, що Волосні земські управи повсюдно вже фактично 
розпущені і відновлені волосні правління, що виконують покладені тепер на 
них обов’язки доволі добросовісно, - заміна волосних правлінь волосною радою 
є небажаною, так як постійна зміна образа правління буде викликати недовіру в 
населення. В теперішній час питання про всестанову волость не може бути, так 
як спільна праця селян і місцевої інтелігенції представляється немислимою, 
завдячуючи колишнім погромам маєтків і економій і знущанню з боку селян 
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над інтелігенцією. Волосні ж правління, що складаються з виборних посадових 
осіб (сільських старост і збирачів податків), є також установами колегіальними. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 8, арк. 2. 
№ 147. 

1918 р. липня 26. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова до 
Міністерства народної освіти з проханням про звільнення військовими 
частинами зайнятих ними шкільних приміщень. 

На яких місцях на Поділлю будинки середніх і низчих шкіл заняті 
Австро-Угорськими і Українськими військами. 

З огляду на те, що в цих будинках необхідно своєчасно зробити ремонт, 
щоб мати змогу приступити до шкільної праці, прошу розпорядження, аби 
Австро-Угорські і Українські військові частини негайно увільнили на Поділлю 
всі будинки шкіл, котрі зайняті ціми частинами. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 5, арк. 26. 
 

№ 148. 
1918 р. липня 26. Кам’янець-Подільський. – Телеграма С. Кисельова 

директору Департаменту земельних справ Шлейферу з пропозицією про 
передачу функцій комісій для вирішення права власності на врожай 
повітовим земельним ліквідаційним комісіям. 

Комиссии нигде не открыты и по личному распоряжению Министра 
открыты не будут. Помимо того, что на открытие комиссии нет никаких 
кредитов, что комиссии не получили никаких указаний о времени открытия и 
порядке действий, никем не объединенные, они создадут много разнообразия в 
применении закона, внесут нежелательное осложнение в виду 
неопределенности состава председателей, избранных демократическими 
земствами. Полагаю [в] интересах дела передачу всех споров уездным 
земельным Ликвидационным комиссиям. Списки по Ямполю представлю. 

ДАВіО, ф. Р-1543, оп. 1, спр. 1, арк. 126. 
 

№ 149. 
1918 р. липня 29. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова в 

якості голови Подільської губернської ревізійної комісії Гайсинському 
повітовому старості з питань ревізії органів місцевого самоврядування.  

Согласно постановлению от 26 сего июля, Комиссия просит Вас 
незамедлительно прислать ей сведения об образовательном, имущественном и 
возрастном цензе, а также об общественном, политическом и нравственном 
облике всех Губернских Земских Гласных вверенного Вам уезда (список коим 
прилагается) а равно и о порядке производства выборов всего состава уездных 
Гласных, т. е. своевременно ли было объявлено во всеобщее сведение о 
времени выборов, какими способами велась агитация за ту или иную партию 
или лицо, не было-ли давления со стороны какой либо группы на ход выборов и 
имела ли цензовая часть населения возможность свободно и беспрепятственно 
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осуществить свои права на выборах и чем объясняется то, что в Гласные не 
попал никто из бывших гласных цензовиков. 

ЦДАВОВУ, ф. 2026, оп. 1, спр. 5, арк. 134-134 зв. 
 

№ 150. 
1918 р. липня 29. Кам’янець-Подільський. – Оголошення 

Подільського губернського старости про дозвіл окремим категоріям 
громадян носити зброю. 

Добавляю 3 пункти свого оголошення від 7 липня 1918 р. так: 
«Присяжним счетчикам, котрі караулят кладові державних скарбниць, 
сторожам казьонних винних складів та чинам акцизного надзору, корчемної і 
казьонної лісної варти (стражі) дозволяється носити зброю, но щоби було 
посвідчення їх губерніяльних начальників». 

Подільські губерніяльні відомости. – 1918. – № 65. – 7 серпня. – С. 1. 
 

№ 151. 
1918 р. липня 30. Київ. – Лист губернському старості Поділля з 

канцелярії гетьмана П. Скоропадського про використання в діловодстві 
державної мови. 

На ім’я Ясновельможного пана гетьмана, пошті всі офіційні зношення 
ріжних Інституцій поступають на росіянській мові. З приводу сього прохаю 
зробити роспорядження, щоб вся переписка, яка торкається до Пана Гетьмана і 
інших інституцій, була друкована на Державній мові. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 8, арк. 24. 
 

№ 152. 
1918 р. липня 30. – Телеграма С. Кисельова Ямпільському 

повітовому старості з пропозицією про передачу землевласникам не менше 
третини врожаю.  

На № 145. По всій губернії дають од тридцяти до сорока процентів, а як 
не буде на це згоди, справа була розглянена комісією. На мій погляд, власникам 
належить давати не менш третьої частини, а в тих маєтках, де було 
розграбоване насіння і весь регламент, то й більш. 

ДАВіО, ф. Р-1543, оп. 1, спр. 1, арк. 124. 
 

№ 153. 
1918 р. липня 31. Кам’янець-Подільський. – Розпорядження 

С. Кисельова повітовим старостам Поділля про вислання на примусові 
роботи осіб, запідозрених у антидержавній діяльності. 

Циркуляром Міністерства Внутрішніх Справ від 3 липня за № 1013, 
розісланим повітовим старостам 10 липня за № 5472, мені надано права, згідно 
розпорядженню Генерала Ейхгорна, передавати австрійським та германським 
воєнним командирам для висилки на примусові роботи осіб, діяльність котрих 
погрожує державному порядкові і спокою. 
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ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 9, арк. 74. 
 
 
 

№ 154. 
1918 р. серпня 2. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр С. Кисельова 

повітовим старостам про надсилання йому примірників антиурядових 
відозв та прокламацій. 

Прошу надсилати до мене по одному примірнику всіх відозв і взагалі 
протиурядового змісту прокламації, котрі будуть знаходити чи відбирати від 
кого-небудь в повіті, для надсилки до Департаменту Державної варти. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 8, арк. 8. 
 

№ 155. 
1918 р. серпня 7. Гайсин. – Донесення Гайсинського повітового старости 

І. Сєнокосова Подільському губернському старості про розправу австрійських 
окупантів над селянами с. Кивачівки за їх спробу ухилитися від здачі зброї. 

Начальник Гайсинской уездной государственной стражи отношением от 
1 августа под № 2184 донес мне, что 8 июля в Кивачевку, вверенного мне уезда, 
прибыл отряд австрийских солдат с несколькими пушками для отобрания у 
населения оружия. Начальник отряда, австрийский офицер, предлагал 
крестьянам указанного села, чтобы они в несколько часов снесли оружие, но 
так как крестьяне оружие сносили крайне медленно, то из пушек было сделано 
несколько выстрелов по селу, которыми убит крестьянин Василий Фомич 
Рымар, 23 лет, и ранены: Иосиф Цыбульский и Фома Рымар. Произведенное по 
поводу указанного случая дознание на основаним 263 ст. У[става] у[головного] 
с[удопроизводства] послано товаришу прокурору Винницького окружного суда 
по 12 участку. 

О чем доношу господину губернскому старосте. 
Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 

Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 77-78. 

 
№ 156. 

1918 р. серпня 7. Гайсин. – Ухвала Гайсинської міської думи стосовно 
протесту Подільського губернського старости на її постанову про 
встановлення продажної ціни на тютюн. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. 
1918 года Августа 7 н. ст. дня Именем Закона Украинской Державы 

Каменец-Подольский Окружный Суд, в публичном судебном засудании, по 
гражданскому отделению, в следующем составе: 

Председательствующий И. П. Соболев, 
Члены Суда: Е. А. Троцкий, 
                      А. М. Доронович, 
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при и. об. секретаря Г. Т. Дороцинковском, 
ВЫСЛУШАВ дело по протесту Подольского Губернского старосты от 18  

июня 1918 года за №184 на постановление Гайсинской Городской Думы от 13 
мая 1918 г. за №130 об установлении продажной цены на табак. 

Подольский Губернский Староста  18 июня с. г. за № 184 принес в 
Каменец-Подольский Окружный Суд протест на постановление Гайсинской 
Городской Думы от 18 мая 1918 г. за № 130 об установлении таксы на табак 1-
го сорта 16 р. и 2-го сорта 10 р. Губернский Староста, находя такое 
постановление незаконным с постановлением Центральной Рады от 24 марта с. 
г., коим установлена цена на 1-й сорт 24 р. и на 2-й сорт 16 р., - просил 
Окружный Суд отменить означенное постановление. 

По разборе дела Каменец-Подольский Окружный Суд, приняв во 
внимание, что опротестованное постановление Гайсинской Городской Думы 
состоялось с нарушением пределов власти, предоставленной компетенции 
городских учреждений, - что цены на табак согласно 912 ст. Акц. уст. 
устанавливаются в законодательном порядке и что постановлением 
Центральной Рады от 24 Марта с. г. такие цены установлены, - 24 р. за фунт 1-
го сорта и 16 рублей за фунт 2-го сорта, находит, что опротестованное 
постановление Гайсинской Городской Думы, как незаконное, подлежит отмене, 
- в виду чего и руководствуясь 58 и 59 ст. полож. о судах по администр. делам, - 
Окружный Суд определяет: постановление Гайсинской Городской Думы от 13 
мая 1918 года за № 130 об установлении продажной цены на табак отменить. 
Сообщить копию решения Подольскому Губернскому Старосте и Гайсинской 
Городской Управе. 

ДАВіО, ф. Д-286, оп. 1, спр. 95, арк. 555-556. 
 

№ 157. 
1918 р. серпня 8. Київ. – Повідомлення Міністерства народного 

здоров’я та опіки Подільському губернському старості про відмову 
передати майно Подільському товариству «Просвіта». 

26-го квітня ц[ього] р[оку] відношенням під № 3460 Подільським 
Губерніяльним Комісаром зворушено прохання перед Міністром Внутрішніх 
Справ про затвердження постанови скликаної 16-го квітня ц[ього] р[оку] 
названим Комісаром Наради з представників Кам’янець-Подільського 
Земського й Мійського Самоврядування, Товариства «Просвіта» і Кам’янець-
Подільського Попечительного про бідних Комітета відносно передачи 
нерухомого і рухомого майна Кам’янець-Подільського про бідних Комітета 
Товариству «Просвіта», а 14-го червня ц[ього] р[оку] відношенням під № 280 
подібне же прохання порушено Товариством «Просвіта» перед Міністром 
Народнього Здоровля й Державного Опікування, на розпорядження котрого 
поступило по належності і вищезазначене представлення Губерніяльного 
Комісара. 

Причинами зазначеної постанови, згідно протоколу Наради, послужили: 
належність Кам’янець-Подільського Попечительного про бідних Комітета 
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був[шому] «Императорскому Человеколюбивому Обществу», чотирьохлітня 
(1914 - 1918 р[оків]) бездіяльність Комітета і бюрократична його організація і 
склад. 

З числа членів Попечительного Комітета в Нараді знаходились 
Подільський Губерніяльний Комісар, як його Попечитель і Голова Правління 
(§§100 і 24 Устава Комітета) і Завідуючий Господарством Комітета Ф. А. 
Михальський, зазначивший на протоколі, що «не считает себя в праве давать 
решающий голос относительно дел Комитета». Таким чином, постанова про 
відчуження майна Комітета постановлено особами, в більшости своїй до складу 
Комітета не належних. 

Запроханий 19-го червня ц[ього] р[оку] по змісту постанови Подільський 
Губерніяльний Староста, помимо належної до цього питання переписки, 
надіслав новий статут Кам’янець-Подільського про бідних Комітета, 
затвердженого 4/17 червня ц[ього] р[оку] Кам’янець-Подільським Окружним 
Судом, як самостійне благодійне Т[оварист]во, і доклад від 11-го липня ц[ього] 
р[оку] під № 14 Правління Комітету, з якого видно, що постанова скликаної 16-
го квітня ц[ього] р[оку] Подільським Губерніяльним Комісаром Наради 
відбулась проти волі Комітета і без всякої з його боку участи. 

В тому же докладі з’ясовані причини бездіяльности Комітета на протязі 
військового 1914 -1918 р[оків] часу. 

З огляду на це і взявши на увагу, що власником майна, про передачу 
якого Т[оварист]ву «Просвіта» постановлено вищезгаданою Нарадою являється 
виключно Кам’янець-Подільський Попечительний про бідних Комітет, що 
Нарада, яка вирішила це питання, ніяким правом роспорядження майном 
Комітета не володіє і що сама постанова відбулась проти волі Попечительного 
Комітета, Міністерство Народнього Здоровля й Державного Опікування, згідно 
з ст[аттями] 420, 542, 575 і 576 т[ому] X Св[оду] Зак[онів], не находить 
можливим затвердити надіслану Подільським Губерніяльним Комісаром 
постанову Наради від 16-го квітня ц[ього] р[оку]. 

Сповіщається про все тут зазначене для належних роспоряджень. 
Міністр НародньогоЗдоровля й 
Державного Опікування Любинський 
Директор Департаменту 
Державного Опікування Витте 
«Просвіти» Поділля в добу Української революції (1917-1920): збірник 

документів і матеріалів / упорядкування, вступна стаття В. Адамського, Б. 
Крищука. – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2014. – С. 100-102. 

 
№ 158. 

1918 р. серпня 10. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр губернського 
старости повітовим старостам з наданням їм повноважень на 
затвердження порядку денного міських дум та дозволу на проведення їх 
засідань. 
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Поручаю Повитовым Старостам рассмотрение программы и разрешение 
собраний Городских Дум, о чем прошу поставить в известность Городские 
Думы вверенных уездов. (… ) 

При каждом возбуждении ходатайства о разрешении собрания Думы 
надлежит представлять программу такового.  

ДАВіО, ф. Д-230, оп. 3, спр. 113, арк. 110. 
 

№ 159. 
1918 р. серпня 17. Ольгопіль. – Таємна доповідна записка заступника 

Прокурора Вінницького окружного суду по ХІ ділянці Прокурору 
Вінницького окружного суду про зловживання владою Ольгопільським 
повітовим старостою А. Тітаренком. 

В дополнение к секретному представлению моему от 31-6 августа с. г. за 
№ 275, имею честь представить Вам, Господин Прокурор, копию донесения на 
имя Подольского Губернского Старосты за № 3257- от Ольгопольского 
Уездного Старосты г. Титаренко, полученную мною от последнего, 
относительно дознаний о разгроме имений, при чем доношу: 

Из копии этой видно, что г. Титаренко не по распоряжению высших 
чинов Правительства задержал у себя дознания по преступным деяниям, 
предусмотренным 2691- ст. Улож. о нак., а по собственной инициативе, при чем 
сам же обещал крестьянам, что «те селения, которые войдут в соглашение» (о 
возмещении убытков владельцам разграбленных имений), «не будут 
привлечены к уголовной ответственности». 

Лично я «настоятельно» не требовал от Уездного Старосты направления 
дознаний по этим делам Судебным Следователям, а лишь словесно сообщил 
ему о требовании ст. 255 Уст. Уг. Суд. о том, что деяния, предусмотренные 
2691- ст. Улож. о нак. преследуются в публичном (а не частном) порядке 
(представление мое за № 275). 

От чинов Державной Варты ныне мне стало известным о том, что 
Уездным Старостой отдано распоряжение по Варте о том, чтобы чины 
последней направляли все дознания о разгромах непосредственно ему, 
Уездному Старосте, - известно мне также и то, что Начальник Уездной 
Державной Варты г. Ярошевский, в свою очередь, докладывал Уездному 
Старосте о том, что дознания эти надлежало бы направлять Судебным 
Следователям. 

При указанном выше понятно, что в данном случае не может быть и 
речи об административных дознаниях, о которых говорит в своем донесении 
Уездный Староста, так как почти все дознания о разгромах возникают по 
инициативе самих чинов Державной Варты. Например, дознание о Стратиевке 
(представление мое за № 275) и др. 

Таким образом, выражение г. Титаренко об административных 
дознаниях не вполне точно. По слухам мне известно, что г. Титаренко намерен 
потребовать от чинов Державной Варты представления ему дознаний и о 
спекуляции. О последнем мною собираются сведения и будут представлены 
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дополнительно. Пока вынужден доложить, что, если не последует надлежащего 
разъяснения Высших Властей Уездному Старосте его прав и обязанностей, 
требования ст. ст. 250, 255, 279 Уст. Уг. Суд., § 23 «Наказа» чинам 
Прокурорского Надзора, в действительности отмененными распоряжениями г. 
Титаренко, отдаваемыми им чинам Дежавной Варты. 

В донесении своем за № 275 я уже изложил о тех отрицательных 
последствиях, каковые повлечет за собою установленный Уездным Старостой 
порядок направления дознаний по 2691- ст. Улож. о нак., в настоящее время 
считаю долгом обратить внимание на следующее обстоятельство. 

В донесении своем на имя Губернского Старосты г. Титаренко изложил, 
что обещал крестьянам, в случае соглашения, освобождения последних от 
ответственности, за исключением агитаторов, но ведь агитаторы и могут быть 
выяснены (установлена их виновность) только предварительным следствием, 
затем такое обещание, само по себе нарушающее не отмененный закон, между 
прочим явно противоречит положению ст. 13 Улож. о нак.- о сообщниках и др. 
участниках преступления, которые от наказания не освобождаются, но 
последнее в отношении их уменьшается согласно 119 ст. Улож. о нак. 

Об изложенном доношу. 
Товарищ Прокурора (підпис). 
 
К изложенному выше считаю долгом добавить следующее: будучи 

хорошо знаком с местными условиями, общим положением в Ольгопольском 
уезде, с настроением крестьян, а равно из бесед с более благонамеренными из 
числа последних, -преимущественно из числа хлеборобов (сообщающими мне о 
положении в уезде) и т. п., я вынужден доложить, что, если бы Высшим 
Правительством и решено было, в конце концов, освободить от уголовной 
ответственности тех крестьян, которые, хотя и принимали участие в разгромах, 
но затем уплатили потерпевшим денежные суммы в возмещение убытков, -то 
привлечение к такой ответственности крестьян, которые не в состоянии 
одновременно, без рассрочки платежей, внести владельцам разграбленного 
имущества стоимости последнего, безусловно и неизбежно вызовет сильное 
озлобление, нарекания со стороны неимущих крестьян; не только не будет 
способствовать общему успокоению в уезде, но вызовет неизбежно новые 
недоразумения, вспышки и другие нежелательные для общественного и 
государственного порядка явления. 

Претензии о возмещении убытков составляют в общем крупные 
денежные суммы, исчисляясь сотнями тысяч рублей (до 1. 500. 000 рубл. и 
больше). Некоторые селения уплатили уже 500. 000 рубл. и более, при чем им 
предстоит еще уплатить по сотне тысяч и более. 

Считаю долгом совершенно доверительно доложить, что, собственно, 
соглашение является не вполне добровольным, так как г. Титаренко, желая 
отличиться особенною своею служебною деятельностью, прибегает к угрозам 
тем, кто не признает возможным добровольно уплатить сотни тысяч, - 
репрессивными мерами, присылкой австрийских войск и привлечением 
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участников в разгромах к уголовной ответственности. Последнее нельзя не 
признать подрывающим при данных условиях и обстановке, в известной 
степени, среди масс населения престижа и значения Суда. 

Мне известен случай, когда г. Титаренко выразил свое неудовольствие 
по поводу того, что не был арестован чинами Державной Варты один частный 
поверенный, который советовал крестьянам, обратившимся к нему с 
сообщением о том, что один из арендаторов имения требует с крестьян 1. 000. 
000 рублей, - обратиться в Суд, который и должен был бы определить и 
присудить действительную стоимость поврежденного и разграбленного 
имущества. 

Известны 2 случаи самоубийства крестьян, явившихся результатом 
подобного добровольного соглашения. 

Насколько мне известно, то после событий 1905-6 г. г. Правительством 
были рассрочены на несколько лет платежи за разгром имений, между тем в 
настоящее время г. Титаренко всеми средствами добивается немедленной 
уплаты крупных сумм, что, подрывая сельское хозяйство (так как в 
большинстве случаев крестьяне даже и не воспользовались инвентарем имений, 
разгромив и приведя в негодность последний), - вызывая, пока скрытое, 
озлобление и новую ненависть к землевладельцам и др. лицам. 

Изложенное, не относясь к моему донесению, приведено мною по тем 
побуждениям и соображениям, которыми я руководствовался и руководствуясь 
всегда при донесении Вам, Господин Прокурор, об общем положении и о 
настроении в Ольгопольском уезде. 

Товарищ Прокурора (підпис) 
ДАВіО, ф. Д-192, оп.1, спр. 39, арк. 131-132 зв. 

 
№ 160. 

1918 р. серпень. – Резолюція С. Кисельова на інформацію щодо участі 
австро-угорських військ в поверненні майна поміщику В. Скибневському 
у с. Чанькове 21 серпня 1918 р. 

Пересилаючи цю переписку до Пана Командіра 25-го Австрійського 
корпусу, прошу зробити належне розпорядження не приймати без прохань о тім 
української влади репресивних заходів до селян по справі справляння втрат 
землевласників по їх призначенню. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 59, арк. 166. 
 

№ 161. 
1918 р. серпень. Кам’янець-Подільський. – Телеграма заступника 

Подільського губернського старости М. Лемені-Македона С. Кисельову 
про запрошення Міністра внутрішніх справ прибути на нараду 
губернських старост. 

Київ. Нестеровська, 20, кв. 6. Подільському Губстарості Кісільову. 
Одержана депеша: «Пропоную прибути [в] Київ на нараду Губерніяльних 

Старост, котра відбудиться 18 і 19 серпня. Коли не можна Вам залишити 
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губернію, надішліть свого заступника. Міністр внутрішніх справ 
Кістяківський». 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 94, арк. 13. 
 

№ 162. 
1918 р. серпня 22. Кам’янець-Подільський. – Замітка в газеті 

«Подольский край» про рішення Міністерства народного здоров’я та опіки 
щодо майна «Просвіти». 

Министерство народного здравия не нашло возможным удовлетворить 
ходатайство Каменец-Под[ольского] общества «Просвіта» относительно 
составления за ними имущества человеколюбивого общества. В виду этого 
Под[ольский] губ[ернский] староста предписал начальнику Каменец-
Под[ольской] державной варты немедленно отобрать от «Просвіти» имущество 
и передать Каменец-Под[ольскому] попечительству о бедных. 

«Просвіти» Поділля в добу Української революції (1917-1920): збірник 
документів і матеріалів / упорядкування, вступна стаття В. Адамського, Б. 
Крищука. – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2014. – С. 111. 
 

№ 163. 
1918 р. серпня 27. Кам’янець-Подільський. – Меморандум 

українського громадянства на Поділлі Подільському губернському 
старості на захист української державності. 

Панові Подільському Губерніяльному Старості [від] Українського 
Громадянства на Поділлю. 

Організоване українське громадянство Поділля, переживши чотири місяці 
нового ладу на Україні, не може далі мовчати й рішуче підіймає свій голос в 
оборону української державності, якій в сей час загрожує велика небезпека. 

Становище Поділля зараз надзвичайно ненормальне й тяжке. Всюди 
провадиться завзята боротьба адміністрації з ворогами нового ладу й спокою. 
Всюди репресії, арешти, карательні експедиції, реквізиції і т. и., і на превеликий 
жаль, караюча рука місцевої влади виключно впадає на голову тих корінних, 
національно свідомих синів України, які всі сили, все життя своє готові віддати 
на службу рідному краєві, яким дійсно є дорога українська держава та її краще 
майбутнє. 

Поляки, великороси, євреї і всі другі національні та соціяльні 
неукраїнські елементи, що байдуже чи навіть вороже ставляться до української 
державности, - серед них навіть відомі большовики та політичні інтригани – 
можуть спокійно перебувати на своїх місцях, злісно насмішкуючись та тихцем 
агітуючи проти німців чи українців – і ніхто на них не звертає уваги, ніхто не 
зачіпає. Тим часом усі свідомі українці, котрі у свій час стільки енергії поклали 
на боротьбу з хвилями безглуздого большовизму й анархії, ославляються 
ворогами державного ладу й спокою, мусять ховатися від адміністрації та весь 
час сподіватися адміністраційних скорпіонів. Тих українців, котрі найбільше 
вірили й тепер ще вірять в можливу поміч українській державі від її нових 
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союзників, офіціяльні представники влади оголошують ворогами австрійського 
війська на Поділлю. 

Свідомі українці самих поміркованих політичних та соціяльних поглядів 
рішуче скидаються з посад; мусять втікати з своїх домів, повітів, навіть з 
губернії, рятуючись від незаконних погроз, трусів та арештів. 

Народні самоуправління, на чолі яких нормальним ходом збудування 
української держави поставлено людей близьких до народу, щирих 
прихильників ладу й найжвавішої земської роботи, взято зараз під особливе 
підозріння адміністрації з метою конче розігнати демократичні Управи. Без 
суду і слідства на цілі місяці Управи закриваються, безоглядно припиняється їх 
просвітно – культурна робота. Ревізійні комісії вважають своїм єдиним 
обов’язком, що б не було, «роз’яснити» ці Управи, збираючи неймовірні доноси 
й плітки. Не оголошуючи жадних злочинних фактів, не дожидаючись розгляду 
зібраного ревізійного матеріялу Губерніяльною Комісією, також затвердження 
міністерства внутрішніх справ, згори вороже настроєні ревізори поспішають 
якнайскоріше усунути народних обранців і замінити їх цілком випадковими 
людьми, хоч в тому немає жадної реальної потреби. 

Українське учительство, яке в свій час жило під страхом насилля та 
большовизму зліва, тепер підпало під погрози і екзекуції большовизму справа. 
Звичайні курси українознавства узиваються огнищами якоїсь протидержавної 
агітації, учителі арештовуються; по доносах непровірених катуються 
австрійськими командами, місяцями переховуються по льохах і т. и. 

Так само кооперативні установи, що складаються з місцевих діячів, які 
обороняють народ від визиску неситих спекулянтів й які вільно працювали в 
найсуворіші часи старого режиму, звертають тепер на себе найпильнішу увагу 
адміністрації. Труси, арешти без жадних серйозних даних, з випусканням через 
деякий час – після невпинних заходів українського громадянства, - 
перетримування по цілих місяцях під арештом ні в чому неповинних 
інструкторів кооперації, конфіскація в кооперативних складах української 
літератури, яка вільно продається по всіх других книгарнях, - усе це має вигляд 
якоїсь помсти й дикого знущання над усим тим, що стоїть ближче до народу, 
говорить по-українськи, обороняє інтереси народних мас. 

Доходить, власне, до того, що в українській державі, де українська мова 
вважається офіційно державною, небезпешно нею користуватися, бо не тільки 
посади не дадуть, а ще й під догляд державної варти віддадуть, і можна 
наразитися на всякі неприємности. 

Найболячіше вражає нас, українців, те, що на всі відповідальні посади: 
старост, начальників державної варти, земських працівників і т. и., 
призначаються найлютіші вороги української ідеї й найзапопадливіші 
прихильники самої темної реакції – начебто для того, щоб вирити тим 
якнайглибшу безодню межи правительством та народними масами, знищити 
всякий шлях до порозумінь і якоїсь згоди між верхами та низами. 

Поводження адміністраторів та панів-хліборобів щодо цих розбурханих 
низів в сей час у свідомих українцях не може не викликати почуття обурення й 
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пекучої тривоги за те, що може статися з нашою Україною. Користуючись 
допомогою мадярських військових команд, пани-хлібороби необачно 
намагаються стягнути з селян всі свої збитки, навіть ті, до яких спричинилися в 
свій час всякі перехожі большовицькі команди. Як посвідчується циркуляром п. 
Губерніяльного Старости, контрибуції накладаються на винних і невинних, 
навіть на тих, що й запевне не торкалися чужого добра. При стягуванні тих 
збитків чиняться такі зловживання, насильства й знущання над селянством, що 
всякий терпець повинен обірватися. Може здаватися, що ці знущання робляться 
умисне, з метою не тільки повернути панам-власникам їх добро, але й 
викликать таке народне повстання, такий вогонь народнього гніву, від яких 
згинула б сама українська держава, на втіху ворогам. 

В руках Ваших, Пане Старосто, велика влада. Ви можете ввести життя 
Поділля в якісь певні береги й попередити можливу катастрофу. Для того 
свідоме українське громадянство Поділля вважає своїм моральним обов’язком 
заявити Вам про крайню необхідність з Вашого боку вжити таких негайних 
заходів: 

1. Взяти собі помішником представника організованого свідомого 
українського громадянства, по рекомендації Національного Союзу українських 
партій, організацій і установ. 

2. Призначити нових повітових старост, особ прогресивного світогляду й 
держаного розуму, щирих прихильників української держави, - по згоді з 
організованим українським громадянством. 

3. Припинити похід ревізійних комісій проти демократичних 
самоуправлінь, давши їм певні директиви й строго провіряючи зібраний ними 
матеріял. 

4. Припинити всякі реквізиції та контрибуції по селах, а в крайнім разі 
поставити їх під контроль справедливо складених (з представників різних 
верств громадянства) комісій. 

5. Припинити адміністративні арешти й труси, без судового слідства, й 
випустити всіх заарештованих таким порядком. 

6. Організувати комісії для розгляду всіх непорозумінь на аграрному 
ґрунті між землевласниками та селянами. 

                        Губерніяльний Національний Союз Українців 
Подільська Селянська Спілка 
Подільське Т-во «Просвіта» 
Подільська Губерніяльна Народня Управа 
Управа Всеподільської Учительської Спілки 
Українське духовенство на Поділлю 
Подільський Союз кооперативних установ 
Споживчі Союзи Поділля 
Представники 

ДАВіО, ф. Д – 255, оп. 1, спр. 124, арк.145-146 зв. 
№ 164. 
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1918 р. серпня 28. Київ. – Телеграма австро-угорського посла в Києві 
Й. Форгача міністру закордонних справ про повстання 20 австрійського 
полку й приєднання його до повстанських загонів. 

Из разных источников ко мне поступают информации, что 20 
австрийский стрелковый полк в Подолии, пополненный из Восточной Галиции, 
взбунтовался, получив известие о предстоящей отправке на Юго-Западный 
фронт. Полк был усмирен силой оружия другими частями импер[аторских] и 
королевских войск. Чтобы выяснить, насколько это известие, сообщенное 
также гетманом, соответствует действительности, военный уполномоченный 
обратился за объяснениями к командованию армии в Одессе, однако не 
получил никакого ответа. 

От многих я слышал также, что дезертиры упомянутого полка примкнули 
к бандам в Подолии. 

Я неоднократно указывал, что использование здесь наших украинских 
войсковых частей кажется мне нецелесообразным, так как местная атмосфера и 
общение с лицами родственной национальности, настроенными в аграрно-
социалистическом и революционном духе, должны подействовать на них 
деморализующим образом. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 90. 

 
№ 165. 

1918 р. серпня 28. – Донесення очільника Подільського губернського 
інформаційного відділу Департаменту державної варти П. Ніколіна про 
створення і діяльність підпільного Проскурівського повітового комітету 
КП(б)У. 

Получены сведения, что город Проскуров посещают московские и 
киевские агенты областных организаций «Всероссийской организации 
украинцев-коммунистов большевиков». Цель их посещения г. Проскурова – 
организовать здесь «уездный комитет украинцев-коммунистов большевиков», 
который своей деятельностью способствовал бы областным организациям к 
ниспровержению существующего ныне на Украине державного строя. 

Немедленно было организовано осторожное наружное наблюдение за 
предполагаемыми агентами областных организаций, а также наблюдаются и все 
как прибывающие в город Проскуров лица, так и местные жители, которые 
будут иметь связь с ними. Для освещения же деятельности агентов этой 
организации, кроме того и секретной агентурой было подыскано и нужным 
образом инструктировано подходящее лицо, которому и удалось скоро 
проникнуть сначала на жительство к одному из этих агентов, а затем войти и в 
состав членов конструирующегося «Проскуровского комитета». 

Через несколько дней этому сотруднику удалось выяснить, что в г. 
Проскурове действительно формируется «Уездный комитет украинцев-
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коммунистов большевиков», члены в который вербуются приезжими агентами 
областных организаций. 

Нить эта подтверждалась еще и одним экземпляром газеты под 
названием: «Известия Всероссийской партии украинцев-коммунистов 
большевиков», добытой агентом от одного из членов комитета. Литература, эта 
газета, а также и прокламации, по словам сотрудника, доставляются в г. 
Проскуров московскими и киевскими членами областных комитетов для 
рассылки в уезды и села. С одной из прокламаций сотрудник ознакомился. По 
своему содержанию она является призывом к пролетариату всех стран и 
крестьянам к восстанию и свержению власти пана гетмана, всего правительства 
и об удалении из Украины австро-германцев. Попутно с этим сотруднику 
удалось видеть и незаметно списать выданный одному из членов комитета 
«мандат», копию которого и прилагаю. 

Выяснено также, что Проскуровский комитет рассылает по селам уезда 
своих агентов-агитаторов с прокламациями, причем, им даются указания 
обращаться на местах исключительно к сторонникам большевистского толка и 
склонять крестьян к поголовному восстанию. В результате этой пропаганды 
некоторые села (Редкодубы и др.) начинают организовываться, а некоторые 
относятся к агитаторам с недоверием. Крестьяне таких сел обещают агитаторам 
быть в г. Проскурове и посетить собрание членов комитета с целью 
ознакомления с солидностью организации. 

В настоящее время «Проскуровский комитет» намечает план действия его 
членов на случай восстания крестьян уезда.  

Сотруднику даны детальные указания о дальнейшей осторожной его 
работе по освещению и выяснению деятельности этой организации, ее членов и 
местонахождения ее разветвлений. В дальнейшем все получаемое и 
разработанное донесу дополнительно. Г. подольському губернскому старосте 
все вышеизложенное мною доложено лично. 

Докладывая о вышеизложенном, покорно прошу Вашего распоряжения о 
немедленном телеграфном уведомлении меня о получении Вами моего 
настоящего доклада. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 90-92. 

 
№ 166. 

1918 р. серпня 29. Київ. – Циркуляр Міністерства внутрішніх справ 
губернським старостам і міським отаманам. 

До Міністерства Внутрішніх Справ поступають донесення, що в 
ресторанах улаштовуються систематичні демонстрації, котрі мають напрямок 
проти державного устрою України. 

По замові відвідувачів находячієся в ресторанах оркестри грають 
монархічні російські пісні, як наприклад, «Слався ти Славйон», при тім 
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присутні, вислуховуючи навстоячки, оддають честь і випроваджують іноді 
скінчення відповідними менту вигуками. 

Наказую: 1. Учасників подібних демонстрацій затримувати і відправляти 
в Росію, щоб вони там з честю могли на ділі, а не в ресторанах, гульбищах 
виявляти свою преданість дорогим для них політичним ідеям. 

2. Господарів ресторанів і орудувачів притягати до відповідальности за 
участь в демонстраціях проти держави. 

Гай-Нижник П. Ігор Кістяківський – «злий геній і дух» гетьмана 
Скоропадського // Київська старовина. – 2005. - № 1. – С. 168. 

 
№ 167. 

1918 р. серпня 29. Кам’янець-Подільський. – Доповідь Кам’янець-
Подільської ревізійної комісії про результати ревізії Подільської 
губернської земської управи.  

Образованная на основании распоряжения правительства Украинской 
державы губернская ревизионная комиссия под председательством 
Губерниального старосты С. И. Киселева в составе: члена Каменец-
Подольского окружного суда В. Г. Гловацкого, советника губернского 
правления В. Ф. Подвысоцкого, члена крестьянского присутствия М. П. 
Волковича-Григоровича, каменецкого податного инспектора К. К. Блавдзевича, 
заведующего отделом по самоуправлению С. С. Жихарева, приступила 24 июля 
1918 г. к обревизованию Подольской губернской земской управы и закончила 
ее 29 августа 1918 г. В виду краткости назначенного срока, обширности 
материала, наличности у ревизоров прямых обязанностей по службе, а затем в 
виду недостаточности средств, которыми располагала комиссия, ей пришлось 
работать с большим напряжением и при тяжелых условиях, следствием чего и 
могла получиться некоторая неполнота ревизии. Тем не менее, материал, 
добытый комиссией, дает освещение деятельности новых хозяев земства – 
избранных на основании четырехчленной формулы. Для цельности картины 
приходится обратиться к тому, как постепенно видоизменялся состав 
губернского земства  и направление деятельности, переходя от прежних форм к 
новой, пока это преобразование не вылилось окончательно в нынешнюю 
форму. Прежде всего, вопреки распоряжению Временного правительства, 
состав гласных губернского земства не был пополнен 50 % не цензового 
земства, а просто заменен был нецензовым элементом – цензовики были 
изгнаны (показание Харжевского), а на их место в числе, превышающем 
законную норму, вступили случайные лица, в большинстве совершенно не 
популярные, никому неизвестные, часто с темным прошлым люди (протокол С. 
С. Жихарева). Можно охарактеризовать в нескольких словах эту эволюцию: 
пришла улица, предводительствуемая кучкой людей с темным прошлым, 
изгнала выборных людей, заняла их место и стала править, внося всюду сумбур 
и путаницу в отношениях, разбрасывая щедрой рукой безсмысленно и 
безцельно земские средства, пользуясь земскими средствами для агитационной 
деятельности и внося всюду и везде в земскую жизнь политику крайнего 
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социализма. Хотя в губернской земской управе членами ее и председателем 
числятся в этот период (тянувшийся с марта 1917 по апрель 1918 г.) прежние 
деятели: председатель Александров, члены: Четвериков, Градовский (показание 
Г. Градовского), но фактически участия в земской жизни не принимают и не 
могут принять, всюду оттираемые и отталкиваемые народившимися уличными 
деятелями. Они, впрочем, скоро и уходят. Таким образом, январь 1918 г. никого 
из них на местах уже не застает. Земством правят своеобразно избранные (см. 
показание Горохова, доклад Главацкого), земский врач губернского земства С. 
А. Ильницкий, совершенно не известный по своей земской деятельности – 
учитель Иваницкий, земский служащий Богацкий, затем малоизвестный 
земский деятель Городецкий и, наконец, крестъянин Стадник (см. протокол 
общего собрания). Эти последние лица проходят в состав управы при условии 
нарушения примитивных избирательных правил (см. протокол об избр.) и 
проходят они, главным образом, в силу политических лозунгов крайнего левого 
направления. Избиратели руководствовались репутацией избираемого не со 
стороны его пригодности для земского хозяйственного дела, а оценивали его 
исключительно с политической стороны. С уверенностью можно сказать, что 
непременным основанием для избрания служила принадлежность к 
политической крайней партии. В таком положении губернское земство застают 
выборы в апреле 1918 г. и на этих выборах проходит нынешний состав 
губернской управы. 

Переходя к обозрению материалов о выборах настоящего состава и 
гласных губернской земской управы, комиссия имеет возможность обрисовать 
только до известной степени проиводство выборов личного состава, что же 
касается выборов гласных, то материалы по этому поводу очень скудны, так 
как выборы производились в уездах – в уездных земских собраниях, и журналы 
о выборах остались на местах. Тем не менее, из сведений и характеристик, 
доставленных повитовыми старостами и имеющихся в докладах уездных 
ревизионных комиссий, явствует, что губернские гласные избирались по тому 
же шаблону, что и уездные – выборы производились случайными людьми, под 
руководством и при участии демагогов крайнего левого направления, без 
соблюдения самых основных избирательных начал. Этим только и можно 
объяснить подавляющее преобладание в числе избранных гласных лиц с 
низшим образованием или же вовсе без образования, с вполне определенными 
отрицательными нравственными качествами, крайнего левого направления до 
большевистского включительно (например, гласные по Каменецкому уезду Ф. 
В. Гладыш, Т. Н. Севастьянов, и Б. С. Добросельский – большевики, по 
Гайсинскому уезду К. С. Стрижанюк, член селянской спилки, агитировал за 
восстание против Гетмана, Л. Ф. Пшеничный агитировал за уничтожение 
буржуазии, по Ямпольскому уезду Е. С. Спринчака повитовый староста 
характеризует названием «погромщик»). Попадаются гласные и с уголовным 
прошлым: таков И. М. Николайчук, гласный по Гайсинскому уезду – в 1915 г. 
был сослан в Сибирь, а в последнее время являлся агитатором грабежа и 
насилий.  
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Состав губернской земской управы определился на выборах в земском 
собрании 25 апреля 1918 г. в таком виде: председатель В. К. Приходько, члены 
Богацкий, Иваницкий, Река, Дубовый, Крекотень и Гут-Ковалев, из коих только 
трое первых с высшим образованием, а остальные с низшим или без всякого 
образования. Гут-Ковалев и Крекотень отказались и в составе нынешней 
управы не значатся. Приходько принадлежит к Украинской трудовой партии 
социалистов-федералистов, Река к партии Украинских социал-революционеров, 
к какой партии принадлежат Богацкий и Иваницкий, выяснить не удалось. 

Лица эти раньше не пользовались популярностью. Приходько служил 
кандидатом на судебные должности, Богацкий был скромным служащим 
земской управы, а Иваницкий учителем в среднем учебном заведении. Ни о 
трудах этих лиц по каким-либо отраслям, ни о какой-либо сколько-нибудь 
выдающейся их деятельности или их талантах общество не знало. Они 
выдвигаются во время революции, когда вся мыслящая часть общества, 
интеллигенция, обезсиленная борьбой с дикими инстинктами разгнузданной 
толпы, на время опускает руки. Выдвигаются люди не вследствие своих заслуг 
перед народом, не потому что они стремятся к установлению общественного 
порядка и им дорого общее благо, а благодаря выставленным ими крикливым 
лозунгам и широким обещаниям. Сказанное целиком может быть отнесено ко 
всему личному составу нынешней управы, за исключением крестьянина 
Дубового, - личности незаметной, не играющей никакой роли в жизни земства. 
Как видно из добытых комиссией материалов (показание Радецкого-Микулича, 
Романовой и пр.), Приходько, Иваницкий и Богацкий проходят в состав управы 
под влиянием политической агитации, которую вел «Союз служащих 
губернской земской управы», а самый союз был под давлением 
«Исполнительного Комитета», причем, конечно, были пущены в ход все 
средства, не имеющие ничего общего с правильной постановкой выборов. 
Следовательно, не приходится говорить о свободном участии в выборах 
населения. 

Деятельность нынешнего состава губернской управы можно 
охарактеризовать как совершенно безхозяйственную, безсистемную и вдобавок 
безпомощную возню с неудержимым стремлением к широкому безплодному 
разбрасыванию народных денег. Земское хозяйство, пришедшее в упадок и 
полное расстройство благодаря войне и революции, не только не 
восстанавливается, но даже не может удержаться в нынешнем его виде, а идет к 
дальнейшему развалу. Управа занимается наймом домов (нанято 6 домов) за 
крупную сумму для будущих служащих земской управы, организацией 
внешкольного образования, затрачивая крупные суммы на наем книгонош и 
инструкторов для этих книгонош, деятельность которых совершенно не 
оправдываетрся производимыми на них затратами (доклад члена Ревизионной 
комиссии Подвысоцкого) и т. д. Кстати, есть некоторые основания предполагать, 
что книгоноши могут служть хорошим орудием для распространения 
противоправительственной агитации. В то же время управа не проявляет какой-
либо реальной заботливости о народной школе. Медицинский отдел – в 
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плачевном состоянии: губернская земская больница – одно из самых крупных 
учреждений земства, с мая текущего года остается без света и воды; никакой 
хозяйственной отчетности в больнице нет, происходят нескончаемые хищения. 
Отчетность по всем другим подведомственным отделу учреждениям также 
отсутствует, количество коек в больнице сокращено, медицинский штат сокращен 
до минимума, некоторые учреждения, как, например, фельдшерско-акушерская 
школа, закрыты. Несмотря на указания служащих на злоупотребления, 
допущенные смотрителем губернской каменецкой больницы К. В. Приходько 
(отец председателя управы), земской управой, в частности членом управы 
Богацким, заведующим медицинской частью, никаких мер к устранению 
смотрителя и привлечению его к ответственности не принято, равным образом 
ничего не предпринято в этом направлении заведующим отделом Ильницким. 
Дорожный отдел совершенно бездействует и дорожный капитал израсходован на 
другие нужды, а вновь делаемые отчисления в этот капитал, хотя и значатся на 
бумаге, но в действительности употребляются путем позаимствования, без 
разрешения земского собрания, на удовлетворение посторонних нужд. 
Агрономический или сельскохозяйственный отдел заглох: по Следянскому и 
Мальчевскому имениям (первое около 500 дес. и второе 100 дес.) никаких отчетов 
нет. Следянское училище временно закрыто, а Мальчевецкая опытная станция – 
бездействует. Отдел сельского строительства запущен и за три последних года 
отчетов нет и из дел управы не видно, чтобы ею были предприняты меры к 
установлению отчетности. Страховой отдел в хаотическом состоянии и 
отчетности нет никакой, основной капитал (около 6 000 000 руб.) значится только 
номинально на бумаге, но в наличности его нет и установить в настоящее время, 
куда и в каких суммах он размещен, благодаря отсутствию правильного 
счетоводства, в данное время не представляется никакой возможности. Земская 
управа черпает средства главным образом из займов, которые она заключает без 
разбора: с уездными земствами (деньги, вырученные от продажи казенного вина - 
500 000 р. у Брацлавского земства и др.), с частными лицами (заем, 
произведенный заведывающим губернской больницей в 97 000 р. по поручению 
губернской управы) и даже наложила руку на кассу мелкого кредита, 
позаимствовав оттуда 60 000 руб., чего не вправе была делать (Устав кассы это 
запрещает). Таким же, конечно, позаимствованиям подверглись дорожный и 
страховой капиталы, о чем упоминалось выше. Хотя 14 октября 1917 г. земским 
собранием и разрешено произвести краткострочный заем в сумме 2 180 000 р. с 
правительственной гарантией у известных учреждений (не частных лиц), при 
соблюдении определенных условий, но управа приступила к реализации займа, не 
выжидая правительственной гарантии и не стесняясь рамками, указанными 
собранием. Что касается отношения нынешнего состава управы к правительству 
Украины, то таковое в последнее время ярко не проявляется, маскируясь 
лояльностью или вернее безразличием, однако, судя по отклику издающейся при 
земской управе газеты «Село», на избрание Гетмана (№ 11 журнала «Село» за 
1918 г., статья «Що сталося у Київі») отношение это нельзя назвать 
доброжелательным. Надо заметить, что в издании газеты принимает участие 
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председатель и его близкие – его жена и шурин – Буторский, так что содержание 
номеров газеты не может быть пропущено без внимания составом управы. Еще 
одно, по-видимому, незначительное обстоятельство в связи со сказанным сможет 
пролить свет на отношение управы к нынешнему правительству. По 
объявленному на должность секретаря в июле этого года принят управой некто 
Шмигель по рекомендательному письму некоего Красовского (по сведениям 
бывшего большевистского комиссара). В письме Красовский восхваляет 
Шмигеля, как очень энергичного деятеля, имевшего возможность занять высокий 
правительственный пост, но не желающего быть «полигачом» Гетмана (показания 
Романовой). Вопреки постановлению земского собрания о принятии на должность 
секретаря – лица с юридическим образованием – Шмигель принят на должность, 
хотя по образованию не юрист, а затем и по другим качествам, по земскому стажу, 
например, стоит не выше других конкурсантов с юридическим образованием. 

Особое внимание было обращено Ревизионной комиссией на 
деятельность губернской земской управы по ликвидации имущества 
Всероссийского земского союза и в виду того, что в этой деятельности был 
усмотрен целый ряд нарушений и злоупотреблений, а также в виду того, что 
материалы по этому производству довольно обширны, Комиссия постановила 
выделить дело с ликвидации в особое производство и составить особый доклад. 

Возвращаясь к характеристике нынешнего состава управы, нельзя не 
отметить некоторой особенности в подборе служащих управы: в числе 
служащих оказалось 7 членов семьи председателя управы – смотритель 
губернской земской больницы К. В. Приходько – отец председателя, секретарь 
редакции журнала «Село» - жена председателя А. П. Приходько, заведывающий 
экономическим отелом брат председателя К. К. Приходько, редактор журнала 
«Село» шурин председателя Бутовский, книгоноша брат председателя М. 
Приходько и служащие канцелярии управы Сочинские Василий и его жена – 
родственники председателя. 

На основании изложенного и добытых матералов Губернская 
ревизионная комиссия приходит к заключению: что, хотя Подольская 
губернская земская управа в настоящем своем составе и не дает прочных 
гарантий в полезности для населения Подолии и продуктивности ее 
хозяйственных начинаний, тем не менее, принимая во внимание, что силою 
нового закона управа в ближайшем будущем должна будет сложить свои 
полномочия, что в деятельности ее нет достаточных данных для привлечения ее 
к уголовному суду, а, следовательно, и устранения ее от должности, что 
достаточным коррективом настоящего состава может быть дополнение его на 
двух свободных вакансиях новыми членами по выбору Губернского старосты, 
что отмеченные в докладе дефекты деятельности могут быть устранены 
распоряжением Губернского старосты и дополненным составом, Губернская 
ревизионная комиссия ПОСТАНОВИЛА: об изложенном довести до сведения 
Министерства внутренних дел с представлением всего производства.  

ДАВіО, ф. Р-4162, оп. 1, спр. 2, арк. 7-10. 
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№ 168. 
1918 р. серпня 30. Кам’янець-Подільський. – Наказ Подільського 

губернського старости інспектору Державної варти М. Потатуєву про його 
вступ на посаду. 

Інспектору Державної Варти полковникові Потатуєву пропонує негайно 
вступити на посаду і ужити всі заходи до того, щоб порядок в ввіреній мені 
губернії встановлювався і підтримувався законними мірами, щоб усі чини 
Державної Варти при виконанні службових обов’язків виявляли належну 
авторітетність своїх вчинків і пам’ятали, що влада повинна бути твердою, 
настойчивою, но ні в якому разі не грубою. 

Подільські губерніяльні відомости. – 1918. – № 73. – 4 вересня. 
 

№ 169. 
1918 р. серпня 31. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова 

Міністру внутрішніх справ про відновлення посади обов’язкового члена із 
земських та міських справ Присутствія. 

На совещании в Киеве я докладывал, что для успешного направления дел, 
поступающих от земских и городских самоуправлений губернии, крайне 
необходимо возстановить должность Непременного члена по земским и 
городским делам Присутсвия. Прошу не отказать сообщить, возможно ли 
разсчитывать на учреждение этой должности в будущем и можно ли 
пригласить собственного кандидата. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 145, арк. 29. 
 

№ 170. 
1918 р. серпня 31. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова 

заступнику Міністра внутрішніх справ про значення форменого одягу для 
підвищення престижу державних службовців. 

На нараді повітових старост під моїм керівництвом було висловлено 
загальне побажання про запровадження формального одягу, як чинам 
адміністрації, так і чинам державної варти. 

Погодившись теоретично, що «внушается гр.-ом дисципліна, а не 
мундиром, шитим сріблом», я все-таки визнаю, що практично в умовах 
теперішнього часу форма надасть велику послугу в справі дисциплінування 
мас, привчаючи населення до прояву зовнішніх ознак поваги влади… недарма 
ж революційний більшовизм так повстав проти форми… Після обмундирування 
вартові і за зовнішнім виглядом і стосовно до обов’язків служби стали 
незрівнянно вищими і форма стала приваблювати на службу більшу кількість 
людей, яка дає деякий простір вибору. Повітові старости, які мають воєнні 
чини, носять воєнну форму, а цивільні форму начальників повітів Царства 
Польського. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 9, арк. 72-72 зв. 
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№ 171. 
1918 р. вересня 3. Вінниця. – Витяг з повідомлення газети «Слово 

Подолии» про повернення голови Вінницької повітової земської управи 
Й. У. Лозинського на свою посаду. 

Председатель уездной земской управы И. И. Лозинский вечером 1 
сентября согласно телеграмме губернского старосты получил возможность 
вернуться к своим служебным обязанностям.  

Слово Подолии. – 1918. - № 92. – 5 сентября. – С. 1. 
 

№ 172. 
1918 р. вересня 3. Кам’янець-Подільський. – Витяг з циркуляру 

С. Кисельова повітовим старостам про організацію санітарної справи. 
Департамент загальних Справ повідомив, що представники 

адміністративної влади в деяких місцевостях вчиняють перешкоди діяльності 
місцевих санітарних організацій при впровадженні ними протигігієничних 
заходів, а головним Радам не дають дозволу на зібрання, скликаємі для 
розповсюдження гігієничних знаній між населенням. 

Повідомляючи про це, прошу зробити розпорядження, аби організації 
своєчасно повідомляли Вас про зібрання і в випадку необхідности 
командіруйте своїх представників. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 138, арк. 19. 
 

№ 173. 
1918 р. вересня 3. Проскурів. – Доповідна записка Проскурівського 

повітового старости Подільському губернському старості С. Кисельову про 
стан справ у повіті. 

На предложение от 9 августа сего года за № 6789 довожу до сведения, 
что исполнительная власть в деревнях вполне соорганизована и во главе 
волостей стоят в большинстве случаев прежние, дореволюционного времени, 
волостные старшины и писаря или назначены новые лица. На должности 
Начальников участков Державной Варты и их помощников назначаются 
преимущественно офицеры или лица, занимавшие раньше должности по 
полиции и имеющие достаточно служебного опыта. 

Поголовное разоружение деревень давно уже произведено и в настоящее 
время производятся обыски лишь при наличии вновь поступаемых данных, что 
в данном селе имеется оружие. 

Все землевладельцы и арендаторы возвратились в свои имения и 
возобновили хозяйства, при чем ни в одном селе не было случая 
противодействия со стороны крестьян. В большинстве случаев крестьяне 
возвратили землевладельцам разграбленный инвентарь и вошли в соглашение 
по поводу уплаты денег за разграбленное имущество, не достигнуто же 
соглашения лишь по тем имениям, где помещики запрашивают большие суммы 
и в тех случаях дела передаются на разрешение Земельно-Ликвидационной 
Комиссии. На совещании Начальников участков Державной Варты уезда, 
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созванном мною 29 августа с. г., выяснено, что никаких выступлений со 
стороны крестьян не было, крестьяне везде признают новую власть и во всяком 
случае никаких недружелюбных выступлений против помещиков не делают, 
так что изложенные в докладной записке Союза землевладельцев от 27 мая 
1918 года факты в настоящее время отпадают. 

ДАВіО, ф. Р-2734, оп. 1, спр. 20, арк. 28. 
 

№ 174. 
1918 р. вересня 4. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр С. Кисельова 

повітовим старостам Поділля про організацію у повітах лояльних до влади 
гуртків. 

Могилівський повітовий Староста повідомив мене, що в повіті лояльна 
частина населення гуртується в кружки задля недопущення в села повстанців та 
агітаторів. Пропоную всім повітовим старостам організувати аналогічні кружки 
для боротьби з повстанцями. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 9, арк. 133. 
 

№ 175. 
1918 р. вересня 6. – Витяг з донесення Подільського губернського 

інформаційного відділу про діяльність підпільних більшовицьких 
організацій на Поділлі. 

В дополнение донесений моих от 28 минувшего августа за № З и от 2 
сентября за № 6 об организации в Проскурове (Подольской губ.) «Уездного 
комитета коммунистов большевиков Украины» докладываю: сотруднику 
Лукашину путем тайной выемки списка «районных» комитетов из памятной 
книжки секретаря комитета студента «Арона» удалось приобрести точные 
сведения о местонахождении этих комитетов в губернии. Расположены они в 
следующих селениях: 

1) с. Дашковцы, Осламовской вол., Н[ово]-Ушицкого уезда — 
организатор и руководитель ун[тер]-офицер Оксарюк; 

2) с. Сциборы, Миньковецкой вол. — подпрапорщик Компак; 
3) д. Васютинцы, Овсянникской вол. Литинского уезда — Федор 

Подгурский и сапожник Абрамовский; 
4) хутор Плюшки, Войтовецкой вол., Летичевского уезда — член 

земельного комитета Николай Загурский; 
5) с. Козачки, Войтовецкой вол. — член земельного комитета, 

окончивший городское училище (фамилия выясняется); 
6) Малиничи, той же волости — фельдфебель Рымар; 
7) Книжковцы, в 3 верстах от Проскурова — Захарий Овчарук; 
8) м. Городок, Каменецкого у. — пять человек рабочих оружейных 

мастерских при сахарном заводе; 
9) д. Лысогорка вблизи м. Купина — организатор выясняется; 
10) Ярмолинцы — Врублевский, содержатель заезжего двора. 
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Выяснены также фамилии остальных членов президиума Проскуровского 
комитета — братья «Яша» и «Илюша»: первый Яков Мушлин, второй — Ихель 
Мушлин, ученики Проскуровского коммерческого училища. Также 
установлена связь Проскуровского комитета с легализированными обществами 
и союзами (...) 

Проскуровский комитет раскинул свои сети и в воинские части, 
квартирующие в Проскурове. В «Охранной сотне» (Днепровские казармы) 
имеются два писаря для связи с комитетом. 

Сотня эта охраняет артиллерийские склады и, по состоявшемуся уговору, 
в случае надобности должна выдать комитету необходимое количество оружия. 

В управлении проскуровского уездного воинского начальника есть тоже 
писаря; на них лежит обязанность перепечатывать на пишущей машинке: 
мандаты, воззвания и прокламации комитета. Фамилии писарей выясняются. 

Железнодорожные организации также подчиняются «Проскуровскому 
комитету» с целью поддержать восстание большевиков полной забастовкой, 
порчей пути, подвижного состава и террористическими актами. 

На днях, числа 9-10 сентября, в Проскурове состоится съезд делегатов 
«районных» комитетов для докладов о деятельности на местах и доставления 
сведений, где и сколько имеется оружия. 

На этом съезде будет избран один делегат для поездки на конференцию в 
Киев, которая состоится в 20 числах сентября. 

Точно установлено, что областной комитет украинцев- коммунистов 
большевиков находится в Киеве, по Трехсвятительской ул., в д. № 19, комната 
8. Пароль «Ц. Б.». Во главе комитета стоит некто Майоров. Для входа туда 
недостаточно знать пароль: необходимо иметь и мандат Проскуровского 
комитета. 

Начало предложенного восстания на Украине выяснится только в Киеве, 
после намеченной конференции. 

Дальнейшее выяснение членов и мест предположенных организаций 
продолжается. 

Докладывая о вышеизложенном, прошу распоряжения Вашего 
превосходительства по телеграфу, могу ли сделать общую ликвидацию по всей 
Подольской губернии всех вышеупомянутых комитетов, приурочив ее к 
намеченной в г. Киеве вышеупомянутой конференции. 

Г. подольскому губернскому старосте обо всем изложенном мною лично 
доложено. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 95-97. 

 
№ 176. 

1918 р. вересня 10. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр С. Кисельова 
повітовим старостам Поділля і начальникам повітової та міської 
Державної варти. 
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Організація товариств Просвіта, кооперативів і інших наукових і 
просвітницьких гуртків за декілька днів до постановки вистави, вечора або 
зборів, заявляє про це належному Повітовому Старості або найближчому 
Начальнику Державної Варти, які в день зборів можуть командирувати для 
присутності на зборах, вечорі або виставі службовця Державної Варти. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 9, арк. 151. 
 

№ 177. 
1918 р. вересня 10. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова 

командиру 25 австро-угорського корпусу з проханням про відкладення 
стягнення контрибуції з мешканців с. Погоріла Могилів-Подільського 
повіту. 

Крестьяне с. Погорелой Могилевского уезда заявили мне, что на них за 
участие в разграблении Муровано-Куриловецкого сах. завода по жалобе 
Управления заводом наложено Австро-Венгерскою комендатурою Ушицкого 
уезда взыскание в сумме 70 000 руб. Уплата единовременно такой суммы для 
них непосильна. Они могли лишь собрать 13 821 руб., которые и вручили 
Австро-Венгерскому офицеру под квитацию; но им предъявлено требование об 
уплате всей суммы, что для них в текущем году является невыполненным из-за 
неурожая. Боясь, что за неуплату всей суммы к ним могут быть применены 
принудительные меры, крестьяне просят моего заступничества. По моему 
мнению, уплата единовременно такой суммы для такого небольшого села, как 
Погорелое, действительно очень трудна. 

Поэтому, а также имея в виду, что в настоящее время уже открыли свои 
действия ликвидационно-земельные Комиссии, которыми разсматриваются 
дела о такого рода взысканиях, прошу Ваше Превосходительство не отказать 
сделать распоряжение о прекращении взыскания с крестьян с. Погорелого денег 
до решения этого вопроса указанной ликвидационно-земельной Комиссией, 
которой я вместе с тем поручаю это дело и о своем решении не оставьте меня 
без уведомления. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 59, арк. 85-85 зв. 
 

№ 178. 
1918 р. вересня 12. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова 

Кам’янець-Подільському повітовому старості стосовно звернення 
Кам’янецького повітового австро-угорського коменданта до населення 
повіту. 

На отношение от 4 сего Сентября за № 4801 уведомляю Вас, что по 
поводу издания Каменецким Уездным Австро-Венгерским Комендантом 
обращения к населению уезда, я вместе с ним снесся с Командиром Австро-
Венгерской бригады. Однако не могу не сказать, что по соображениям тактики 
следует не замечать таких объявлений. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 59, арк. 287. 
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№ 179. 
1918 р. вересня 14. Київ. – Повідомлення Департаменту Державної 

варти Подільському губернському старості про діяльність підпільного 
повстанського штабу в Могилівському повіті. 

Первого сентября в дер. Чуднице, Острожского уезда, Волынской 
губернии, чинами варты задержан за пропаганду большевистских идей 
неизвестный, назвавшийся Иваном Зинкурским, 19 лет, и заявивший, что он 
прибыл для пропаганды из Могилев-Подольского, где в лесах расположена 
штаб-квартира большевиков, пославших его для агитации, и что для той же 
цели выехал вместе с ним и другой агитатор по направлению Сарны – Луцк. 

Задержанный Зинкурский передан ровенскому германскому коменданту. 
О вышеизложенном сообщаю вам для разработки. 
Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 

Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 98-99. 

 
№ 180. 

1918 р. вересня 19. Вінниця. – Лист Департаменту позашкільної 
освіти Міністерства народної освіти до Подільського губернського 
старости з проханням не виселяти з будинку товариство «Просвіта». 

Департамент Позашкільної Освіти звертається до Вас з проханням не 
викидати Т[оварист]ва «Просвіта» з будинку «Человеколюбивого Общества» 
поки ся справа ще не вирішена остаточно на спільному засіданню Ради 
Міністрів. 

«Просвіти» Поділля в добу Української революції (1917-1920): збірник 
документів і матеріалів / упорядкування, вступна стаття В. Адамського, Б. 
Крищука. – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2014. – С. 134-135. 

 
№ 181. 

1918 р. вересня 25. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова до 
заступника Подільського губернського старости М. Лемені-Македона про 
службове відрядження останнього до Києва. 

Прошу Вас відправитися в м. Київ, для вияснення в Міністерстві питання 
про ліквідацію Подільського Губернського Правління і Селянського 
Присутствія, а також про асигнування кредитів на утримання цих установ і 
інших питань і про результати доповісти. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 94, арк. 16. 
 

№ 182. 
1918 р. вересня 25. Кам’янець-Подільський. – Доповідна записка 

Начальника освідомчого відділу при Подільському губернському старості 
про діяльність підпільного «Вінницького губернського комітету українців 
комуністів (більшовиків)». 



159 

Представляя прилагаемую схему «Винницкого губернского комитета 
украинцев коммунистов (большевиков)» докладываю: 

Как видно из этой схемы, во главе этой организации стоял известный в 
гор. Виннице подпольный адвокат еврей НАТАНСОН (парт. кличка «Бугов»), 
дельный и энергичный партийный работник. 

В продолжении одного месяца ему удалось сорганизовать «губернский» 
комитет, простиравший свои связи на некоторые уезды, где также образовались 
свои комитеты. Принадлежавший к этой организации бывший контролер 
билетов Винницкого трамвая Григорий Яропуд (мой сотрудник «Яковлев») с 
момента конструирования этого комитета освещал мне его деятельность. Кроме 
того, квартира «Яковлева» служила «явкой» для всех приезжающих в гор. 
Винницу. 

Винницкий губернский комитет, особенно крепко связанный с 
Проскуровским комитетом, с каждым днем развивал свою деятельность, имел 
несколько конспиративных квартир в гор. Виннице и его окрестностях. 

Так: 1). Квартира НАТАНСОНА являлась канцелярией комитета; 2). 
Квартира «Яковлева» служила «явкой»; 3). Квартира матроса на «Малых 
Хуторах» была складом, куда свозились добытое оружие и динамит; 4). На 
улице князя Ростислава, в доме Гельблу, на 4-м этаже была устроена вторая 
канцелярия, упраздненная. 

Все прибывавшие в г.Винницу, ранее чем явиться к НАТАНСОНУ, 
заезжали в «явку», и предъявляли свои мандаты, помещенные в двойном дне 
внутри спичечной коробочки. Те же лица, которые знали «явки», с повязанным 
бумажкой пальцем, прогуливались или сидели на скамейках в городском саду; 
на обязанности «Яковлева» лежали прогулки с 12 до 3-4 часов в саду и 
высматривание людей с повязанным пальцем, увидев которых, он подходил и 
спрашивал: «Да, я слесарь, работаю в слесарной мастерской». После этого 
приезжий приглашался на «явочную» квартиру, где после соответствующих 
расспросов был представлен НАТАНСОНУ. 

17-го сентября мною были зарегистрированы и точно установлены 
следующие лица: 

1. ВИННИЦКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ: 
1. НАТАНСОН, Сруль, организатор организации, главный кассир. 
2. ЗЕЛЬ, Емельян, б.матрос, кв. «Малые Хутора». 
3. ЗАСЛАВСКИЙ, Пейсах, портной. 
4. ТИМОЩУК, служащий в Продовольственной управе (г. Винница). 
5. КВАТЕРНЮК, Фома, служащий в ликвидационном бюро (в г. 

Виннице). 
6. ГРИНБЕРГ, Мойша, еврей (г. Винница). 
7. БОЙКО, Пантелеймон, крестьянин села Умани. 
8. БЕНДЫК, Петр, крестьянин села Байковки. 
9. ЭДЕЛЬШТЕЙН, Евгений, еврей, крайне энергичный, деятельный парт. 

работник, проживал в г. Киеве, Кузнечная, 93, кв.10. 
10. МАДЬЯР, из Москвы, военнопленный. 



160 

2. ПРОСКУРОВСКИЙ КОМИТЕТ: 
1. ФИШЕР, Петер («Асфальт») – организатор и главный деятель 

комитета. 
2. ЖЕНА его («Мери») – муж и жена старые парт.работники, 

принадлежат к «Интернационалу». 
3 и 4. ИЛЬЯ и ЯКОВ МУШЛИНЫ. 
Все эти лица были арестованы и отправлены в г. Жмеринку австрийскими 

властями. Поводом ареста послужило экстренное распоряжение штаба 
австрийского корпуса, расположенного в г. Жмеринке. Причиной же, 
вызвавшей его, явилось прибытие из г. Москвы в г. Винницу пленного мадьяра 
– солдата, сразу начавшего энергичную агитацию среди мадьярских войск. 

Несмотря на мое точное и ясное соглашение с австрийскими офицерами, 
ведущими контрразведку и политический розыск в Подольской губ., ни в коем 
случае не производить ликвидацию по уездам до получения мною 
распоряжения на это из Киева, они, исполняя приказ Штаба своего Корпуса, 
обыскали и арестовали вышепоименованных лиц. 

Результаты произведенных обысков не оказались достаточно 
продуктивными: у Мойши ГРИНБЕРГА были обнаружены 2 комитетских 
печати, а у Пейсаха ЗАСЛАВСКОГО – штамп для бланков и несколько 
брошюр: «Австрия» и сочинения Каменева. 

После этих арестов работа разбитых комитетов приостановилась и 
многие скрылись из гг. Винницы и Проскурова по разным местам. 

В настоящее время сотрудник мой «Яковлев» в Виннице, оставшийся на 
свободе и непроваленный, продолжает освещать начинающуюся партийную 
деятельность оставшихся: все они стали крайне осторожны, объясняя бывшие 
аресты неосторожностью в своих действиях НАТАНСОНА. Собрания 
происходят на разных квартирах и в разных местах: за городом, в лесу, за 
рекой, у старой мельницы. 

Говорится об устройстве нового съезда для выяснения лиц, оставшихся 
на свободе, и подсчета. Вместе с тем, на будущее время решено, в целях 
предосторожности, собираться частично: в один день должны приезжать на 
съезд из нескольких городов или сел; затем из следущих мест в другой какой-
либо день и т.д. 

По-прежнему, на собраниях обсуждаются вопросы: 
1. Формирование на Украине молодых новобранцев Красной Армии 

(сборный пункт ст. Колонтаевка, Курской губ.), где каждый из них будет 
получать 150 руб. в месяц. 

2. Формирование старых солдат на Украине (тоже для Красной Армии). 
Каждому положено по 300 руб. в месяц. 

3. Каждая волость должна выставить по 200 вооруженных воинов. Для 
этого волостным комитетам поручено вести точный учет оружия и хранения 
его в надежном и скрытом месте. 

4. В каждой волости должен быть выбран атаман (из офицеров крестьян),  
коему полагается 800 руб. жалованья в месяц. 
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5. Вся военная власть в губернии сосредотачивается в одном лице – 
«Начальнике Отряда», выбираемом атаманами. 

6. Желательность привлечения на свою сторону солдат из «Охоронных 
сотен», как пропагандистов и агитаторов в формирующихся на Украине 
воинских частях, и как несущих охрану всевозможных складов оружия. Тем 
более, что по имеющимся сведениям, из находящихся в Виннице в Крымских 
казармах 400 казаков, примкнувших к украинским большевикам, было решено 
на собрании выбрать 42 человека для посылки в формирующиеся Украинские 
воинские части для агитации в пользу большевизма, а также приобрести из этих 
частей оружия для деревень. 

Каждому агитатору назначено жалованье по 450 руб. в месяц и по 15 р. 
суточных. 

Точно такая же организационная работа ведется в настоящее время и в г. 
Проскурове, где мой сотрудник «Спортсмен», с одной стороны, и «Мальчик» - 
с другой – освещают мне эту деятельность и выясняют ее работников. 

Вместе с представляемой схемой представляю также и список тех лиц, 
кои имеют связи с Винницким и Проскуровским комитетами, дальнейшими 
секретной агентурой и наружным наблюдением установлю деятельность 
каждого из поименованных лиц… 

ДАВіО, ф. П-138, оп. 6, спр. 75, арк. 1-5. 
 

№ 183. 
1918 р. вересня 26. Кам’янець-Подільський. – Наказ № 9151 

Подільського губернського старости про порядок закупівлі хліба. 
В перших числах цього вересня до мене звернулись з прозьбою 

Кам'янецька Повітова Народня Управа, Проскурівська Мійська Управа та 
Кам’янецьке Споживче Товариство про видання їм дозволу закупати зерновий 
хліб як для харчування населення, котре переживає гостру потребу в хлібі, так і 
для насіння, бо вже настала пора сіяти озимину, а місцеві інстітуції Бюрохліб 
не постачають необхідної кількісти хліба і не мають запасів його. 

З огляду на таке становище й дбаючи про задоволення населення 
харчуванням і про те, щоб озимі поля були засіяні цілком і в свою пору я видав 
розрішення 3 вересня під № 7769 Проскурівські Мійські Управи закупити 
10000 пуд. хліба, 6 вересня під № 8027 Кам’янецькому Споживчому 
Товариству на 30000 пуд. хліба і 12  вересня під № 8463 Кам'янецькі Повітові 
Народні Управі на 40 вагонів хліба і про таке своє розпорядження повідомив 
Міністерство Продовольчих Справ. 

В одповідь на се повідомлення я відібрав од зазначеного Міністерства 
телеграму та лист, де зазначено, що видані мною розрішення на закупку хліба 
порушують закон про хлібну монополію, а через се повинні бути негайно 
скасовані. 

Виконуючи зазначене розпорядження Міністерства Продовольчих Справ, 
пропоную: 1) всі видані мною на закупку хліба розрішення лічити скасованими; 
2) інстітуції, котрі одібрали мої розрішення на закупку хліба, прошу повернути 
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їх до моєї канцелярії і 3) усі інстітуції, які дбають про постачання населенню 
хліба, наперед мають звертатися по всім продовольчим справам безпосередньо 
до місцевих відділів Державного Бюрохліб, котрому надано виключне право 
закупати хліба і котре має постачати хлібні продукти і нести відповідальність за 
своєчасне постачання необхідної кількости хліба. 

Подільські губерніяльні відомости. – 1918. –№ 82. – 5 жовтня. – С. 1. 
 

№ 184. 
1918 р. вересня 30. Кам’янець-Подільський. – Звернення 

С. Кисельова «До населення Поділля». 
За последнее время из городов, местечек и селений до меня доходит 

известие о том, что разрушенные большевиками порядок и спокойное течение 
жизни возстанавливаются очень медленно и с большим трудом. Ненависть 
одних к другим, жестокая борьба классов еще не утихла, жизни и имуществу 
граждан грозит опасность. 

В основе всех непорядков и недоразумений лежит на мой взгляд то 
кажущееся различие интересов, которое в недавнем прошлом было успешно 
использовано для усиления вражды между людьми и разрушения правопорядка 
и Государства. 

Земледелие – основа благополучия Подолии и земельные безпорядки 
грозят стране наибольшей опасностью и даже гибелью, между тем, именно, в 
этой области вновь стало нарушаться установившееся спокойствие. То в одном, 
то в другом месте селяне опять начали грабить экономии и даже убивать 
экономических служащих. Подавление безпорядков вооруженной силой не 
обходится без невинных жертв. За преступления отдельных лиц страдают 
жители целого села. А это еще больше усиливает вражду одной части 
населения к другой, в чем Правительство усматривает самую серьезную угрозу 
благосостоянию не только Подолии, но и всей Украинской Державе. 

Возстановление нарушенного права и справедливости в отношениях 
между селянами и землевладельцами является первой и неотложной задачей 
Правительства. 

Руководясь правилом, что никто не может безнаказанно обогащаться и 
наживаться за чужой счет, Правительство определенно требует, чтобы селяне, 
разграбившие помещиков, возвратили разграбленное и возместили 
причиненные убытки. Но в то же время Правительство ни себе, ни другим не 
позволяет мстить кому бы то ни было за происшедшую от войны и революции 
общую разруху и не допустит самовольного, по частному почину возмещения 
убытков отдельных граждан в различных классах населения Подолии. 

К сожалению, во многих случаях, ни селяне, ни землевладельцы не 
подчиняются требованиям Правительства. 

Селяне некоторых сел до сих пор не исполнили  закона о возврате 
землевладельцам расхищенного имущества и о справедливом возмещении 
убытков от разгрома частновладельческих хозяйств, а землевладельцы 
позволяют себе и теперь, не смотря на мое запрещение, насильственно и 
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самовольно взыскивать с селян убытки, зачастую в явно преувеличенном 
размере, незаконно пытаясь привлечь к содействию для этой преступной цели 
административную власть, а иногда и военную силу. 

Эти попытки, имевшие место в отдельных случаях, возбуждают в 
населении подозрение, что органы власти призваны к ограждению интересов 
лишь крупного землевладения в ущерб интересам селян и, таким образом, 
вступающие на путь произвола селяне, землевладельцы, органы 
администрации, чины варты, а равно и военная сила, вместо умиротворения 
края, усиливают возбуждение и задерживают успокоение населения. 

Ныне еще раз повторяю: 1) каждый селянин, имеющий у себя чужое 
имущество, лошадь, плуг, борону, воз, материалы и прочее, обязан немедленно 
все это сдать законному владельцу, а Державная Варта обязана оказать в этом 
случае решительное содействие, не останавливаясь пред применением силы в 
случае доказанного упорства незаконного владельца. 

2) Селяне и землевладельцы должны мирно и по совести определить 
убытки, причиненные селянами землевладельцам и при содействии Мировых 
Посредников войти в добровольное соглашение о возмещении этих убытков. 

3) В случаях отсутствия соглашения, заинтересованные стороны должны 
обратиться за разрешением спора в Уездную Земельно-Ликвидационную 
Комиссию. 

4) Никакие самовольные взыскания убытков с помощью ли союзных 
войск, или Державной Варты или другими способами допущены не будут. 

Все, нарушившие настоящее мое требование, независимо от их 
социального или служебного положения, будут разсматриваться мною как 
враги существующего государственного порядка и по отношению к ним будут 
применены самые строгие меры взыскания, вплоть до высылки за пределы 
Украины. 

Ставя своей исключительной задачей общий порядок и общее 
благополучие, стремясь ввести разбушевавшуюся стихию в русло правды и 
справедливости, я призываю население проникнуться сознанием, что путь от 
анархии к порядку при всем искреннем стремлении к возстановлению 
нарушенной справедливости, не всегда будет безболезненным, но чтобы не 
было ошибок на этом пути, не было невинных жертв, органам власти 
необходима помощь общества, помощь самого населения. Всякому мыслящему 
гражданину понятно, что в стране, потрясенной до основания военной грозой и 
пришедшей ей на смену революционной бурей, законность и право 
возстанавливается постепенно и с большими усилиями. Недавнее прошлое 
убедило всех, что разрушение происходит легко и быстро, постройка же здания 
на развалинах требует много труда, времени и соединения творческих сил. Эта 
простая истина должна быть усвоена населением. Население должно уразуметь, 
что к устроению государства призвана не только власть, но и все граждане, что 
общее благо требует напряжения всех сил для установления прочного 
государственного и общественного строя, при котором каждый гражданин мог 
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бы спокойно жить и трудиться в условиях личной и имущественной 
безопасности. 

К общей работе на благо родине к возстановлению провопорядка в стране 
я призываю Вас, Граждане. 

Как представитель высшей государственной власти в пределах Подолии, 
я требую от всех ведомств и учреждений неизменно стоять на страже закона и 
права, проявляя всегда благожелательное отношение ко всем без исключения 
кругам населения. 

Я обращаюсь к Вам, Селяне, с призывом о водворении и поддержании 
порядка в Ваших личных отношениях, как между собою, так и к 
землевладельцам и к безпрекословному повиновению Закону. Помните, что 
власть, охраняя Ваши интересы, не потерпит произвола и самоуправных 
действий ни с Вашей, ни с чьей бы то ни было другой стороны, обладая силой, 
достаточной для водворения спокойствия в крае. 

Слушайтесь не случайных людей, приезжающих в Ваши села – сеять 
смуту в Ваших умах, людей чужих Вам по укладу жизни и понятиям, 
слушайтесь голоса собственного разума, своей совести и этот голос выведет 
Вас из разрухи и поможет Вам стать на правильный путь строительства новой 
жизни. 

В Вас, народные учителя, я хочу видеть опору порядка и благоденствий 
края. Вы призваны насаждать просвещение в народе и руководить 
направлением народного разума. 

Не уставайте внушать вверенному Вам молодому поколению идею мира, 
правды и справедливости, воспитайте в нем добрых граждан, любящих свою 
молодую Державу – Украину. Разъясняя народу и своим ученикам, что 
правильная, спокойная, мирная работа каждой отдельной группы населения, 
селян и горожан, рабочих и землевладельцев, купцов и интеллигенции имеет 
громадное значение в общем обороте народного хозяйства, общем течении 
жизни всего края и нарушение правильности работы больно чувствуется всем 
населением страны. Рука об руку с духовенством, призванным внедрять и 
укреплять религию в сознании народа, Вы окажете большую услугу народу и 
государству. 

Я имею право верить, что Вы, землевладельцы, не увлекаясь 
исключительно личными интересами, проникнутые важностью 
государственных задач, всесторонне обсудите создавшиеся условия жизни, 
отбросите то естественное чувство озлобления, которое в Вас возбуждалось 
самочинными действиями селян по отношению к Вашему имуществу, и не 
только найдете способы мирной ликвидации Ваших убытков, но и пойдете 
навстречу стремлениям безземельной части населения, не отказывая ей в 
продаже участков земли из своих имений, где это по местным условиям 
окажется необходимым и полезным с государственной точки зрения. 

Государство в своем стремлении к экономическому развитию края не в 
силах строить благополучие населения посредством только одного 
административного аппарата. В этом отношении общество должно проявлять 
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свою самодеятельность и свой почин. Поэтому Вас, земские и городские 
самоуправления и интеллигенцию всех слоев городского и сельского населения 
горячо зову к дружной созидательной работе для общего блага. 

Обманутое однажды большевиками население в массе чуждое 
социализаторской политике и стремится только к здоровому, правильному, 
хозяйственно-экономическому укладу. Помогите ему. 

В этом близком для всех нас деле всякое искреннее стремление в 
указанном направлении встретит с моей стороны поддержку, посильные 
указания, совет и полное содействие. 

Я прошу население верить, что весь авторитет власти я направлю в 
стороны полезных народу начинаний и доброго правопорядка, но в то же время 
решительно буду бороться с врагами этого порядка, пытающимися призывом 
населения к возстанию снова повести народ к безумию и напрасным жертвам, 
снова углубить распад и общую разруху в стране. 

В заключение я не могу обойти молчанием того уродливого явления, 
которое, кое где, выразилось в недоброжелательном отношении к украинскому 
языку и национальности со стороны отдельных групп населения и даже 
представителей власти. Подобному явлению не должно быть места в правильно 
организованном Государстве, а тем более в Украинской Державе, и поэтому, 
призывая все национальности Подолии к дружному сотрудничеству для ее 
блага, приглашаю население соблюдать полную лояльность и 
доброжелательство по отношению к Украинской Державе. 

Подільські губерніяльні відомости. – 1918.  – № 83. – 9 жовтня. – С. 2. 
 

№ 185. 
1918 р. жовтня 1. – Донесення голови Подільського губернського 

інформаційного відділу П. Ніколіна Подільському губернському старості 
про революційну діяльність більшовиків Поділля. 

Вследствие предписания Департамента державной варты от 16 сентября 
за № 4259 доношу, что во вверенном мне отделе имеются неблагоприятные в 
политическом отношении сведения на следующих нижепоименованных лиц: 

1. Дубинин – старый и опытный партийный работник, имеет связи с 
центром, а во время большевистского движения занимал должность комиссара 
Подольских ж. д. Названный Дубинин, желая воссоздать разрушенные на 
местах партийные организации, группирует вокруг себя лиц, недовольных 
существующим строем и ведет среди них строго законспирированную 
партийную работу, 'направленную к ниспровержению власти пана гетмана. 

Место его жительства пока еще не установлено, но он по временам 
появляется на ст. Шепетовка и в районе Проскурова. 

2. Ксенофонт Браницкий – находится в непосредственных деловых 
сношениях с Дубининым, во времена большевизма занимал должность 
председателя большевистского комитета. 
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3. Александр Комарницкий – бывший слесарь депо ст. Гречаны; 
убежденный большевик; являлся одним из наиболее видных и активных 
деятелей по проведению ж.-д. забастовки. 

4. Гурницкий-Блажко – командовал во времена большевизма ротой 
красногвардейцев; в настоящее время занимается пропагандой 
противоправительственных идей среди ж.-д. служащих и крестьян. 

5. Дашинский – бывший слесарь Подольской ж. д., уволен с должности за 
участие в ж.-д. забастовке в мае мес[яце] с. г.; проживает в Проскурове, 
поддерживает связь с Браницким. 

6. Суслов – бывший слесарь ж.-д. мастерских ст. Гречаны. Занимается 
пропагандой большевистских идей как среди рабочих, так и крестьян и 
натравливает их на интеллигенцию, проживает в Гречанах. 

7. Александр Басенко – бывший рабочий депо ст. Гречаны; ведет 
противоправительственную агитацию среди рабочих и крестьян; по слухам, у 
него хранится оружие. 

8. Рушковский – бывший рабочий ж.-д. мастерских ст. Гречаны; 
убежденный большевик, имеет связи с Великороссией, откуда получает деньги 
на агитацию. 

9. Павел Литвинов – бывший конторщик материального склада 
Подольской ж. д., проживает в Проскурове, где ведет агитацию среди рабочих. 

10. Братья-студенты Никанор и Иван Кослукие, проживают в с. Паланке, 
Комаровской волости, агитируют среди крестьян, участники восстания в м. 
Джурине. 

11. Ананий Зиновьевич Каленчук – товарищ председателя Ямпольской 
уездной земской управы; ярый большевик, занимается пропагандой своих идей 
среди крестьян, с каковой целью в сс. Жолобы и Паланки устраивал 
конспиративное собрание крестьян. 

12. Хижий – бывший член революционной земской управы, проживает в 
г. Ямполе. 

13. Матросы Балтийского флота: Антон Майко и Александр Ильтишин – 
занимаются пропагандой среди крестьян идей большевистского характера и 
распространяют противоправительственную литературу. Майко занимал одно 
время должность комиссара Балтийского флота; оба проживают в селе Новые 
Паричи и пользуются среди крестьян большим авторитетом. 

14. Раиса Израилевна Барац – бывшая сестра милосердия; открыто 
выступала на митингах против существующего строя, власти пана гетмана; 
проживает в м. Яруга. 

15. Поручик Карпов – занимает должность адъютанта Ямпольского 
уездного воинского начальника, убежденный большевик и командовал одно 
время большевистским корпусом. 

16. Василий Лукич Симонович – секретарь Ямпольской уездной земской 
управы, не скрывает своих большевистских убеждений и открыто 
высказывается против существующего строя, проживает в г. Ямполе. 
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17. Ермолай Иванович Лютый – техник при Ямпольской земской управе, 
открыто стоит на стороне большевиков и проповедывает идеи большевизма 
среди своих сослуживцев. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 100-101. 

 
№ 186. 

1918 р. жовтня 2. Кам’янець-Подільський. – Телеграма С. Кисельова 
до Ново-Ушицького повітового старости про причину арешту голови 
міської думи Нової Ушиці Й. Зновицького. 

Прошу повідомити привод арешту Предсідателя Думи Зновіцького. 
ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 63, арк. 11.  

 
№ 187. 

1918 р. жовтня 2. Гайсин. – Витяг з протоколу виступу гласного 
Гайсинської міської думи І. Нотовича про обставини його арешту 
гетьманською адміністрацією. 

«…В этой бумаге г. Староста нам объясняет, что мы числимся за 
Губернским Старостой, и поэтому со всякими прошениями нам следует 
обращаться не к нему, Уездному Старосте, а к Губернскому. На следующий 
день, т. е. 10 сентября, тот же исполняющий обязанности начальника тюрьмы 
объявил нам другую бумагу Уездного Старосты от 7-го Сентября с. г. за №109, 
в которой г. Староста объявляет нам, что он передает нас в распоряжение 
Губернского Старосты. Даты этих двух бумаг свидетельствуют, что г. Староста 
сообщил нам о передаче нас в распоряжение Губернского Старосты до того, как 
он сделал постановление об этом. 

9 Сентября, когда испол. об. Начальника тюрьмы объявил нам бумагу г. 
Уездного Старосты от 6-го Сентября за № 133, - мы обратились к нему с 
просьбой переслать губ. Старосте наше телеграфное ходатайство; телеграмма с 
деньгами была принята у нас и тут же, в самой милой форме, и. о. Начальника 
тюрьмы уверил нас, что телеграмма будет сейчас отправлена; но на самом деле 
телеграмма вместо того, чтобы попасть в телеграфное отделение, попала, по 
словам того-же исп. об. нач. тюр., к Уездному Старосте для цензуры, и по 
милости последнего телеграмма была послана лишь 14-го Сентября. 

Возможность повидаться с родными мы получили с 16 Сентября, т. е. на 
двадцатые сутки после нашего ареста и на 14-ые сутки после того, как мы 
перешли в распоряжение Губ. Старосты, к этому времени в городе с особой 
упорностью стали циркулировать слухи о том, что мы будем высланы в 
Австрию на принудительные работы. Эти слухи не мало нас нервировали; я 
лично был спокоен и по мере возможности старался успокаивать своих 
товарищей. В беседах с товарищами неоднократно указывал, что хотя г. 
Уездный Староста нас называет противниками Австро-Германских войск, 
однако мы все должны радоваться случаю иметь дело с представителями 
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австрийской власти, которые безусловно культурные и в отношении 
соблюдения законности более безупречны, чем такие агенты Украинской 
Державы, как наш Уездный Староста г. Сенокосов и начальник уездной варты 
г. Горчинский. 

Перехожу к обстоятельствам, сопровождавшим наше освобождение; но 
тут я должен коснуться факта, очень характерного и важного. За семь или 
восемь дней до нашего освобождения в Гайсинскую тюрьму были 
препровождены из м.Теплика два политических арестованных: Спектор и 
Коган. Последние были арестованы тоже в административном порядке и им в 
постановлении инкриминировались обвинения, с точки зрения политической 
более тяжкие, нежели наши. В первые дни Спектор и Коган как товарищи по 
несчастью, на прогулке советовались с нами, но потом стали сторониться нас. 
Приблизительно за день до нашего освобождения, 19-го кажется, один из этих 
арестованных, Коган, выразился в беседе с одним из нашей группы, что ими 
получены сведения о том, что завтра они, Спектор и Коган, будут 
освобождены. Это сообщение вызвало у нас одну лишь улыбку. Однако на 
следующий день в 6 часов вечера сделалось совершившимся фактом – Спектор 
и Коган были освобождены. Тем более этот факт нас поразил, что он как-то 
произошел при очень странных обстоятельствах: им было объявлено только 
постановление Варты и другое постановление было об их освобождении, и на 
наши вопросы, что им читали и что дальше будет с ними, они, Спектор и Коган, 
таинственно ответили нам, что их отправляют куда-то дальше. Факт 
освобождения Спектора и Когана на нас произвел ошеломляющее впечатление: 
этот факт, помимо всех тех подозрительных обстоятельств, при которых он 
совершился, поставил нас с глазу на глаз с вопиющим фактом небывалого 
произвола: хочет Уездный Староста – милует; хочет – карает. 

20-го Сентября, в 9 часов вечера г. Начальник тюрьмы нам заявил, что 8 
человек из нас освобождаются и тут нам объявили бумагу неофициального 
свойства, в которой было написано, кажется, что такие-то, подлежат по его, 
Уездного Старосты распоряжению, освобождению. 

Многое из сообщенного, Вы, г. г. гласные, знаете, но я считаю своим 
долгом публично сообщить это и прошу мое сообщение занести целиком в 
протокол нашего заседания. Наши «культурные» администраторы могут или 
привлечь меня к ответственности в судебном порядке или в административном; 
но ни то ни другое не представляется мне страшным. В случае привлечения 
меня к ответственности в порядке судебном, я, будучи вооружен 
перечисленными выше неопровержимыми фактами, безусловно буду 
оправданным; а в случае привлечения меня к ответственности в порядке 
административном, - то предпочитаю еще раз без вины быть наказанным, 
нежели замалчивать вопиющие, незаконные действия нашего Уездного 
Старосты, г. Сенокосова.» 

После речи гласного Нотовича Председатель Думы Борецкий заявляет, 
что арест гласных Полторихина, Солитермана и Нотовича произвел самое 
удручающее впечатление на думу и местное общество. После ареста 
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означенных гласных он, как Председатель Думы, и Городской Голова 
Осовский, принимали все меры к выяснению причин ареста гласных и 
облегчению их участи, но все старания Председателя Думы и Городского 
Головы остались безрезультатными. Через несколько дней после ареста, 
Председателем Думы и Городским Головой были посланы телеграммы 
Губернскому Старосте о разрешении свиданий родным с арестованными 
гласными и освобождении арестованных гласных на поруки. Так как 
означенные телеграммы не повлекли за собой желательных ответов, то 
создалось впечатление, что арестованные гласные действительно являются 
опасными для общества людьми, как об этом поговаривали в городе, и 
оставалось единственным делом прекратить все дальнейшие ходатайства об 
арестованных гласных. Когда к Преседателю являлись родные и знакомые 
арестованных гласных и просили его принять на себя труд поездки к 
Губернским властям для личных переговоров по делу арестованных он, 
Председатель, советовал просителям не возлагать на него надежд, так как он 
убедился, что его ходатайства, как в Гайсине перед уездными властями, так и в 
Каменце перед Губернскими – будут сведены к нулю. Поездка в Каменец 
явилась для него большой неожиданностью и если она ему, Председателю, 
обвиняемому в ряде политических преступлений, не дала полного 
удовлетворения, то он все-таки очень рад, что путем личных переговоров с г. 
Губернским Старостой несколько способстовал ускорению освобождения из 
тюрьмы гласных Полторихина, Солитермана и Нотовича. 

После сих объяснений Председателя Думы гласный Бонгард заявляет, что 
для Думы стало ясным, какая гнусная клевета возведена на Председателя и из 
этого еще более ясно, насколько напрасно сидели в тюрьме гласные 
Полторохин, Солитерман и Нотович. Бонгард предлагает, в виду истечения 
срока службы Председателя – 11 Сентября (старого стиля ) в знак полного 
доверия избрать Борецкого вновь председателем Думы и выразить ему 
сочувствие и приветствование рукоплесканием. 

Дума подымается и приветствует Председателя. 
Председатель благодарит за доверие и просит вопрос о выборе 

Председателя рассмотреть особо. 
Затем Бонгард в знак протеста против ареста означенных выше гласных 

предлагает Думе приветствовать таким-же порядком гласных Полторихина, 
Солитермана и Нотовича. Дума приветствует. 

Гласный Михальченко вносит предложение перейти к резолюции. 
Председатель Борецкий уступает свое место заместителю Председателя 
Михальченко. 

После обмена мнений Дума принимает резолюцию следующую: 
Заслушав доклад Председателя Думы о его поездке в Каменец-Подольск 

по поводу обвинения его в анархических выступлениях во время революции и 
по делу арестованных гласных Полторихина, Солитермана и Нотовича, и 
выражая свое глубокое возмущение гнусной клеветой, воздвигнутой на 
глубокоуважаемого Председателя Думы Священника Н. Н. Борецкого, 
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заслужившего всеобщую любовь и уважение всего населения г. Гайсина, 
который вместе со всеми без исключения гласными посвятил свои силы на 
пользу граждан г. Гайсина и на установление порядка, спокойствия и борьбу с 
большевистской анархией, - Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: выразить 
Председателю Думы о. Николаю Борецкому свое сочувствие и довести об этом 
до сведения властей и просить о разследовании, кто является виновником 
ложного доноса на Председателя Думы, а равно виновником всех незаконных 
действий по отношению к арестованным гласным Думы, на предмет 
привлечения виновных к ответственности. 

ДАВіО, ф. Д-286, оп. 1, спр. 94, арк. 196 зв.-198. 
 

№ 188. 
1918 р. жовтня 3. Кам’янець-Подільський. – Лист директора 

українського товариства «Групи викладачів Кам’янець-Подільської 
чоловічої гімназії» до Подільського губернського старости про відкриття 
вечірніх загальноосвітніх курсів для дорослих. 

Обществом «Группы преподавателей» Камянец-Подольской мужской 
гимназии, на основании разрешения Комиссариата по делам Киевского 
Учебного Округа от 10 июля 1918 г. за № 8535 / 1099, в г. Каменец-Подольском 
открылись 4 сентября сего года вечерние общеобразовательные курсы для 
взрослых, по программе мужских правительственных гимназий, и того же 
числа начаты учебные занятия, в составе первых 3-х курсов, в здании мужской 
гимназии. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 5, арк. 66. 
 

№ 189. 
1918 р. жовтня 4. Вінниця. – Лист Вінницького повітового старости 

П. Гусакова С. Кисельову про незаконний вивіз австро-угорським 
війсковими коней та великої рогатої худоби. 

В дополнение к представлению моему от 25-го минувшего сентября за № 
4349 доношу, что, несмотря на существующие запрещения и протесты со 
стороны местных властей, Австро-Венгерское командование продолжает 
массами закупать и вывозить лошадей и рогатый скот. Кроме того, то же 
Командование способствует разным скупщикам – евреям чинить в этом деле 
противозаконие, причем при барышниках-евреях состоят австрийские солдаты, 
которые им в сем способствуют, а при проявлении чинами варты чего - либо 
против скупщиков – те же солдаты стают на сторону скупщиков, угрожая 
чинам варты оружием. 

Подобные явления, не говоря о невероятно возрастающих ценах на 
лошадей, скот и продукты из последнего, грозят серьезным бедствием Украине, 
могущей совершенно остаться без скота, а потому ходатайствую о принятии в 
сем направлении подлежащих мер. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 63, арк. 47-47зв.  
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№ 190. 
1918 р. жовтня 4. Кам’янець-Подільський. – Представлення 

Прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду Прокурору Одеської 
судової палати у справі Ямпільського повітового старости М. Ганька. 

Господину Прокурору Одесской судебной палаты Прокурора Камянец-
Подольского Окружного Суда. 

Представление. 
На основании § 17 Наказа Генерал-Прокурора имею честь донести Вам, 

Господин Прокурор, что по дознанию Державной Варты против арестованных 
австрийскими властями бывшего Ямпольского уезднаго комиссара Михаила 
Ганько и других возбуждено уголовное преследование в агитации против 
гетманской власти. 

Производство следствия по настоящему делу определением Общего 
Собрания Отделений Каменец-Подольского Окружного Суда от 13 сентября с. 
г. возложено на Административного Судью по Проскуровскому уезду В. В. 
Донича, которым и начато предварительное следствие по 100 ст. Угол. Улож.  

Обстоятельства дела заключаются в следующем: вслед за свержением 
правительства Центральной Рады Ямпольским уездным комиссаром Михаилом 
Ганько была получена 4 мая с. г. телеграмма Подольского Губернского 
Комиссара от 2 того же мая с предложением собрать на 7 мая с. г. селянский 
съезд в г. Ямполе для протеста против правительства пана Гетмана и 
обсуждения мер к возвращению власти социалистической Центральной Рады. 
По получении этой телеграммы Ганько были разосланы телефонограммы на 
имя всех волостных народных управ Ямпольского уезда о созыве селянского 
съезда на 7 мая. 

В таком виде изложены обстоятельства дела в дознании, произведенном 
вартой. Между тем, из сведений, сообщенных мне лично Губернским 
Старостой С. И. Киселевым, видно, что Михаилом Ганько были приняты меры 
к тому, чтобы на селянский съезд, телефонограмма о созыве коего была 
послана уездным комендантом Шереметом, прибыли лица вполне 
благонадежные. 

По делу кроме Михаила Ганько были задержаны Созонт Басюк, Семен 
Винницкий и Ананий Калинчук, которым вменялась в вину организация 
селянского схода в г. Ямполе 7 мая с. г. Все задержанные по делу, по допросе 
их с соблюдением 722 ст. Уст. Угол. Суд., освобождены. 

Дело задерживается окончанием вследствие необходимости допросить 
свидетелей по ссылке заподозренных по делу лиц, сделать выемки и осмотры 
телеграммы и телефонограммы. 

Копия сего одновременно за № 3788 препровождена мною в Первый 
Департамент Министерства Юстиции. 

Прокурор Суда В. Нестеровский. 
И. д. Секретаря Трембовецкий. 
Центральний державний історичний архів України (далі – ЦДІАК), ф. 

419, оп. 1, спр. 7366, арк. 1-2. 
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№ 191. 
1918 р. жовтня 7. – Донесення Подільського губернського старости 

Департаменту Державної варти про висадження партизанами в повітря 
мосту біля ст. Проскурів. 

Только что осмотрел взорванный мост в полутора верстах от станции 
Проскуров. Повреждения правого пути серьезны, левый сегодня открыт для 
движения. Около 30 шашек не взорвались, чем объясняется относительное 
благополучие. Мост расположен среди двух пригородных селений, в которых 
имеются большевики. Вызваны начальники осведомительного и уголовного 
отделов. Подробности сообщу по выяснении. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 134. 
 

№ 192. 
1918 р. жовтня 7. Проскурів. – Телеграма С. Кисельова до 

Міністерства внутрішніх справ про огляд ним висадженого в повітря 
мосту біля ст. Проскурів. 

Тільки що оглянув підірваний міст [за] півтора версти [від] станції 
Проскурів. Пошкодження правих рейок серйозні, [на] лівій сьогодні відкритий 
рух. Біля 60 шашок не підірвались, чим пояснюється відносний добробут. Міст 
розташований серед двох приміських поселень, в яких є більшовики під 
головуванням українського діяча Місевича. Викликані начальники Освідомчого 
і Карного Відділів. Подробиці повідомлю після вияснення. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп.1, спр. 76, арк. 134. 
 

№ 193. 
1918 р. жовтня 10. Гайсин. – Протокол засідання Гайсинської міської 

думи у справі організації Державної варти. 
Журнал заседания 

Гайсинской Городской Думы 
Октября 10 дня 1918 года №264 

Под председательством заместителя Председателя Думы 
М. Н. Михальченко. 

В заседании присутствовали гласные: 
А. Н. Осовский, А. О. Федоров, Л. Х. Бык, И. А. Сигал, И. А. 

Четвериков, И. Н. Драгун, И. И. Юрчак, П. В. Прилипко, И. С. Нотович, М. И. 
Зельцман, А. А. Салий, Ф. Я. Почерняев, И. С. Ротенберг, М. М. Солитерман, В. 
Т. Макаренко. 

Всего 16 человек, из общего числа 28, образующих состав Думы. 
СЛУШАЛИ: Подольский Губернский Староста в циркулярном 

предложении от 17 июля за № 485 на имя Городских Управ Подольской 
губернии сообщил: «имея в виду, что с упразднением милиции, города 
освобождены от расходов, сопряженных с ее содержанием, а между тем, 
организуемая ныне Державная Варта обслуживает города; я, согласно 
совещанию Уездных Старост в вверенной мне Губернии по вопросу об 
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организации Державной Варты, прошу Городские Управы придти на помощь 
[в] организации Державной Варты, столь необходимой для поддержания 
спокойствия и порядка внутри государства, и распорядиться, по примеру 
прежних лет, ассигнованием необходимой суммы денег на наем помещений 
под арестные дома, квартиры Начальника Городской и участковых Городских 
Начальников Державной Варты, их канцелярий, на освещение, отопление и 
содержание телефонов этих квартир, а также на разъезды означенным лицам по 
делам службы по городу, так как чинам Державной Варты часто приходится 
исполнять поручения, касающиеся городского хозяйства. Об исполнении этого 
предложения уведомить меня». 

Из присланной Начальником Городской Державной Варты сметы, при 
сем представляемой, усматривается, что к ассигнованию с І Сентября с./г. по І 
Января 1919 года требуются следующие расходы: 

І/ На наем квартиры Начальнику Городской Варты в месяц 200 р., а с І 
Сентября 1918 г. по I Января 1919 г. 800 руб. Ему же на разъезды по городу в 
месяц 200 руб., а с І Сентября 1918 г. по І Января 1919 г. – 800 руб. Ему же на 
отопление квартиры в месяц 120 руб., а с І Сентября 1918 года по І Января 1919 
г. – 480 руб.  Ему же на освещение квартиры в месяц 120 руб., а с І Сентября 
1918 г. по І Января 1919 г. 480 р. 

2/ На наем квартиры Помощнику Начальника Городской Варты: в месяц 
150 руб., а с І Сентября 1918 г. по І Января 1919 года – 600 р. Ему же на 
разъезды по городу в месяц 200 руб., а с І Сентября 1918 года по І Января 1919 
г. – 800 руб. Ему же на отопление квартиры в месяц 100 руб., а с І Сентября 
1918 г. по І Января 1919 г. – 400 руб. Ему же на освещение квартиры 100 руб. в 
месяц, а с І Сентября 1918 г. по І Января 1919 года – 400 руб. 

3/ Делопроизводителю Гайсинской Городской Варты на наем квартиры 
100 руб. в месяц, а с І Сентября 1918 г. по І Января 1919 года – 400 руб. Ему же 
на отопление квартиры в месяц 75 руб., а с І Сентября 1918 г. по І Января 1919 
г. – 300 руб. Ему же на освещение квартиры в месяц 75 руб., а съ І Сентября 
1918 г. по І Января 1919 года – 300 руб. 

4/ На наем помещения под канцелярию Варты и для вартовых в месяц 
500 руб., а с І Сентября 1918 г. по І Января 1919 года-2000 р. 

5/ На отопление канцелярии Варты и помещения вартовых в месяц 500 
руб., а с І Сентября 1918 г. по І Января 1919 г. 2000 руб. 

6/ На освещение канцелярии Варты и помещения вартовых в месяц 400 
руб., а с І Сентября 1918 г. по І Января 1919 г. – 1600 руб. 

7/ На содержание телефона в канцелярии варты в месяц 13 руб. 37 коп., а 
с І Сентября 1918 г. по І Января 1919 г.- 53 руб. 48 коп. 

8/ На наем помещения под арестованных пока сумм не требуется, т. к. 
последние под стражей содержатся в Гайсинском Арестном доме. 

и 9/ На освещение арестного дома в месяц 200 руб., а с І Сентября 1918 
года, по І Января 1919 г. 800 руб., и на отопление в месяц 500 руб., а с І 
Октября 1918 г. по І Января 1919 г. 1500 р. 

А ВСЕГО по І Января 1919 г. 14313 р. 48 к. 
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При этом Управа просит решить вопрос о расходах на телефоны чинам 
варты, которых в настоящее время на квартирах чинов Варты не имеется. 

Городская Дума, принимая во внимание значительность подлежащей к 
ассигнованию суммы и находя необходимым, предварительно решения этого 
вопроса, выяснить, относится ли по закону к городскому управлению 
производство перечисленных в докладе расходов, ПОСТАНОВИЛА: поручить 
управе передать настоящий вопрос на заключение городскому юрисконсульту. 

Заместитель Председателя Думы (підпис) 
Гласные: (підписи) 
ДАВіО, ф. Д-286, оп. 1, спр. 94, арк. 323-324. 
 

№ 194. 
1918 р. жовтня 12. – З донесення голови Подільського губернського 

інформаційного відділу П. Ніколіна Подільському губернському старості 
про діяльність підпільних більшовицьких організацій і політичні настрої 
селян. 

Поступающие в отдел агентурные сведения о деятельности 
большевистских организаций и о настроении крестьян рисуют приблизительно 
следующую картину. 

Руководители большевистского движения Центральной России, в целях 
распространения своего влияния на Украину, разослали сюда большое 
количество агитаторов, которые, разъезжая по деревням и селам, ведут среди 
крестьян очень сильную агитацию как против гетмана, так и вообще против 
существующей на Украине власти и призывают их к вооруженному 
выступлению. Для того, чтобы это восстание прошло дружно, а не носило 
характера отдельных вспышек на местах, они рекомендуют создавать в 
губернских городах особые комитеты, которые в свою очередь организуют 
таковые же по волостям и уездам, и устанавливают с ними самую тесную связь. 

В настоящее время, хотя агентура и не отмечает существования в г. 
Каменец-Подольске большевистского комитета, тем не менее указывает на 
попытки отдельных лиц к созданию такового. За означенными лицами мною 
установлено наблюдение и деятельность их освещается агентурой... 

В настоящее время деревни представляют весьма благодатную почву для 
агитации, и агитаторы пользуются большим успехом. Крестьяне питают теперь 
страшную злобу к помещикам, считая их главными виновниками создавшегося 
положения. Особенно сильно сказалась эта злоба тогда, когда заставили 
крестьян уплачивать помещикам за причиненные им убытки, а если принять во 
внимание, что, взыскивая за убытки, помещики нередко допускали 
злоупотребления, т. е. требовали гораздо больше, чем им следовало получить, 
то станет весьма понятной та вражда, которую в данный момент питают 
крестьяне к помещикам... 

В последнее время, в связи с передвижением австро-венгерских войск и 
распространенными слухами о скором уходе этих войск с территории Украины, 
наблюдается повышенное настроение среди крестьянских масс, и если эти 
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слухи действительно подтвердятся, то можно с уверенностью сказать, что 
крестьяне, руководимые темными людьми, восстанут, причем все это в первую 
голову отразится на помещиках, а потом уже перенесется в город. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 104-105. 

 
№ 195. 

1918 р. жовтня 12. Кам’янець-Подільський. – Зведення Подільського 
губернського інформаційного відділу Подільському губернському старості 
про більшовицьку агітацію на Тарасівському цукровому заводі та в 
Могилів-Подільському. 

На Тарасовском сахарном заводе Новоушицкого уезда некоторые 
служащие занимаются пропагандой среди рабочих этого завода идей 
большевистского характера. К числу этих служащих принадлежат: помощник 
бухгалтера Суходольский, кассир Буйницкий Михаил, Станислав Кульчицкий, 
бывшие солдаты Корольков и Заворотный, женщина Терлецкая и некий 
Басалюк. Этот последний убежденный большевик и один из видных агитаторов 
Солобковецкого района; в настоящее время, появляясь в селах, ведет 
усиленную агитацию против помещиков, говоря: «Мы плохо делали, что 
разрушали имения, нужно было «гнезда» оставить целыми, а «птиц» 
поубивать». Самые подробные сведения о вышеуказанных лицах можно 
получить у помощника директора завода Думанского. 

Настоящие сведения сего числа отосланы: 
1. Г. директору Департамента державной варты за № 331. 
2. Начальнику Новоушицкой державной варты с просьбой сообщить о 

деятельности указанных лиц, за № 332. 
Проверить сведения. 

Николин. 
В городе Могилев-Подольске проживают: парикмахер Нафман и некий 

беженец из Польши Близнюк. Первый живет по Долгой ул. в доме Бронштейна, 
а второй временно проживает в Лондонской гостинице № 4. Оба принадлежат к 
числу идейных большевиков и ведут усиленную агитацию как против 
существующего ныне державного строя, так равно и против буржуазии. 

Местом для агитации им служит Пушкинский дом, где обыкновенно 
бывает очень много людей, приходящих туда за получением 
продовольственных карточек. По словам Нафмана, у него хранится оружие, 
которое в случае надобности он может представить. 

Подлинный подписал Николин. 
Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 

Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 105-106. 

 
№ 196. 
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1918 р. жовтня 13. Кам’янець-Подільський. – Телеграма С. Кисельова 
в Департамент Державної варти про охорону складів зі зброєю. 

Приватним шляхом мною отримані відомості, що в ніч з 6-го на 7-е 
жовтня при уході 20 угорського полку повинні були бути підірвані 
артилерійські склади в м. Вікторії і Городку. За розпорядженням австрійського 
командування вибухи були відмінені, так як на зміну 20-го полку прийняв 308 
наказ про підрив складу показово. [При] величезній цінності складу 
охороняється двома вартовими. Склад більше семи мільйонів рушничних і 
більше ста тисяч артилерійських патронів тимчасового [зберігання]. Терміново 
мною вислані для охорони складу 40 кінних вартових. Прошу термінового 
розпорядження [про] збереження цілісності багатомільйонного казенного 
майна. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 169. 
 

№ 197. 
1918 р. жовтня 14. – Звернення подільських діячів Українського 

Національного Союзу до С. Кисельова. 
В м. Жмеринці розташований Австро-Угорський корпусний Суд 25 

корпусу. В казармах колишнього 11 стрілкового полку знаходиться під 
арештом в двох бараках біля тисячі українських громадян, котрі передані 
австріякам Українською владою. В одному бараку для інтелігентних зараз 
перебуває 29 чоловік – там є українські старшини, учителі, кооператори, 
студенти, семінарісти, адвокати, деякі члени Центральної Ради і инші, а в 
другому всі решта. Там, де сидять інтелігенти, то ще так сяк, но там, де сидять 
селяне і робітники, то навіть неможливо того описать: в бараку так тісно, що 
нема людям де стоять, а не тільки сидіти, або лягти, вонь, сморід, бруд і таке 
нехлюйство, що ні одна скотина не була б, щоби не здохнути, в таких умовах, 
як ті люде, а сидять вони приблизно за агітацію, як члени комітетів, по доносах 
наших панів-хліборобів, вірніше хлібоїдів, і т. инше. Наприклад, в бараку 
інтелігентних сидить доктор прав Козоріс за те, що Вінницький староста 
написав, що він шкодливий для Української держави і він сидить вже кілька 
місяців. Член Центральної Ради Миколайчук сидить пошти з самого перевороту 
– доказів жадних, але Австрійський Суд постановив інтерніровати тільки через 
те, що на нього було багато доносів – сидить бідняга, вже й посивів від того 
добра; студент Грицай за агітацію – якийсь піп заочно набрехав – і теряє науку 
в інституті і т. д. без кінця – не можуть люде дочекатись ні Суду ні розправи, і 
коли діждуться кінця – невідомо. 

Вагалі ж людей арештовують без жадних підстав і доказів, тримають в 
неволі, перепроводжуючи з одного міста в друге, вбивають по дорозі, як би за 
те, що хтів утікти, б’ють, наругуються, чинять насильство і т. инше. Одного 
селянина біля Смотрича, Кам’янецького повіту, закопували живцем в могилу і 
він збожеволів; це при стяганню грошей карательною експедицією. Наприклад, 
Кам’янецький повітовий староста дав наказ арештувати мійського адвоката 



177 

українця Николаїва лише задля того, що того вимагали деякі поміщики і його 
лише визволив Австрійський польовий Суд, висміявшись з української власти. 

У Кам’янецькій тюрмі сидить зараз хвершал з м. Фрамполя Артеменко, 
він помішаний (душевно-хворий), котрому необхідно зробити медичний огляд, 
а його, як агітатора, по постанові Губернського Старости висилають за межи 
України. 

По всьому Поділлю досі ще немає й одного випадку, коли б справа 
непорозумінь між поміщиками та селянами була б розглянена земельно-
ліквідаційною комісією. 

Всі прохання в цих справах, котрі подавалися до української власти з 
боку селян, як ними, так і їх повіреними, попадали звичайно в союз хліборобів і 
залишалися без всяких наслідків. 

Арештовують старих людей селян навіть по 70-80 літ, як то було в 
Чанькові, Ново-Ушицького повіту ні за що і даже бабів по 60 літ і 
препроводжують до Австріяків, а ті гноять по ріжним казематам, а українські 
власти не показуються. 

Судові установи мовчать і скрізь твориться свавольство, нехтується закон 
про те, що кожний Суддя, чи Прокурор, довідавшись про незаконний кого б то 
ни було арешт, робить негайне розпорядження про його увільнення. 

Деякі пани-хлібороби для того, щоб стягнути с селян гроші, беруть 
австріяків і творять насильство над селянами, відкидаючи закон 15 липня, а тих 
селян, що покладаються на нього, роблять агітаторами і гноять по тюрмам. 
Ніхто в таких справах не може нічого казати, бо панські слуги свідчать, що 
люди ті агітатори і на них в адміністративному порядку накладають зараз кару. 

Скрізь біля станцій залізниць мад’ярські жовніри страшно кепсько 
поводяться, часто доходить до того, що багнети ідуть в хід – порозумітись 
неможливо через незнання мови. Особливо їх ненавість виявляється на тих 
людях, котрі продають проїзжаючим ріжне харчування – сих останніх вони 
прямо збивають, а харчування в такім разі йде по всім сторонам. На таке 
глузування неможливо дивитися без болю в серці. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 61, арк. 113-113 зв. 
 

№ 198. 
1918 р. жовтня 15. Кам’янець-Подільський. – Зі звернення 

С. Кисельова до Вінницького окружного суду про обрання одного члена 
суду для участі в комісії з виборів земських гласних Вінницького повіту. 

На основі розд. ІХ закону 16 вересня цього року в комісії по виборам 
земських гласних входять і представники судового відомства – член окружного 
суду по виборам загальних зборів суду. З огляду на це честь маю просити 
Вінницький окружний суд обрати одного члена суду для участі в комісії по 
виборам земських гласних Вінницького повіту.  

ДАВіО, ф. Д-172, оп. 1, т. 2, спр. 293, арк. 457. 
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№ 199. 
1918 р. жовтня 15. Вінниця. – Лист Вінницького повітового старости 

П. Гусакова С. Кисельову про самовільну реквізицію австрійськими 
солдатами 12 тисяч пар чобіт з фабрики «Яструб». 

13-го сего октября около трех часов пополудни в усадьбу фабрики обуви 
«Ястреб» в г. Виннице явились вооруженные австрийцы 310 пехотного полка, 
силою около одной роты, во главе с Австрийским Комендантом г. Винницы 
полковником Инглером, по распоряжению которого австрийские солдаты 
арестовали украинский караул, отняв у него оружие, а затем Комендант Инглер 
снял пломбы и замки со складов и австрийские солдаты начали грузить на 
подводы и вывозить сапоги. На право вывоза обуви австрийцы никакого 
разрешения не получили, равно и со стороны украинских воинских частей 
фабрика «Ястреб» никаких извещений не имела. На открытых австрийцами 
складах имелось около 12 тысяч пар сапогов военного образца, находящихся в 
ведении Губернского Кожевенного Комитета. 

Товарищ Директора фабрики Каретников заявил чинам варты, что 
одновременно с появлением австрийцев в усадьбу фабрики, он был арестован в 
своей квартире по улице Петра Великого, в доме Дашкевича, и под караулом 
шести австрийцев доставлен в усадьбу фабрики, где Комендант Инглер 
потребовал выдачи ключей и указания складов. Ключи были выданы и склады 
перешли в распоряжение австрийцев. 

О вышеизложенном доношу. 
ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 63, арк. 96-96 зв. 
 

№ 200. 
1918 р. жовтня 17. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова 

австрійській Штатскоманді стосовно арешту колишнього Проскурівського 
повітового комісара Т. Верхоли. 

В виду того, что арестованный Австрийской командой в Подволочиске 
бывший Председатель Проскуровской Уездной земской Управы и уездный 
Комиссар Трофим Иванович Верхола никогда большевиком не был и во время 
большевизма скрылся из Проскурова, а возвратился лишь с приходом 
Австрийских войск, если Австро-команда обвиняет его только в 
принадлежности к большевикам, то я прошу об освобождении Верхолы, 
находящегося во Львове, в тюрьме. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 63, арк. 117. 
 

№ 201. 
1918 р. жовтня 17. – Повідомлення Департаменту Державної варти 

Подільському губернському старості про діяльність більшовиків в районі 
Проскурова. 

Министр путей сообщения имеет сведения, что в районе станций 
Богдановцы, Проскуров и Гречаны большевизм свил себе гнездо, причем 
руководителями этого движения являются Дубинин, Сребренников и Шухов. 
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Последние покушения на взрыв пути и мостов несомненно, по мнению 
министра путей сообщения, являются результатом активного выступления 
упомянутых лиц. 

Сообщая об изложенном для сведения и зависящих распоряжений, 
Департамент державной варты просит о последующем его уведомить. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 106. 

 
№ 202. 

1918 р. жовтня 18. Київ. – Циркуляр директора Департаменту 
Державної варти Міністерства внутрішніх справ О. Аккермана 
губернським старостам про можливість використання в діловодстві 
російської мови. 

Департамент вважав би поки що можливим, в інтересах справи і 
швидкості праці, викладати папери, що направляються в Департамент, і 
російською мовою.  

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 6, арк. 43. 
  

№ 203. 
1918 р. жовтня 18. Кам’янець-Подільський. – Звернення С. Кисельова 

до голів Союзів земельних власників, хліборобів, міських голів, голів 
повітових земських управ, повітових старост Подільської губернії про план 
заходів щодо посилення правопорядку. 

Неопределенность политической конъюнктуры с одной стороны и все 
еще беспокойное настроение крестьянских и рабочих масс с другой должны, 
естественно, усилить внимание правительства и общества к все еще 
неразрешенному вопросу о необходимости создания для поддержания порядка 
и авторитета власти прочной и надежной самодовлеющей Украинской силы, 
которая во всех непредвиденных случаях могла бы реально поддержать 
порядок, сохранить личную и имущественную безопасность граждан и при 
которой австрийская воинская сила играла бы роль только служебную. 
Существующие кадры Державной Варты для этого недостаточны ни 
количественно и качественно. Взятые в большинстве из среды того населения, 
которое в недавнем прошлом  показало свою  склонность к большевистскому 
разрушению, нижние чины Державной Варты оказались к тому же 
недостаточно обеспеченными материально и по этим двум мотивам не могут 
еще служить вполне надежным оплотом порядка. С одной строны нужны 
параллельные с вартой добровольческие организации из сознательных 
хлеборобов и интеллигенции, которые не дрогнули бы в случаях попыток 
новых потрясений со стороны большевистско настроенных масс, и с другой 
нужна материальная помощь общества для улучшения быта пешей и конной 
варты, чтобы служба в варте привлекала лучшие силы. 
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Озабочиваясь срочным решением этих волнующих вопросов, я прошу г. 
г. Повитовых Старост, Председателей Союзов Земельных собственников и 
хлеборобов, Председателей Уездных Земских Управ и Городских Голов создать 
из своей среды особую комиссию при Управлении Повитовых Старост, под 
председательством последних заняться разрешением и проведением в жизнь 
указанных выше  вопросов  в соответствии с существующими 
законоположениями и получаемыми от меня и Инспектора Варты общими 
директивами. 

Схема, по которой должна построиться необходимая сила для охраны и 
поддержания порядка, представляется в следующем виде: 

1. Державная Варта, Городская и Уездная, в штатном числе, 
установленном законом. Уездная – пешая, конная варта и резервная сотня. Все 
виды денежного довольствия получаются от казны. Желательно и необходимо, 
чтобы общество дало бесплатно необходимое количество продовольственных 
продуктов для людей и по твердым ценам фураж для лошадей. Желательно 
содействие общества в оборудовании казарменных помещений для вартовых. 

2. В помощь резервной сотне в уезде образовываются добровольческие 
отряды из хлеборобов на основаниях, указанных в циркулярах М.В.Д. 13 
августа № 751, 22 авг. № 947 и 31 авг. № 1095. 

3. В помощь городской варте при существующих пехотных, 
артиллерийских и кавалерийских полках, где имеется уже кадры г.г. офицеров 
(Подольский, Винницкий, Могилевский, Проскуровский, Липовецкий, 
Бережский и др.), организуются по соглашению с г.г. командирами полков 
добровольческие отряды из чиновников и интеллигенции, которые обучаются в 
районе казарм и образуют из себя боевую часть под командой г.г. офицеров. 
Оружие остается в полках и выдается только в случае выступления отряда для 
подавления беспорядков. Там, где полков не имеется, необходимо приглашение 
бывших кадровых офицеров в качестве командного состава и добровольческую 
организацию. 

4. Для наблюдения за порядком в городах ночью для ночных обходов и 
дежурств образуются домовые районные комитеты, назначающие наряды и 
ведающие делом охраны под руководством и учетом комиссии Повитового 
старосты. Тут же при управлении Старост и следует образовать 
информационное бюро, куда для разработки должны передаваться все 
необходимые сведения, получаемые при наблюдении за порядком. Получаемые 
сведения г.г. Повитовые Старосты благоволят немедленно направлять в 
осведомительный отдел, уголовное розыскное отделение или общей варте, судя 
по характеру полученных сведений. 

Комиссия по создании и поддержании Государственного порядка при 
Повитовых Старостах благоволит все свои пожелания и замечания на 
настоящую схему, проекты обязательных постановлений, желательных для 
порядка, препровождать незамедлительно мне, а г.г. Повитовых Старост о ходе 
сформирований Хлеборобческих отрядов прошу сообщать мне еженедельно 
для доклада г. Министру Внутренних Дел. 
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Серьезность и срочность решения поставленных мною вопросов дают 
мне уверенность, что г.г. Председатели Союзов Собственников и Хлеборобов 
примут решительное участие в делах комиссии и найдут способы и средства к 
скорейшему активному содействию Правительству к поддержанию и 
укреплению всем необходимого Государственного порядка, чтобы раз [и] 
навсегда предотвратить возможность повторения кошмарных ужасов 
пережитого. (… ) 

ДАВіО, ф. Д-255, оп. 1, спр. 124, арк. 153-153 зв. 
 

№ 204. 
1918 р. жовтня 18. Кам’янець-Подільський. – Запит С. Кисельова в 

Державну варту про приїзд гетьмана на свято відкриття Кам’янець-
Подільського державного українського університету.  

Прошу терміново повідомити, чи слід очікувати приїзду ЙОГО 
СВІТЛОСТІ [в] Кам’янець [на] відкриття університету; також хто приїде від 
Міністрів. Можливі заходи охорони шляху і міста здійснені, але приїзд вважаю 
поєднаним [з] ризиком більше звичайного. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп.1, спр. 76, арк. 168. 
 

№ 205. 
1918 р. жовтня 19. Кам’янець-Подільський. – Лист С. Кисельова до 

інтенданта 20 австро-угорського полку з проханням про відпуск 120 пудів 
борошна. 

Ласкаво прошу Пана Інтенданта відпустити Кам’янецькій міській управі 
120 пудів борошна для випічки хліба задля місцевого населення. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 149, арк. 72. 
 

№ 206. 
1918 р. жовтня 23. Гайсин. – Протокол засідання Гайсинської міської 

управи під головуванням міського голови А. Осовського у справі 
організації Державної варти. 

В заседании присутствовали члены: 
А. О. Федоров и Н. Я. Фуркевич. 
В порядке ст. 8 Закона 2 Октября 1918 г. об изменении действующего 

положения об общественном управлении городов, 
СЛУШАЛИ: 
Подольский Губернский Староста в циркулярном предложении от 17 

июля за № 486 на имя Городских управ Подольской губернии сообщил: «имея в 
виду, что с упразднением милиции, города освобождены от расходов, 
сопряженных с ее содержанием, а между тем, организуемая ныне Державная 
Варта  обслуживает города; я, согласно совещанию уездных Старост вверенной 
мне губернии по вопросу об организации Державной Варты, прошу Городские 
управы придти на помощь [в] организации Державной Варты, столь 
необходимой для поддержания спокойствия и порядка внутри государства, и 
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распорядиться, по примеру прежних лет, ассигнованием необходимой суммы 
денег на наем помещений под арестные дома, квартиры Начальника Городской 
и участковых Городских начальников Державной Варты, их канцелярий, на 
освещение, отопление и содержание телефонов этих квартир, а также на 
разъезды означенным лицам по делам службы по городу, так как чинам 
Державной Варты часто приходится исполнять поручения, касающиеся 
городского хозяйства. Об исполнении этого предложения уведомить меня». 

Из присланной начальником Городской Державной Варты сметы, при 
сем представляемой, усматривается, что к ассигнованию с І Сентября с./г. по І 
Января 1919 года требуются следующие расходы: 

І/ На наем квартиры начальнику городской варты в месяц 200 руб., а с І 
Сентября 1918 г. по І Января 1919 г. 800 руб. Ему же на разъезды по городу в 
месяц 200 руб, а с Сентября 1918 г. по І Января 1919 г. 800 руб. Ему же на 
отопление квартиры в месяц 120 руб., а с І Сентября 1919 г. по І Января 1919 г. 
– 800 руб. Ему же на освещение квартиры в месяц 120 руб., а с І Сентября 1918 
г. по І Января 1919 г. 480 руб; 

2/ На наем квартиры Помощнику начальника Городской Варты: в месяц 
150 руб, а с І Сентября 1918 г. по І Января 1919 р. 600 руб. Ему же на разъезды 
по городу в месяц 200 руб., а с І Сентября 1918 г. по І Января 1919 г. – 800 руб. 
Ему же на отопление квартиры в месяц 100 руб., а съ І Сентября 1918 г. по І 
Января 1919 г. – 400 руб. Ему же на освещение квартиры 100 руб., в месяц, а с І 
Сентября 1918 г. по І Января 1919 г. –  400 руб. 

3/ Делопроизводителю Гайсинской Городской Варты на наем квартиры 
100 руб. в месяц, а с І Сентября 1918 г. по І Января 1919 г. – 400 руб. Ему же на 
отопление квартиры в месяц 75 руб., а с І Сентября 1918 г. по І Января 1919 г. – 
300 руб. Ему же на освещение квартиры в месяц 75 руб, а с І Сентября 1918 г. 
по І Января 1919 г. – 300 руб. 

4/ На наем помещения под канцелярию Варты и для вартовых в месяц 
500 руб, а с І Сентября 1918 г. по І Января 1919 г. –  2000 руб. 

5/ На отопление канцелярии и помещения вартовых в месяц 500 руб., а с 
І Сентября 1918 г. по І Января 1919 г. – 2000 руб. 

6/ На освещение канцелярии и помещения вартовых в месяц 400 руб., а с 
І Сентября 1918 г. по І Января 1919 г. – 1600 руб. 

7/ На содержание телефона в канцелярии Варты в месяц 13 руб. 37 коп., 
а с І Сентября 1918 г. по І Января 1919 г. – 53 руб. 48 коп. 

8/ На наем помещения под арестованных пока сумм не требуется, т. к. 
последние под стражей содержатся в Гайсинском арестном доме. 

и 9/ На освещение арестного дома в месяц 200 руб., а с І Сентября 1918 
г. по І Января 1919 г. – 800 руб. и на отопление в месяц 500 руб., а с І Октября 
1918 г. по І Января 1919 г. –  1500 руб. 

А ВСЕГО по І Января 1919 г. 14 313 р. 48 коп.  
На основании постановления Думы, состоявшегося 10 с. Октября, 

настоящий вопрос передан Городскому Юрисконсульту для выяснения, 
относится ли по закону к городскому Управлению производство означенных 
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расходов, от которого получено заключение следующего содержания: «Ст. 7-ая 
Закона 18 травня 1918 г. «Про зміну істнуючих законів про міліцію і утворення 
державної варти» (Державный вестник № 10 ) гласит, что содержание чинов 
державной варты относится за счет Государственного Казначейства. На ком 
лежит обязанность снабжения чинов Варты квартирным довольствием, 
отоплением, освещением и т. д…, в законе не сказано; стало быть, 
постановления старого закона, относившего означенные расходы за счет 
Городских Самоуправлений, надо считать неотмененными, а удовлетворение 
ходатайства Варты не противоречащим Закону. 

Квартиры для чинов Варты и Канцелярии следовало бы отнести в 
натуре-на основании Закона о реквизиции». 

СПРАВКА І. По смете за 1917 год на содержание городской полиции 
ассигновано 8442 руб. по следующему расчету: на содержание личного состава 
из 4-х старших городовых по 300 руб. в год и 19 младших по 240 руб. в год, в 
том числе 27 руб. на обмундирование и трем городовым по 60 руб. в год 
прибавки, – а всего 5940 руб.; 

квартирные полицейскому надзирателю 100 руб.; ему же на разъезды и 
отопление квартиры 300 руб.; ст. 3-я содержание помещений для нижних чинов 
полиции: наем дома для казармы – 400 р., отопление 545 р. 82 коп., освещение 
165 р. и телефоны 132 руб. 80 коп.; ремонт вооружения, покупка патронов и 
лечение городовых 799 руб. 20 коп. и на хозяйственные расходы 60 руб. 

Справка ІІ-я. По смете на 1918 г. на содержание городской милиции 
ассигновано 62 100 руб. по следующему расчету: Начальнику милиции доплата 
от города 2200 руб.; двум помощникам с жалованьем одному 2700 руб. и 
другому 1200 руб.; трем конным милиционерам: старшему 3000 руб. в год, 
двум младшим по 200 руб. = 4800 руб. и 37 пешим милиционерам по 100 руб. в 
месяц – 3700 руб. – в год  444 00 руб., а на весь штат в год 58300 руб., наем 
квартиры письмоводителю милиции – 1000 руб.; отопление помещения 
милиции 330 руб.; плата за телефон 150 руб.; на покупку патронов 500 руб.; на 
лечение милиционеров 200 руб.; хозяйственные расходы 100 руб. За счет этого 
кредита израсходовано 20913 руб. 62 коп. и к настоящему числу в остатке 
имеется 41653 руб. 68 коп., а за исключением из этой суммы 7114 р. 93 коп., 
ассигнованных Думою на разные надобности по журналам за №№109, 110, 148, 
195 и 208, от сего года, образуется остаток по смете от содержания милиции в 
34, 538 руб. 75 коп. 

Городская Управа, выслушав доложенное, ПОСТАНОВИЛА: І) 
квартиру для Начальника Городской Державной Варты, его канцелярии и 
помещение для вартовых Городской Варты отвести в реквизиционном порядке, 
об отводе каковых помещений просить распоряжения Председателя Комиссии 
по реквизиции квартир в г. Гайсине; плату за эти помещения производить из 
средств города по ценам, утстановленным Оценочной Квартирной Комиссией; 
2) отопление квартир Начальника Гордской Варты, его канцелярии и 
помещения для вартовых принять за счет города, производя отпуск дров 
натурою с І Ноября с. г. в течение 5 зимних месяцев, из расчета по одному 
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аршину казенной трехполенной меры дров на печь в месяц, для чего просить 
Начальника Варты, при участии представителя от города, определить в 
означенных помещениях количество печей, с составлением об этом акта и 
предоставлением ежемесячно ведомости об отпуске дров; 3) освещение 
перечисленных трех помещений с І Сентября с. г. по І Января 1919 г. принять 
за счет города и для ассигнования на этот предмет соответствующей суммы 
просить Начальника Городской Державной Варты составить надлежаще 
обоснованный расчет, с указанием рода подлежащих к отпуску для освещения 
материалов и с представлением ежемесячно требовательной ведомости на 
отпуск освещения; 4) на разъезды Начальника Городской Державной Варты по 
делам службы по городу ассигновать с І Сентября с. г. по сто рублей в месяц; 5) 
содержание в квартире Начальника Городской Державной Варты и его 
канцелярии телефонов принять за счет города; 6) на отопление арестного 
помещения при Городской Варте отпускать дрова за счет города натурой по 
числу печей в означенном помещении, по требовательной ведомости, из 
расчета по одному аршину трехполенной меры дров в месяц на каждую печь с І 
Ноября с./г., для чего просить Начальника Варты составить при участии 
представителя от города акт о числе в этом помещении печей. 

ДАВіО, ф. Д-286, оп. 1, спр. 94, арк. 409-410 зв. 
 

№ 207. 
1918 р. жовтня 24. Київ. – Звіт про свято відкриття Кам’янець-

Подільського державного українського університету 22 жовтня 1918 р. у 
газеті «Відродження». 

… Перший поїзд із київськими гостями приїхав в 7 год. ранку. Ще в 
Проскурові його зустріли два члени університетської комісії, доктор Солуха та 
голова «Просвіти» Шманкевич. В Кам’янці поїзд з київськими гостями 
зустрічали Університетська комісія в складі ректора університету професора 
І. І. Огієнка, міського голови Самуся з двома представниками од міста і голови 
земуправи Приходька з двома членами. Всім гостям видавались окремі вхідні 
квитки та карточки на безплатний проїзд з вокзалу до університету й назад. У 
місті для гостей призначено осібні помешкання. В числі гостей приїхали: 
професор Сушицький од Київського Державного Українського Університету, 
професор Швець од Всеукраїнської селянської спілки, доктор Зеленський од 
Міністерства здоровля, професор Дуб’янський од Географічного інституту, 
єпископ Дмитрій - представником од митрополита Київського і Галицького 
високопреосвященого Антонія, товариш міністра освіти Холодний од Міністра 
освіти, професор Нарбут - од Академії мистецтв, директор Київського музею 
Біляшевський, директор департаменту Головного управління мистецтв Зайців, 
адвокат Стиницький од Київської «Просвіти», українських видавництв і 
українського клубу. Гості привезли 35 тис. карб. на фонд для премій за ліпші 
наукові праці, написані по-українському. Також приїхали Григоріїв од 
Національного Союзу, професор Ганицький - од українського Київського 
народного університету, Плевако із Харкова - од «Просвіти» та гімназії 
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Грінченка, Саліковський - редактор «Трибуни», Головацький - од Подільської 
громади в Києві та од другої української гімназії в Києві; Голоскевич — од 
доброчинських товариств; Стасюк - од губуправи, Гаєвський — од Київського 
наукового товариства, Андрущенко та Вендорський - од «Батьківщини», 
професор Смирнов - од духовної академії, Кісілів - од Товариства шкільної 
освіти, Власенко - од 3-ї української гімназії, Русова - директор департаменту 
позашкільної освіти, Стаєцький - од видділу охорони пам’ятків старовини, 
Левицький - од Дніпросоюзу, Герасимович - од австрійського та українського 
офіцерства австрійської Східної армії, Городецький - од Київської агрономічної 
громади, Старицькі - од видділу культури та мистецтва Міністерства освіти, 
Зільберфарб - од Єврейського університету, Рогаль-Левицький - од 
Міністерства внутрішніх справ, Коршенецький - од Міністерства здоровля, 
Чалий - од Української Чорноморської ради, регент Українського 
національного хору Кошиць й Стеценко з повним складом хору та инш. 

В 10 год. ранку єпископ Пимен відправив Службу Божу в 
Університетській Церкві з вищим священством. В 11.30 год. ранку процесія з 
пан-отцями із церквів Кам’янецьких рушила до Університету. В 12 год. ранку 
до університету прийшли учні всіх шкіл, де вітали пан-отці та ректор 
університету. В 1 год. 10 хв. дня до перону вокзалу підійшов потяг з 
представниками Пана Гетьмана – генеральним хорунжим Лібовим та його шта-
бом. 

Зустрічати до цього часу зібрались: губернський староста Кісілів, декан 
університету проф. Бачинський, бувший голова «Просвіти» Солуха, нинішній 
голова «Просвіти» Шманкевич, голова земгубуправи Приходько, міськголова 
Морозовський, пом. губстарости та інші. 

Було поставлено почесну варту з оркестром од 4-ої кінної гарматної 
бригади. Вийшовши з вагону, отаман приняв парад. Губстароста, проф. 
Бучинський, Приходько, Солуха вітали отамана промовами. 

Після представник Пана Гетьмана поїхав до університету. Здвиг народу 
вітає отамана покликами. Ще далеко до приїзду Лібова до університету всі 
сумежні з будинком університету вулиці було набито народом. Будинок 
прибрано зовні й всередині національними прапорами, клечанням, квітами. 
Перед будинком споруджено дві арки з клечанням та квіток. 

В актовому залі університету Лібова зустрів ректор університету Огієнко 
разом з професорами і міськими урядовцями. Єпископ Пимен відправив 
молебен, після чого отаман Лібов прочитав ... Грамоту Ясновельможного Пана 
Гетьмана про відкриття університету... Грамоту було покрито покликами 
«Слава» та співом «Ще не вмерла Україна». 

У відповідь на грамоту товариш міністра освіти Холодний сказав таку 
промову: «Високоповажний пане Отамане. Просимо передати його Світлости 
Панові Гетьманові вислів найщирішої подяки за те щире, доброзичливе 
відношення, яке завжди Ясновельможний Пан Гетьман виявляє до справ 
освітніх. За короткий час уже вдруге ми маємо нагоду вислухати Грамоту про 
відкриття найвищої просвітньої інституції - університету, один раз в стольному 
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Київі, вдруге тут, на політичній грані, що проходить по живому тілу 
українського народу. Нещасливі історичні події XVII віку знесилили Україну, 
чужа культура її приспала. Від вибуху гармат всесвітньої війни, від гуркоту, що 
счинився, коли завалилися самодержавна Росія, прокинулася козача матір, в 
огні обідрана, боса й темна. За 250 років чужого панування позбулися ми тих 
скарбів, що придбали предки наші. Тільки нестомна праця на полі нашої 
культури, котрої гаслом було «навчитися чужому, не цуратися свого», виведе 
нас на добру путь, на той шлях, на котрому поборемо темноту нашу». Тут, в 
університеті, йтиме наукове розроблення питань, що ставитиме культурний 
розвій України. Живи ти віки, Кам’янецький університете, будь славою рідної 
землі. Нехай зростає в тобі вільна українська наука. Квітчайся рясним цвітом 
наукових праць на добро Поділля й України. Вам, пане ректоре й панове 
професори, зичу щасливої педагогічної й наукової праці. Вам, панове студенти, 
дай Боже гаряче серце до науки й до батьківщини. Тобі ж, земле Подільська, 
подяка щира, привіт і уклін за нестомну працю по утворенню найкращих умов 
існування сього університету». Промову було покрито покликами «Слава». 
Потім представник пана Гетьмана Отаман Лібов сказав: «Ясновельможний пан 
Гетьман наказав мені привітати пана ректора, професорів та студентів. Вища 
школа має величезне значення для освіти всього краю й я сподіваюсь, що цей 
університет працюватиме на користь всього краю та України.» Ректор Огієнко 
відповів: «Передайте панові Гетьманові нашу щиру подяку. Під час прийому у 
Гетьмана Його Ясновельможність висловив бажання, щоби університет творив 
інтелігенцію й ми творитимемо її. Багато гетьманів з співчуттям ставилися до 
освіти і через те у всіх справах звертатимемось до пана Гетьмана. Наш 
університет творитиме нову основу для держави через те, що має політичне та 
національне значіння. Слава Гетьманові!» (покликали «Слава»). 

Вислухавши відповідь ректора, отаман Лібов попрощався, поїхав на 
вокзал для від’їзду до Київа, хор співав «Гаудеамус». 

Потім єпископ Кам’янецький Пимен звернувся з такою промовою: 
«Духовенство Поділля радіє душею відкриттю університету. Відаємо Тебе, наш 
університете. Нехай праця університету йде під проводом науки церковної. 
Рости й виростай університете, щоби слава Твоя стала нарівні зі славою 
європейських університетів. У ці тяжкі дні нехай образ архангела Михаїла буде 
для тебе радістю та благословенням. Слава Гетьманові та Україні, вічна пам’ять 
помершим українським діячам». По скінченню промови Пимен передав 
ректорові образ. Єпископ Дмитрій Уманський вітав такими словами: 
«Митрополит Антоній поздоровляє вас зі святом й закликає благословення на 
вашу працю, дарує вам образ Матері Божої та археологичну й історичну 
старовинну біблію Почаївської Лаври, Острожського видання року 1581. 
Ховайте її в своїм серці. Нехай вона вам показує шляхи у вашій праці». Після 
промови єпископ Дмитро передав ректорові образ і біблію. 

Промова ректора Огієнка. 
Сьогодні день великого свята на Україні і мені хотілось би сказати 

найкращі слова й побажання, але праця останніх днів не дає мені можливости 
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сказати і я все перенесу на лекції. День, що ми переживаємо, це день здійснення 
бажань України - відкриття вищої школи. Україна давно мріяла [про] вищу 
школу, доказом чого Острозька академія та Київська академія. Я радію 
благословенству митрополита й Острозької біблії. Коли я був у митрополита, я 
прохав у нього біблію, що показує, що українська культура зародилась вже 
давно. 

Заснування вищих шкіл - це перше, чим може похвастатись нарід. За один 
рік відкрито 200 гимназій та вищих шкіл. Майже кожного тижня відкриваються 
все нові і нові школи. Наш університет закладено по новому зразкові, де фахова 
освіта сполучена з загальною по типові університетів Лондону й Америки. Крім 
вже заведених, у нас проектується комерційний та будівельний, а також в стані 
утворення богословський факультет, котрий вже затвердив министр Василенко. 
Наш університет не забуває й про инших національностей і при ньому 
засновані катедри польського та єврейського письменства й історії. Слава тому 
народові, котрий дає у своїм університеті катедри національні! Наш 
університет український по духові й устроєві, а наша мета є науковий дослід і 
виховання молоді. Університет виховуватиме українську інтелігенцію, 
університет буде вселяти любов до инших народів. Коли ти поляк - будь 
поляком. Коли ти єврей – будь євреєм. Університет буде зв’язком між 
професорами та студентами, що дасть змогу працювати разом на користь Рідної 
України». 

Привітання. 
Далі прочитано частину привітань, яких одержано більше тисячі 

телеграм, нема жодного міста, куточка України, котрий не прислав би 
привітання. Перечитати всі привітання нема фізичної змоги. Привітання 
телеграми будуть видані осібною книжкою. 

Свято відкриття Кам’янець-Подільського державного українського 
університету: Дослідження. Документи. Матеріали / Укладач, автор 
переднього слова і досліджень О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: 
Аксіома, 2008. – С. 123-127. 

 
№ 208. 

1918 р. жовтня 24. – Донесення голови Подільського губернського 
інформаційного відділу П. Ніколіна Подільському губернському старості 
про більшовицьку агітацію на ст. Гречани і про висадження в повітря 
залізничної лінії між станціями Гречани та Скибнево. 

Во время нахождения ст. Гречаны, Подольской ж[елезной] д[ороги], во 
власти большевиков, там состоял членом большевистского комитета некий X. 
Брухис. Брухис входит в состав партийной группы, организуемой известным, 
по своей революционной работе, Дубининым. Дубинин – старый и опытный 
партийный работник, имеет связи с центром, а во время большевистского 
движения занимал должность комиссара Подольских ж[елезных] д[орог]. 

X. Брухис в настоящее время никаких работ на ст. Гречаны не 
производит, но все же почти ежедневно туда является и заходит к помощнику 
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начальника станции Гусеву, проживающему там в вагоне. С этим Гусевым X. 
Брухис находится, по-видимому, в тесном партийном общении. Во время 
прибытия поездов на ст. Гречаны Брухис ораторствует среди пассажиров на 
политические темы и, кроме того, занят ведением агитации 
противоправительственного характера среди железнодорожных служащих. 
Имея бесплатный проездной билет, Брухис часто разъезжает в поездах в 
качестве агитатора среди пассажиров. В театре при станции Гречаны часто 
устраиваются семейные вечера, на которых присутствует и Брухис. На этих 
вечерах среди многочисленной молодежи Брухис и вышепоименованный Гусев 
ведут революционную пропаганду, устраивая беседы, преимущественно после 
окончания вечера. Брухис подозревается в причастности к взрыву ж.-д. полотна 
на 119 версте Подольских ж[елезных] д[орог], между станциями Гречаны и 
Скибнево; в ночь с 5 на 6 сего октября он был замечен возвращающимся со 
станции Скибнево, причем спустя приблизительно 20 минут после его отъезда с 
этой станции произошел взрыв. Один из железнодорожных сторожей, личность 
которого пока не установлена, видел в то время Брухиса проезжавшим на ст. 
Скибнево и обратно. 

Вышепоименованный помощник начальника станции Гречаны Гусев 
занимается революционной агитацией среди местных железнодорожных 
служащих, указывая на необходимость свержения власти пана гетмана и т. п. 

Принимая во внимание, что сведения о Брухисе проверены, 
ходатайствовать перед его превосходительством г. подольским губернским 
старостой об обыске и аресте Брухиса. 

Что же касается сведений на помощника начальника ст. Гречаны Гусева, 
таковые подлежат более подробной разработке и проверке. 

Означенные сведения в копии представлены: 
1. Начальнику особого отдела штаба пана гетмана, 31 октября 1918 г, за 

№ 494. 
2. Генералу Рауху, 31 октября с. г. за № 497. 
Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 

Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 108-109. 

 
№ 209. 

1918 р. жовтня 27. Кам’янець-Подільський. – Донесення голови 
Подільського губернського інформаційного відділу П. Ніколіна 
Подільському губернському старості про організацію більшовицького 
революційного комітету в Кам’янці-Подільському. 

В гор. Каменце-Подольском намечается сорганизование большевистского 
революционного комитета. Организатором является приехавший недавно из 
Одессы некий Зекцерман. Кроме Зекцермана, в этот комитет входят: бывшие 
члены Каменецкого военно-революционного комитета: Кушелев (типограф), 
Веретник – часовой мастер, работающий в доме № 8 по Почтовой улице; 
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Грушевский, бывший комиссар почтово-телеграфной конторы, и какой-то 
Клигер. 

17 сего октября на квартире частного поверенного Ройтмана эти лица 
устроили какое-то собрание (Ройтман проживает по Иоанно-Златоустовскому 
пер[еулку], дом № 4). Настоящие сведения сего числа сообщены: 

1. Г. директору Д[епартамента] державной варты, № 449.  
2.  Г. начальнику особого отдела штаба пана гетмана за № 448. 
3. Генералу Рауху за № 450. 
Установить наблюдение. 
Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 

Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 109-110. 

 
№ 210. 

1918 р. жовтня 31. Вінниця. – Звернення Подільського союзу 
Кредитних і Ощадно-позичкових товариств до губернського старости.  

Подільський Союз-Банк просить не одмовить в повідомленню, який 
істнує порядок в сучасний мент про скликання Загальних Зборів Товариств. 

З пошаною 
Правління Подільського Союз-Банку Відибіда 
Перашля 
Секретар ревізійного відділу Н. Відибіда. 
ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 138, арк. 38. 
 

№ 211. 
1918 р. листопада 1. Київ. – Циркуляр директора Департаменту 

Державної варти О. Аккермана губернським старостам, 
градоначальникам та отаманам районів залізничної варти про вжиття 
заходів попередження збройного повстання з нагоди річниці 
більшовицького жовтневого перевороту. 

Седьмого ноября (по старому стилю 25 октября), в день захвата власти 
большевиками на Украине, предполагается вооруженное восстание против 
существующей власти вместе с большевиками-железнодорожниками. В целях 
недопущения означенного Департамент просит вашего распоряжения о 
принятии решительных мер противодействия. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 110. 

 
№ 212. 

1918 р. листопада 3. Кам’янець-Подільський. – Витяг з протоколу 
засідання другого Всеукраїнського з'їзду «Просвіт» про виступ Є. 
Шманкевича. 
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Від Поділля повідомляє Шманкевич. Подільське Т[оварист]во-се саме 
старе, істнує ще з 1908 р[оку]. Зараз Т[оварист]во має 400 членів, біля нього 
зосереджено національний хор, дитячий садок, середнєшкільницька 
«Самоосвіта», читальня, бібліотека на 2000 карб[ованців]. Т[оварист]во має 
багато комісій, які жваво працюють. Тут же міститься Національний Союз, з 
яким у контакті живе Губ[ернський] Староста. Багато допомагали праці «Січові 
Стрільці». 

«Просвіти» Поділля в добу Української революції (1917-1920): збірник 
документів і матеріалів / упорядкування, вступна стаття В. Адамського, Б. 
Крищука. – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2014. – С. 218. 

 
№ 213. 

1918 р. листопада 3. – Жмеринка. –Донесення начальника Державної 
варти м. Жмеринки Будаговського Київському управлінню залізниць про 
революційні виступи австрійських солдатів. 

В городе началась стрельба, австрийцы устраивают митинги, срывают 
кокарды у офицеров. Можно ожидать выступления большевиков. Необходима 
помощь. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 207. 
 

№ 214. 
1918 р. листопада 4. Кам’янець-Подільський. – Телефонограма 

губернського старости С. Кисельова в інспекторський відділ Департаменту 
Державної варти про кількість в’язнів на території Поділля. 

Н 1024/4225. Неблагонадежных лиц [за] истекшую неделю [по] губернии 
передано германо-австрийским властям 10. Точка. [В] тюрьмах содержится 
1789, из них [за] судебным ведомством 1390. Точка. 1041. Губстароста Киселев. 

ДАВіО, ф. Р-1543, оп. 1, спр. 4, арк. 449. 
 

№ 215. 
1918 р. листопада 4. Балта. – Донесення Балтського повітового 

старости Подільському губернському старості про роззброєння та арешт 
австрійськими солдатами своїх офіцерів. 

Разбор шифрованной телеграммы, полученной инспектором Державной 
варты из Балты 4 ноября 1918 г.: 

«В Балте среди австрийских солдат полная анархия. Австрийские 
солдаты обезоруживают и арестовывают своих офицеров. Один убит, трое 
арестовано. В тюрьме снят австрийский караул и освобождено четверо 
арестованных австрийцев. К поддержанию порядка меры приняты». 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 111. 

 
№ 216. 
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1918 р. листопада 4. – Донесення Подільського губернського старости 
Міністерству внутрішніх справ про озброєння австрійськими солдатами 
селян і військовополонених в районі Підволочиська. 

Положение ухудшается; на границе австрийцы передают оружие 
крестьянам, возвращающимся военнопленным, которых в Гусятине, Сатанове, 
Подволочиске сосредоточилось несколько тысяч; вооруженные крестьяне 
грабят экономии; убили в Сатанове начальника варты, 2 вартовых; если не 
прибудут немецкие войска, нужно ожидать больших беспорядков; жду 
распоряжений и ответа на телеграммы, посланные 5 и 6. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1. спр. 76, арк. 240. 
 

№ 217. 
1918 р. листопада 5. Ольгопіль. – Доповідна записка заступника 

Прокурора Вінницького окружного суду по ХІ ділянці Г. Мазаракія 
Прокурору Вінницького окружного суду про більшовицькі заворушення 
серед австро-угорських частин. 

На основании § 17 «Наказа» доношу Вам, Господин Прокурор: за 
последние дни стали поступать достоверные сведения о том, что среди австро-
венгерской армии, расположенной на территории Украинской Державы, 
происходит полное разложение. 

Вчерашнего дня, 4 ноября, Ольгопольский уездный австрийский 
комендант скрылся, по слухам, в г. Варшаву, оставив  в городе до 200 
австрийских солдат при одном офицере. Последний тоже выбыл из города, 
оставив таким образом команду без начальства.  

Оставшиеся в городе Ольгополе австрийские солдаты вошли в тесное 
соприкосновение с местными неблагонадежными элементами, часть их 
перепилась, произвела стрельбу из винтовки по Гоголевской улице, причем, к 
счастью, никто не пострадал. 

Сегодня бóльшая часть австрийских солдат стала покидать город, 
распродавая за гроши казенное свое вооружение и обмундирование, благодаря 
чему часть местных жителей оказалась вооруженной австрийскими винтовками 
с патронами к ним.  

Воспрепятствовать этому чины Варты не могли.  
Вчера, 4 ноября, получены официальныя сведения, что в уезде 

австрийскими солдатами отбирается у населения фураж, съестные припасы. 
Обращение наше к австрийскому командованию ни к чему не привело, в виду 
полного бессилия последнего. 

Есть все данные опасаться, что те австрийские солдаты, которые не 
удалятся из города, безусловно учинят новые бесчинства и прибегнут к 
насилиям.  

Вообще сейчас настроение у австрийских солдат явно «большевистское». 
Поступили официальные сведения о том, что ст. Жмеринка загружена 

эшелонами (воинскими поездами) австрийских солдат, при чем солдатами 
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арестован весь офицерский состав корпуса во главе с командиром последнего; 
несколько офицеров убито. 

Австрийцы-большевики срывали кокарды и погоны  не только со своих 
офицеров, но даже и с украинских офицеров. 

Положение в уезде осложняется тем, что стали прибывать наши 
военнопленные из Австрии, явно большевистски настроенные. Последние уже 
учинили буйство на ст. Дохно. Прибывают также те местные крестьяне, 
которые задержаны были за агитацию как австрийскими военными властями, 
так и Ольгопольским Уездным Старостой, а ныне, в виду развала австрийской 
армии, получившие свободу.  

Вообще положение в гор. Ольгополе и его уезде прямо-таки 
катастрофическое  и, если город и уезд останутся без помощи, то неизбежен 
общий разгром и избиение тех, кого известная часть населения считает своими 
противниками.  

Сейчас получены, не проверенные пока, сведения о том, что в гор. Балте 
австрийцами-большевиками убито шесть своих офицеров.  

Вчера, 4 ноября, вечером, Уездным Старостой созвано было совещание 
из некоторых представителей ведомств по вопросу о положении в уезде и об 
организации охраны в гор. Ольгополе. Основанием для созыва совещания 
послужила шифрованная телеграмма Подольского Губернского Старосты о 
готовящихся 7 ноября повсеместных беспорядках и о пр. 

После доклада Уездного Старосты и других должностных лиц, 
положение признано более чем угрожающим; приняты все меры к 
недопущению в городе и уезде убийств, погромов, грабежей и пр. 

К сожалению, силы – более чем недостаточны: всего несколько десятков 
человек Варты, среди которых  имеются и лица не вполне надежные. 

Охрана из горожан еще не налажена, в чем безусловно вина Уездного 
Старосты, не предпринимавшего до настоящего  времени никаких шагов к 
этому. 

Особенную заботу вызывает Ольгопольская тюрьма, расположенная в 
самом центре города, в которой в настоящее время содержится ряд 
выдающихся разбойников и грабителей, с трудом и после больших хлопот 
задержанных. Таких лиц свыше 40. Общее число заключенных в тюрьме – 163. 
(…) 

Сегодня получена вторая секретная телеграмма от Губернского Старосты 
о немедленном сформировании охраны из интеллигенции и быв. офицеров. 
Сегодня вечером состоится совещание последних. 

Из уезда поступают сведения об общем настроении части крестьян, 
подтверждающие сведения, приведенные в предыдущих донесениях моих о 
положении в уезде. 

ДАВіО, ф. Д-192, оп. 1, спр. 39, арк. 147-148. 
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№ 218. 
1918 р. листопада 5. Кам’янець-Подільський. – Оповіщення С. 

Кисельова мешканцям м. Кам’янця-Подільського про носіння після 11-ої 
години вечора документів з посвідченням особи. 

Все жители города Каменца-Подольского, имеющие надобность быть на 
улице после 11 часов вечера, должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие их личность, и предъявлять их по требованию чинов 
Державной Варты. 

Документами, удостоверяющими личность, признаются: 
Для лиц, состоящих на службе в войсках, правительственных и 

общественных учреждениях – удостоверения, выданные своим начальством. 
Для гражданского населения – паспорты. 
Лица, которые не предъявят одного из указанных документов, будут 

задерживаться чинами варты до выяснения их личности. 
Настоящее оповещение вступает в силу с 7 ноября. 
ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 13, арк. 25. 
 

№ 219. 
1918 р. листопада 5. Кам’янець-Подільський. – Телеграма 

С. Кисельова в Департамент Державної варти про затримання і передачу 
ним для потреб місцевої електростанції цистерни нафти. 

Міністерство торгівлі не дає нафти, без якої місто не освітлюється; 
створюються сприятливі умови темним силам. Не маючи можливості далі 
очікувати, поки Департамент палива розкачається, зробив розпорядження 
затримати одну цистерну нафти, що спрямовується залізницею Департаменту, і 
передати її електричній станції. Про це повідомляю для відомості. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп.1, спр. 76, арк. 209. 
 

№ 220. 
1918 р. листопада 5. Кам’янець-Подільський. – Телеграма 

С. Кисельова в Департамент Державної варти про командирування на 
Поділля для підтримання порядку німецьких військових частин. 

Становище з австрійцями з кожним часом погіршується, все кидають, 
йдуть [в] повному безладі, [з] всіма ознаками більшовизму. Єдиний 
стримуючий елемент – загроза приходу німецьких військ, яким підтримують 
лад австрійські офіцери. Якщо не буде командирований хоча б один німецький 
полк на все Поділля, рахуючи по роті на повіт і невеликий резерв, стабільність 
ладу буде [під] великим сумнівом. Прошу повідомити, чи можлива присилка 
німецьких військ. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 252. 
 

№ 221. 
1918 р. листопада 6. Кам’янець-Подільський. – Телеграма 

С. Кисельова Вінницькому повітовому старості П. Гусакову про 
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необхідність пошуку компромісу з представниками громадських 
інституцій. 

Цілком не поділяючи способу дій представників суспільства і воєнного 
командування, що зводять в такий непевний момент ігноруванням Вас особисті 
рахунки з Вами, я тим не менш не знаходжу іншого виходу, за якого був би 
можливий необхідний контакт Ваших дій з представниками національного 
союзу міста і земства і представляю Вам самому знайти ту спільну мову з 
суспільством, без якої немислима наполегливо необхідна завжди, а тим більше 
тепер, спільна праця. [В] протилежному випадку змушений буду просити 
Міністерство внутрішніх справ передати справу охорону порядку особливо 
призначеній особі. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 97, арк. 53. 
 

№ 222. 
1918 р. листопада 6. – Телеграма С. Кисельова повітовим старостам 

Подільської губернії з проханням про звільнення адміністративних в’язнів, 
які утримуються понад два місяці. 

Прошу звільнити негайно адміністративно ув’язнених, що утримуються 
більше двох місяців і не передбачені до висилки. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 9, арк. 258. 
 

№ 223. 
1918 р. листопада 7. – Донесення Подільського губернського старости 

Міністерству внутрішніх справ про повстання австрійських солдатів і 
селян в Ольгополі. 

Мною получена следующая телеграмма Ольгопольского повит[ового] 
старосты: «Проходившие сегодня из Балты через Ольгополь вооруженные 
австрийские части, сопровождаемые бандой злонамеренных крестьян, разбили 
тюрьму, освободили арестантов, раздав им винтовки, сожгли дела архива. 
Выпущенные арестанты – преимущественно важные уголовные преступники. 
Австрийцы направились через Чечельник. Я и начальник варты приговорены к 
смерти, но находимся на постах, порядок пока восстановлен, но ночью и завтра 
ожидается массовое выступление враждебной правительству партии; 
организованной силы недостаточно; местные австрийцы дезорганизованы, 
собираются уходить. Прошу спешно командировать организованную военную 
часть; благоволите телеграфировать, могу ли ожидать помощи. №221. 
Повит[овый] староста Титаренко». 

Поручив соседним повит[овым] старостам – Балтскому, Винницкому, 
Гайсинскому, Ямпольскому выслать в Ольгополь по 25 чинов 
дер[жавной]варты, обязываюсь добавить, что в успех этой меры мало верю, 
если не будут командированы германские части, которые справились бы с 
австрийцами. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, oп. 1, спр. 76, арк. 228. 
 



195 

№ 224. 
1918 р. листопада 7. Кам’янець-Подільський. – Витяг із донесення 

Подільського губернського старости МВС про повстання австрійських 
солдат і селян в Ольгополі.  

Поручив соседним повит[овым] старостам – Балтскому, Винницкому, 
Гайсинскому, Ямпольскому выслать в Ольгополь по 25 чинов дер[жавной] 
варты, обязываюсь добавить, что в успех этой меры мало верю, если не будут 
командированы германские части, которые справились бы с австрийцами. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С.112. 

 
№ 225. 

1918 р. листопада 8. Кам’янець-Подільський. – Телеграма 
Подільського губернського старости Гайсинському повітовому старості 
про необхідність збору з населення податків на утримання добровольчих 
дружин. 

Немедленно оповестите городские и земские управы. МИВ (Міністр 
внутрішніх справ. – Авт.-упор.) признал возможным допустить сбор с 
населения по постановлениям земуправы и горуправы налогов на содержание 
добровольческих дружин. Прошу управы спешно рассмотреть этот вопрос, 
сообщить мне суммы обложения со ста рублей оценки. Повитстарост 
уполномочиваю утвердить соответствующие постановления управ [с] 
сообщением мне и оказать содействие немедленному взысканию налога. 

ДАВіО, ф. Д-286, оп. 1, спр. 94, арк. 542. 
 

№ 226. 
1918 р. листопада 8. Кам’янець-Подільський. – Телеграма 

Подільського губернського старости в Департамент Державної варти про 
прояви анархії та беззаконня в різних повітах губернії. 

За добу, що минула, надійшло наступне донесення [з] Брацлавського 
повіту: [на] ст. Журавлівка населення почало красти залишений австрійцями 
склад кінного спорядження і підвід. Пограбування припинено, склад взятий під 
охорону варти. [В] Балті затриманий один з арештованих, приговорений до 
смертної кари, які були випущені австрійцями, розшук інших здійснюється. [В] 
селі Кузьмінчику Кам’янецького повіту селяни, озброєні  гвинтівками, 
залишеними австрійцями, які йдуть, напали на місцеву економію і розграбували 
маєтковий дім. [В] прикордонному містечку Сатанові Проскурівського повіту 
озброєні австрійськими гвинтівками селяни зробили спробу пограбувати 
цукровий завод, вбиті Начальник варти і двоє вартових. [В] Ушицькому повіті 
австрійці, які проходили, пограбували економію поміщика Касельського і 
магазин [в] Мурованих Курилівцях. [На] станції Котюжани Могилівського 
повіту чинами варти обеззброєні 12 австрійців, які захопили 8 вагонів пшениці і 
продавали населенню. [В] Ольгополі австрійцями, які проходили, розбита 
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в’язниця, справи спалені, побитий Начальник в’язниці, звільнено 159 
ув’язнених. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 227. 
 

№ 227. 
1918 р. листопада 8. Кам’янець-Подільський. – Телеграма 

Подільського губернського старости в Департамент Державної варти про 
безпорядки в Сорокському повіті. 

Мною отримана наступна телеграма: З огляду на повну анархію [в] 
Сорокському повіті [в] межах до окупації Румунією мною командирований [в] 
містечко Атаки Начальник дільничної міської варти для сформування 
добровольчої дружини і прийняття відповідних заходів [до] припинення 
безладу. Нр. 5382. Повітстароста Рафальський. Чи не буде визнано можливим 
прийняти під захист України Сорокський повіт, призначивши туди всіх 
посадових осіб, запровадити адміністративний устрій за прийнятою на Україні 
схемою. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 278. 
 

№ 228. 
1918 р. листопада 8. Кам’янець-Подільський. – Телеграма 

Подільського губернського старости в Департамент Державної варти про 
безпорядки на території губернії. 

Положение ухудшается; на границе австрийцы передают оружие 
крестьянам, возвращающимся военнопленным (…); вооруженные крестьяне 
грабят экономии (…); если не придут немецкие войска, нужно ожидать 
больших беспорядков. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 112. 

 
№ 229. 

1918 р. листопада 9. Вінниця. – Наказ № 112 по 2-му корпусу. 
§ 1. Наказом Пана Гетьмана всієї України, який був оголошен в наказі 

Військової Офіції від 7 листопада б. р. ч. 309, – з 5 хвилини в ніч з 8 на 9 цього 
листопада, задля підтримання законності та ладу, все Поділля оголошено на 
військовому стані з передачею по охороні державного ладу та громадянському 
спокою всієї повноти влади, як командуючому окремою армією згідно 
«положению о полевом управлении войск в военное время» від 1914 р. 

Маючи на увазі, що військове становище треба розуміти не тільки як 
обмеження прав мешкання, а найбільш як напруження усіх сил державного 
апарату й повне єднання влади при виконанні своїх обов’язків, я, на підставі 
вищезгаданого, наказую: 1) Губернському Старості негайно представити 
мені на розгляд і затвердження всі істнуючі загальні розпорядження, що 
торкаються охорони порядку й громадського спокою, котрі були видані їм, а 
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також і повітовими старостами на Поділлю до цього часу. Ці папери 
надіслати до мене умисним (нарочним), а не поштою й здати їх для доклада 
мені Председателеві Штабового Суду при Штабі дорученого мені корпусу (у 
м. Вінниця, Віленська вулиця, будин. д. Співашевської). 2) Всім начальникам 
залог та повітовим військовим начальникам вжити всіх заходів до 
підтримання влади та спокою на місцях, при цьому не порушати нормально 
склавшогося життя, себто, не припиняти праці театрів, кіно та інших 
увісіліній. 3) Всім повітовим Старостам при принятті мір для підтримання 
ладу та спокою на місцях працювати в згоді з начальниками Залог. 4) Усім 
начальникам Державної варти на Поділлю чинити всяку співучасть 
військовій владі при виконанні покладених на неї обов’язків, а також при 
виконанні нею всіх моїх розпоряджень, при чому НАКАЗУЮ всім 
начальникам Державної Варти щоденно з’являтись з рапортами про 
становище пілеглих їм міст, або повітів до начальників Залог. 5) Всім 
указаним в пункті 2 цього наказу Військовим Начальникам, а також 
Губерніяльному та Повітовим Старостам двічі в тиждень (у неділю та в 
четвер) доносити мені умисним про становище в межах дорученого їм 
району, а в виняткових випадках доносити негайно по телеграфу. 6) Позаяк 
законність й взагалі, а в такий виключний час дуже необхідна для дійсного 
підтримання ладу та спокою на місцях, пропоную Судовій владі вжити всіх 
заходів до найшвидшого провадження судових справ, щоб пруткістю та 
негайністю впливу на супротивників загального добра підтримати бажаємий 
усіма лад. Прокурорам Вінницького та Кам’янецького на Поділлю окружних 
судів негайно доводити до мого відома усі випадки виключно-значних 
злочинів, порушаючі загальний лад життя краю, а також про виключні 
випадки виявів бездіяльності цівільної, урядової та громадянської влади. 7) 
Всій цивільній владі, а також мійським та народним Губерніяльній та 
повітовим Управам чинити співучасть Військовій владі та безумовно 
виконувати вимоги та розпорядження цієї влади в випадках, зазначених §§ 15 
і 16 правил о мєстностях, об’являємих состоящими на воєнном положенії 
(собр. узак. 1892 г. № 85 ст. 925). 8) Всім служачим на залізницях, що 
пролягають по Поділлю, напружено провадити свою працю, щоб вона 
відповідала важливости сучасного менту, вищим начальствуючим особам 
негайно персонально зробити мені доклад про самі необхідні потреби 
жілізнодорожних служачих. 9) В випадках вилучної бездіяльності влади з 
боку адміністративних осіб при виконанні їми службових обов’язків, - я буду 
передавати справи про цих осіб Військовим судам. Губерніяльному та 
повітовим старостам вжити всіх заходів, щоб цей мій наказ негайно був 
розповсюджений через газети, істнуючі на Поділлю, та іншими засобами 
оголошений громадянству Поділля та громадянські інституції були б 
сповіщені про цей наказ. 

П. п. Командир Корпусу Генеральний Хорунжий Єрошевич. 
ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 310-310 зв. 
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№ 230. 
1918 р. листопада 9. Київ. – Відповідь заступника голови Державної 

варти Тальберга  на телеграму С. Кисельова від 7 листопада. 
1705. По всем Вашим донесениям Департаментом немедленно 

сообщается германскому командованию для принятия соответствующих мер. 
ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 239. 

 
№ 231. 

1918 р. листопада 9. Кам’янець-Подільський. – Телеграма 
Подільського губернського старости в Департамент Державної варти про 
антидержавні виступи на території губернії. 

За добу, що минула, отримані наступні донесення: [в] місті Балті були 
спроби розграбування складів, які відбиті кінною і пішою вартою. [В] місті 
Кам’янці-Подільському 7 листопада натовп любителів легкої наживи з 
місцевого і навколишнього населення зробили спробу пограбувати цукор на 
станції Кам’янець, не дивлячись на присутність варти, що охороняла склад. 
Насильство це припинено вартою з застосуванням зброї, при чому з нападників 
1 вбитий, 2 поранено. В Могилеві чини варти обеззброїли більше 200 
австрійців. [В] Могилівському повіті австрійські ешелони, що проходять, 
грабують населення. Для припинення пограбувань висланий загін резервної 
сотні. [В] Ольгопільському повіті австрійці, які проходили, разом зі 
звільненими з Балтської та Ольгопільської в’язниць арештантами грабували 
містечко Чечельник. [В] Ямполі австрійські солдати 35 стрілецького полку, які 
зупинялися на ночівлю, здійснили вночі розгром лавок. Діями варти грабунок 
припинений. Пограбовано 18 лавок, збитки сягають до 300 тис. крб. Вияснено, 
що [в] цьому пограбуванні брали участь солдати караульної команди 
Воїнського Начальника і частина солдат прикордонної варти. Під час розгрому 
і слідом за припиненням його арештовано 16 солдат караулу кінної команди і 
прикордонної варти. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 295-296. 
 

№ 232. 
1918 р. листопада 10. – Розпорядження Подільського губернського 

старости Вінницькому повітовому старості про забезпечення квартирами 
та продовольством англо-французьких та американських військ на 
випадок їх прибуття в Україну. 

Прошу оповестить население через мировых посредников, начальников 
державной варты и волостные правления, чтобы в случае прихода англо-
французо-американских войск население оказало им в смысле отвода квартир, 
снабжения продовольствием полное гостеприимство и воздержалось от 
эксцессов. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 112-113. 
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№ 233. 
1918 р. листопада 10. Кам’янець-Подільський. – Телеграма 

Подільського губернського старости в Департамент Державної варти про 
відміну командиром 2-го Подільського корпусу його розпрядження про 
видачу майна Державній варті зі складів. 

Мною отримана [від] Комкор 2 Подільського наступна телеграма: З 
огляду на оголошення воєнного стану наказую: Ваші розпорядження, віддані 
варті, щоб вона брала речі зі складів силою, негайно відмінити, копію Вашого 
розпорядження донести мені. По суті питання зводиться до того, що спочатку 
Комкор  в низці своїх розпоряджень заборонив видачу необхідного варті, а 
потім уповноважений Кониський поставив вимогу схеми озброєння варти, без 
чого видачу озброєння заборонив. Події, що розгорнулися, і повідомлення з 
місць про безсилля неозброєної варти обумовили наступне моє розпорядження 
всім Повітовим старостам: Знову підтверджую, ЙОГО СВІТЛІСТЬ дозволив 
споряджати, одягати варту з наявних складів майна. Якщо чини складів 
відмовляються видавати необхідне, беріть все силою і в майбутньому не 
вдавайтесь до зайвого листування з цього питання, маючи можливість і право 
отримати необхідне. Подальше неозброєння і неспорядження варти віднесено 
буде Вашій бездіяльності. Після цього завідуючі складом зброю видали. Коні ж 
для резервної сотні за розпорядженням Комкора не передані до сих пір у 
багатьох повітах. Повідомте Повітових старост про відміну вказаного 
розпорядження комкором. Я не міг залишити без уваги тону телеграми 
Комкора і форми звернення до мене, не передбаченого 13 статтею додатку до 
23. Оцінюючи факт не з точки зору самолюбства, а з мотивів, вказаними моєю 
особистою Вашому Превосходительству телеграмі, я знову підтверджую свої 
побоювання [за] спокій і лад в губернії, до сих пір збережених [в] можливій 
мірі, і не можу нести відповідальності за стан губернії в подальшому, чому 
прохаю перед Паном Міністром дозволити мені місячний або 2-х тижневого 
терміну період, якого я особисто доберусь до Києва і викладу мотивоване 
прохання по звільненню мене з посади. Вас прошу про причини неможливості 
подальшого мого служіння доповісти Міністру, якому мною відправлена 
наступна телеграма: Обставини, що склалися, подробиці яких я прошу 
Директора Департаменту Державної Варти доповісти Вашому 
Високопревосходительству особисто, зобов’язують мене просити дозволу 
місячної або 2-х тижневої відпустки по хворобі. Ґрунтовну доповідь надам 
особисто за можливістю негайно. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 389. 
 

№ 234. 
1918 р. листопада 10. Кам’янець-Подільський. – Розпорядження 

С. Кисельова Хотинському повітовому старості П. Ізбицькому про дії на 
випадок зайняття румунськими військами Хотинського повіту. 

Приписую Вам залишатися на місці. У випадку прибуття румун і бажання 
ними взяти в свої руки владу, попередьте, що Ви представник Української 
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влади [в] повіті, приєднаному [до] України. У випадку вимог про передачу 
влади румунам, які опиратимуться на силу, підпорядковуючись силі, після 
складанння належного акту передачи, виїзжайте в Кам’янець. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 12, арк. 60. 
 

№ 235. 
1918 р. листопада 10. Кам’янець-Подільський. – Телеграма 

Подільського губернського старости в Департамент Державної варти про 
вислання до Жмеринки батальйону німецьких військ. 

Мною отримана наступна телеграма [з] Жмеринки: слідуючі [в] 
Жмеринку німецькі війська затримуються штабом корпусу [у] Вінниці. Будь-
ласка, зробіть розпорядження обов’язково вислати [до] Жмеринки батальйон 
німецьких військ, вкрай необхідно. Начварти Будаговського. Прошу негайно 
задовольнити цю [вимогу], щоби не дати подіям розгорнутися. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп.1, спр. 76, арк. 254. 
 

№ 236. 
1918 р. листопада 10. Київ. – Телеграма директора Департаменту 

Державної варти О. Аккермана Подільському губернському старості про 
боротьбу з антиурядовими виступами. 

За моїми відомостями перепони ліквідовані, продовжуйте роботу, що 
необхідно з огляду на схвильованість моменту. Буду ставити до відома. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 255. 
 

№ 237. 
1918 р. листопада 11. Вінниця. – Телеграма голови Союзу 

землевласників-поляків Подільської губернії Гржибовского С. Кисельову 
про грабунок маєтків землевласників відступаючими австро-угорськими 
частинами. 

Австрійські частини, що проходять на батьківщину, грабують економії, 
забирають хліб, фураж, вози, коней, худобу. Покірливо просимо негайного 
розпорядження службовцям адміністрації реєструвати [та] засвідчувати 
протоколами збитки. Просимо Вашого сприяння у справі забезпечення 
відшкодування збитків з боку австро-німецьких командувань. Союз 
землевласників-поляків Подільської губернії. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 9, арк. 260. 
 

№ 238. 
1918 р. листопада 11. Вінниця. – Повідомлення міського голови 

А. Фанстіля командиру 2-го Подільського корпусу про розгляд питання 
про збір з населення податку на утримання добровольчих дружин. 

Имею честь уведомить Вас, что разрешенное Вами собрание Городской 
Думы для рассмотрения вопроса о сборе с населения налогов на содержание 
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добровольческих дружин (телегр. Губернск. Старосты № 1690) назначено мною 
на 13-е сего ноября в 7 часов вечера в помещении Городского Управления. 

ДАВіО, ф. Д-230, оп. 1, спр. 1818, арк. 168. 
 

№ 239. 
1918 р. листопада 11. Кам’янець-Подільський. – Телеграма 

С. Кисельова в Міністерство внутрішніх справ про призначення П. 
Ренненкампфа його представником у командира 2-го Подільського 
корпусу. 

Прошу призначити применительно 4 ст. додатку для керівництва 
діяльності адміністрації Вінницького повіту, а також моїм представником у 
комкора для контактів, дій [в] охороні підтримки ладу Павла Миколаєвича 
Ренненкампфа, який проживає у Вінниці. Необхідність такого представляється 
вказівкою комкора і обумовлене моїм проживанням в Кам’янці, комкора в 
Вінниці. Прошу вказівок, хто виконує функції с. 18 і 19 додатку 22, тому що 
наказ Його світлості правове становище комкора визначив. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 2, спр. 18, арк. 61. 
 

№ 240. 
1918 р. листопада 12. Кам’янець-Подільський. – Телеграма 

С. Кисельова командиру 2-го Подільського корпусу про призупинку ним 
своїх розпоряджень задля уникнення суперечностей. 

Питання запрошення Рененкампфа затримується неотриманням мною 
відповіді міністра внутрішніх справ [про] звільнення мене [з] посади за 
мотивами принципових з вами розходжень, які можуть повести порушення 
поки ще існуючого ладу. З огляду на самостійні ваші розпорядження старостам 
і начальникам варт утримуюсь робити свої розпорядження, щоб уникнути 
суперечностей і призупиняю свої призначення і звільнення. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 284. 
 

№ 241. 
1918 р. листопада 13. Київ. – Повідомлення Департаменту Державної 

варти Подільському губернському старості про створення в м. Богополі, 
Балтського повіту, Ради робітничих і селянських депутатів. 

По полученным сведениям в местечке Богополь сорганизовался местный 
Совет рабочих и крестьянских депутатов. Заседает он в подвале бывшего дома 
Артемьевых, там же идет вербовка в Красную Армию, руководит всем доктор 
Штерин. Департамент просит немедленно принять меры к ликвидированию его, 
уведомив результаты. 

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 р. – грудень 1920 р.): 
Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке газетно-книжкове видавництво, 
1959. – С. 114. 

 
№ 242. 
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1918 р. листопада 13. Київ. – Телеграма директора Департаменту 
Державної варти О. Аккермана Подільському губернському старості про 
неприйняття його відставки. 

Згідно зробленим мною рішучим вказівкам, комкор буде надавати вам 
всіляке сприяння. Відставки не приймаю, прошу вас в сучасний неспокійний 
момент працювати, застосовуючи всю повноту вашої влади. Для відомості вам 
переплавляється в копії відношення генерала Єрошевича на моє ім’я. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 262-262 зв. 
 

№ 243. 
1918 р. листопада 14. Київ. – Телеграма Міністра внутрішніх справ 

В. Рейнбота губернським старостам про перенесення початку роботи 
Всеукраїнського національного конгресу. 

Склик Всеукраїнського національного конгресу на 17 листопада мною 
заборонен з тим, що зазначений конгрес може бути скликаний не раніш, як 
через місяць. Про це  повідомляю Вас для відповідних розпоряджень на широке 
оголошення серед людности. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 138, арк. 41. 
 

№ 244. 
1918 р. листопада 14. Кам’янець-Подільський. – Копія телеграми з 

Кам’янця на ім’я Вінницького повітового старости про припинення 
прийому австро-угорських грошових знаків. 

Одержана [з] Київа така депеша: 
«Згідно повідомленню Міністерства Фінансів МІВ просить зробити 

розпорядження негайно припинити прийом інституціями Міністерства 
Внутрішніх Справ австро-угорських грошових знаків. Про кількість маючихся 
[в] касах зазначених інституцій до цього часу крон належить зробити окремі 
акти і ці гроші разом з актами негайно здати в загальному порядкові підлеглим 
інституціям Державного Банку або скарбниці, крони будуть прийняті по курсу 
50 коп. кожна. Потім прийом і обмін буде припинен. Повідомляю, що 
приймання крон не обов’язково і щоб земські та мійські Управи до своїх кас 
крон не приймали. Разом робить розпорядження, щоб урядовці Варти не 
складали протоколів про неприйом корон. 145/3113». 

ДАВіО, ф. Д-255, оп. 1, спр. 124, арк. 207. 
 

№ 245. 
1918 р. листопада 15. Кам’янець-Подільський. – Циркуляр 

Подільського губернського старости мировим посередникам Подільської 
губернії про їхню роль у підтриманні правопорядку.  

Прошу поставитись зі всією серйозністю до покладаємого на Вас 
важливого завдання внести в маси заспокоєння і підтримати порядок. Зберіть 
по можливості багатолюдні волосні сходи і особисто передайте від мене 
прохання селянам зберігати порядок, не слухати шкідливих агітаторів і 
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позбавити Уряд від необхідності звертатися за допомогою до закордонних 
військ. Тільки що пішли від нас такі війська, всім пам’ятні важкі дні їх 
перебування тут, селяни знають, що вже підійшли союзні війська. Нехай, якщо 
це необхідно, вони будуть нашими гостями, але нехай наш лад і дисципліна 
дадуть нам право залишатися господарями. Всім смут’янам і неспокійним 
елементам напевне заявіть, що для покарання їх є достатньо сили і засобів. 
Розвивайте ці положення, запропонуйте організувати самооборону по селам і 
гарантію сходів, збереження ладу закріпіть приговорами, копії яких негайно 
передати мені. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 9, арк. 263. 
 

№ 246. 
1918 р. листопад. Вінниця. – Лист голови Вінницької філії 

Українського національного союзу О. Базилевича до Міністерства 
внутрішніх справ, що надійшов 15 листопада, про антиукраїнську та 
антидемократичну політику керівництва Вінницького повіту. 

В місті Вінниці є повітовим старостою п. Гусаков, начальником повітової 
державної варти п. Мончинський, а начальником мійської варти п. Витович. 

Не рахуючи вже цього, що згадані три державні урядовці ставляться до 
всього демократичного з нечуваною нетерпимостю і безпощадністю, вони 
являються чужими до того всього, що зветься людяністю, а про українство і не 
згадують. 

Мета їхньої урядової роботи – це «Єдіна недєліма», чого найкращим 
доказом, що по їхньому розпорядженню арештовано всіх свідомих українців 
під заміром «опасности для украинского государства»: пп. Видибіду, Щирицю, 
Лозінського, Козоріса, Бунта, а взагалі, около 50 чоловік, представників ріжних 
партій, спокійних і чесних громадян, так що по цій причині з Міністерства 
приїздив урядовець для особих доручень, котрий наочно переконався в 
безправності і безпідставності заряджених арештовань і видав розпорядження 
їхнього увільнення. 

Про ці всі безправні вчинки, котрих доконували вони по селах, про 
писання нагаями мужицьких спин, про контрибуцію, про безпідставні арешти 
більше сотні людей, про це можна би писати цілі томи. Ціле літо вулицями 
міста Вінниці проваджено валки арештованих мужиків, котрих видавано 
австрійцям і вожено їх до Проскурова, опять в Вінницю і потому знову в 
Жмеринку, де вони в нужді і в голоді пересижували місяцями. 

Закон замінили вони самоволею і некультурним деспотизмом, і цей 
послідній навить в дрібницях переводили і переводять в життя. 

В послідніх часах поручено старостам займатись справою самооборони, 
покликавши до співуділу і автономії установи. Пан Г., котрий є головою 
комісії, покликав, однак, на пораду в цьому ділі лиш поміщиків. Коли голова 
народної управи при нагоді спитав його, чому він не прикликав автономних 
установ, п. староста відповів: «Як мені будуть потрібні від вас гроші, так вас 
покличу». 
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По-первих, на циркулярне припоручення губерніяльного старости 
покликано автономних установ, але вони на підставі одноголосних ухвал 
повітової народної управи і мійської ради відмовилися від уділу, бо не мають 
довір’я до предсідателя комісії повітового старости і головних керманичів, як і 
п. п. М. І. В., і відповідну декларацію вручили повітовому старості на пістні. 

Як  розуміють ці панове Державну роботу, і завдання влади, найкраще 
характеризують слова начальника Державної варти Мончинського, котрий 
голові Філії Національного Союзу в часи інтервенції заявив, що учительство це 
дрань, а мужиків усіх треба перевішати. Влада з такими гуманними поглядами 
зараз в кожному випадку не на часі і не відповідна. Того рода одиниці є для 
всякої не то Державної, але для звичайної гуманної роботи правдивим 
нещастям, бо цілий повіт в їхніх руках і крім своїх постійних посад, вони 
являються головними правителями ріжних комісій і на всьому стараються 
витиснуть кліймо своїх рук. З огляду на такий стан справи, як повітова народня 
управа, як і городська управа рішили не брати ніякої участи в роботі, котрою 
керують згадані одиниці, як довго вони будуть займати свої посади, а крім 
цього вислать телеграму в Міністерство внутрішніх справ і губерніяльному 
старості з домаганням їхнього усунення, що зроблено. До повислого домагання 
приєднується і поперає його вповні Вінницька Районна Філія Національного 
Союзу, котра бачить в згаданих одиницях завзятих ворогів всього українського, 
всього демократичного і всього того, що має на меті створення сильної 
Української Держави, тому підписом три установи спільно і рішуче 
домагаються усунення згаданих осіб з їхніх державних посад. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 316-317. 
 

№ 247. 
1918 р. листопада 16. Кам’янець-Подільський. – Лист Подільського 

губернського старости директору Департаменту Державної варти про 
перевищення службових повноважень командиром 2-го Подільського 
корпусу. 

При цьому честь маю представити Вашому Превосходительству копію 
отриманого мною сього числа наказ Командира 2 Подільського корпусу від 9 
сього листопада за № 112 з перекладом на російську мову і доповісти, що наказ 
цей, не говорячи про форму його викладу, не відповідає по своєму змісту тим 
правам, які надані Комкору ст. 600 полож. про польове управління військ і 
розділом ІІ правил про місцевості, оголошені на воєнному становищі (додаток 
до ст. 23 Т. ІІ Загального установлення губернського) і свідчить про прагнення 
Комкору цілком дискредитувати губернську і повітову цивільну владу і 
присвоїти собі і повітовим комендантам не представленні їм законом права. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 313-313 зв. 
 

№ 248. 
1918 р. листопада 16. Кам’янець-Подільський. – Витяг зі звіту 

С. Кисельова Міністерству внутрішніх справ про ліквідацію масових 
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безпорядків в південно-східних районах Поділля загонами Державної 
варти.  

Для попередження і припинення протиурядових виступів здійснені 
наступні заходи: 1) Встановлений посилений , як внутрішній, так і зовнішній 
нагляд за діяльністю існуючих у довіреній мені губернії революційних 
організацій. 2) Засновані реєстрація і нагляд за особами, які повертаються тепер 
з Австрії, котрі були у різний час вислані туди на примусові роботи за 
протиурядову діяльність і пропаганду більшовицьких ідей. 3) Посилено 
вияснення неблагонадійного елемента, що знаходиться в губернії, на предмет 
встановлення необхідного нагляду за діяльністю і відносинами цього елементу. 
4) Встановлені потрібний нагляд за всіма прибуваючими в губернію. У цих 
цілях організовано нагляд на вокзалах, в готелях, мебльованих кімнатах і 
приватних домах. В основу цього нагляду покладена агентура. 5) Посилено 
внутрішній нагляд за студентськими і громадськими організаціями, і також 
професійними союзами. Крім того, в деяких селах губернії начальником 
підвідомчого мені Освідомчого відділу для ведення контрагітації заагентурені з 
кількості місцевих жителів особи, що користуються у своїх односельчан 
більшим авторитетом. На цю обставину я покладаю велику надію, так як 
величезна більшість селян до політики ставиться без різниці, і такі агітатори 
можуть надати країні велику послугу у сенсі втримання селян від аграрних 
заворушень. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 327-328. 
 

№ 249. 
1918 р. листопада 16. Вінниця. – Звернення до С. Кисельова 

командира 2-го Подільського корпусу П. Єрошевича про урочисту зустріч 
військ Антанти у разі їхньої появи на території Поділля. 

Потрудіться розпорядитись по підвідомчим Вам частинам і установам, 
що у випадку появи англо-французів, румун і загалом військ союзних держав на 
території України зустрічати їх радушно, сприяючи розміщенню військ і їх 
продовольству. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 6, арк. 163. 
 

№ 250. 
1918 р. листопада 16. – Звернення до населення Головної Команди 

Українських Республіканських військ. 
Народе український! 

Повідомляємо Тебе про дуже важні події.  
Тепер, коли вже затихавє вогонь всесвітньої війни і всі народи світа 

самовизначаються, стають повноправними господарями своїх національних 
земель, тільки в одній Україні узурпатор і насильник Скоропадський, 
захопивши владу за допомогою чужих штиків, кров’ю та вогнем залив Україну 
та ще до того в цю велику хвилю хоче наш Рідний Край і нашу землю оддати в 
вічну неволю Москві. Щоб осягнути це, він покликав до влади московських 
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міністрів з поміщиків та старих прислужників царського уряду і осміливсь 
оповістити про те, що наш Рідний, Вільний Край знову має підпасти чужій 
московській владі. Такої ганьби і такого сорому не може стерпіти наш 
Український Народ і повинен однодушно повстати проти ката і обманщика, що 
протягом кількох місяців дурив увесь Народ, немовби він хотів добра і 
державної незалежности України. 

З огляду на те утворилося нове Українське Республіканське 
Правительство, під владу якого вже перейшли всі вірні Україні військові 
частини. Правительство це зложилось на основі порозуміння всіх 
соціялістичних і справді демократичних українських партій. 

Супроти цього: 
Оповіщаємо населенню України, що отсим касується і нищиться 

гетьманський уряд, установлений німецькими генералами та поміщиками. 
Касуються всі закони і розпорядження, видані гетьманським урядом і 

повертаються назад закони, видані першим республіканським урядом України.  
Заборонюється виконувати які б то не було розпорядження гетьмана і 

його правительства, як центрального, так і місцевого. 
Всю урядову владу на землях України бере в свої руки Українське 

Республіканське Правительство. 
Це Правительство дає поруку народові, що земля буде його власністю та 

що на віки вічні зноситься і касується на землях України Велика поміщицька 
посілість, що ссала кров з робочого люду. 

Робітникам дається порука 8-годинного робочого дня і достойної вільних 
людей винагороди за працю, а також поруку грошевої забезпеки тим, хто 
загубив здатність до праці через хворобу, або старість. 

Відновляється воля віри і совісти, воля слова і організацій, а народам, 
що утворюють національну меншість на Україні, – право національної 
автономії в культурних справах.  

Відновлюються розпущені гетьманським урядом демократичні народні 
(Земські) і міські Установи, управи котрих повинні перейняти під розписки 
управу од незаконно призначених членів Управ, перевіривши раніш як слід 
народнє майно та гроші, якими незаконно порядкували прислужники гетьмана. 

Замість гетьманських старост адміністративну владу в губерніях та 
повітах повинні взяти тимчасово колишні комісари Центральної Ради, а де їх 
немає, - голови демократичних народних (земських) Управ, або їх заступники. 

Для охорони цих свобод і справедливого ладу та порядку в Україні 
закликаємо населення України по селах та містах, щоб негайно було 
зорганізовано військові частини по громадах і повітах. Команду над ними 
беруть в свої руки в кожному повіті найстарші чином військові старшини 
Української народности. Всіх старшин військових Української Народности 
обов’язуємо під загрозою військового суду негайно вступити до Армії 
Української Народньої Республіки. 

Все українське населення кличемо стати в ряди Народної 
Республіканської Армії. 
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Хто з селян не послухає цього наказу, той буде виключений від права на 
користування землею, бо се право треба силою вибороти од поміщиків та 
гетьмансько-поміщицького правительства.  

Всі мобілізовані народні сили України мають перш усього: 
а) роззброїти карательні отряди, що залили невинною кров’ю наших 

селян всю Україну, а також військові отряди поміщицькі, зложені з чужинців, 
як із російських офіцерів колишньої царської армії та інших наймитів. 

б) негайно треба скрізь по містах та селах взяти всю владу, також і 
охорону порядку в свої руки, поставивши скрізь біля громадських магазинів, 
складів та державних скарбниць належно озброєну охорону, а про скількість 
грошей в скарбницях повідомити Правительство Української Народньої 
Республіки. 

в) всі телеграфні, телефонні й почтові станції взяти під охорону 
республіканської влади і українських республіканських військ та установити 
пильний контроль над їх діяльністю.  

г) громадсько-технічні установи, як то: водопроводи, електричні станції 
тощо, не повинні припиняти працю, і їх треба охороняти оружною силою та 
берегти. 

д) на всіх залізничних станціях, пристанях та на більших шосейних і 
грунтових перехрестях поставити озброєну сторожу і доглядати та 
контролювати всіх подорожніх. 

е) не допускати чорносотенців, злодіїв та погромщиків до погромів та 
вибухів проти євреїв, бо євреї помагають Українцям в Галичині і у нас на 
Україні повинні йти разом з нами. 

ж) українські республіканські військові частини повинні розоружити 
гетьманське військо, коли воно не перейде на сторону Республіканського 
Правительства, і не допускати на території Української Народньої Республіки 
формування та організації яких би то не було чужих національних військових 
сил, як то: добровольчеські, офіцерські отряди, окремі частини, тощо. 

з) по містах та селах має панувати порядок і лад. Всякі грабунки мирного 
населення не дозволяти, а винуватих карати на місці військовим судом. 

Щоб цей лад та порядок не порушувались, щоб не було під’юджування 
проти нього, треба негайно припинити чорносотенні російські газети та 
журнали, а їхні друкарні реквізувати для потреб Республіканського Уряду. 

Всіх поміщиків, що контрибуціями знесилили народ та розправлялись з 
ним екзекуціями та іншим насильством, арештувати і тримати як заложників 
під доглядом, до суду над ними. Родини  арештованих не повинні виїзджати з 
того місця, аж до дальшого розпорядження. 

Всіх чиновників та російських офіцерів і начальників державної варти, 
що стояли на чолі карательних експедицій, убивали невинних селян і десятки 
тисяч неповинних людей запровадили до тюрми та вислали за границю – 
негайно арештувати і віддати під військовий суд Української Народньої 
Республіки. 
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Найголовніший ворог Українських селян і робітників, зрадник 
Української держави,  б гетьман Скоропадський і його міністри, що разом з ним 
залили кров’ю всю Україну, попалили села, повбивали силу людей і десятки 
тисяч і до цього часу гонять по тюрмах, залишаються поза законом. 

Во імя свободи, рівности і братерства, во імя народоправства і 
самостійної Української Республіки, во імя того, щоб селяне на Україні 
одержали нарешті обмиту їхнім потом та кров’ю землю, а робітники 
увільнились від експльоатації і одержали належне їм право в державі, кличемо 
всіх брати зброю в руки, знищити до щенту гетьманський безлад і його 
насильства, а завести на нашій Рідній Землі той лад, якого хоче наш народ і 
Правительство Української Народньої Республіки. 

Отсей Заклик має бути перепечатаний скрізь, по всіх провінціяльних 
містах, і оповіщений плакатами всьому народу на станціях і державних та 
громадських установах та розісланий по селах. 

Виконати це негайно наказуємо провінціальним, губерніальним і 
повітовим владам Української Народньої Республіки, а де ще влада не 
зорганізувалась, то політичним Українським Організаціям. 

Ставка, дня 16, Падолиста, 1918 р. 
Головна Команда Українських Республіканських Військ. 
ДАВіО, ф. Д-255, оп. 1, спр. 124, арк. 244 зв.-245. 
 

№ 251. 
1918 р. листопад. Вінниця. – Повідомлення Вінницької філії 

Українського Національного Союзу про перебрання ним усієї влади на 
Поділлі.  

Громадяне Поділля! 
Вінницька філія національного Союзу, вітаючи утворившуюся 

Директорію Української Народньої Республіки, яко єдину законну народню 
владу на Вкраїні, цим оповіщає, що всю владу на Поділлю бере в свої руки до 
призначення Директорію відповідної адміністрації, і тому на підставі 
розпорядження Директорії Української Народньої Республіки,  

наказуємо: 
а) Замісць гетьманських старост адміністративну владу в губернії та 

повітах повинні взяти тимчасово колишні Комісари Центральної Ради, а де їх 
немає, - голови демократичних народних (Земських) Управ, або їх заступники. 

б) Відновити розпущені гетьманським урядом демократичні народні 
(Земські) і мійські Установи, управи котрих повинні перейняти під розписку 
управу од незаконно призначених членів Управ, перевіривши раніш як слід, 
народнє майно та гроші, якими незаконно порядкували прислужники гетьмана. 

в) По містах та селах має панувати порядок і лад. Всякі грабунки мирного 
населення та військових складів не дозволяти, а виноватих карати на місці 
військовим судом. 
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г) Не допускати чорносотенців, злодіїв та погромщиків до погромів та 
вибухів проти Євреїв, бо Євреї помагають Українцям в Галичині, і у нас на 
Вкраїні повинні йти разом з нами. 

Спокій і порядок – успіх народнього діла. 
Президія Вінницької Філії Національного Союзу.  
Голова О. Ц. Базілевич 
Члени Є. О. Щириця 
            В. С. Мачушенко 
            П. П. Відибіда 
            П. Ц. Журавель 
ДАВіО, ф. Д-255, оп. 1, спр. 124, арк. 248. 
 

№ 252. 
1918 р. листопада 18. Вінниця. – Телеграма дільничного начальника 

Державної варти Тєлєнікова до С. Кисельова про фактичне двовладдя в 
Україні. 

Становище на лінії відділу Селеки-Дукля спокійне, але навколо, зокрема, 
на Південно-Західних залізницях, йдуть розпорядження комісарів з Козятина і 
Білої Церкви уряду Петлюри. Повна неясність моменту, хто в цей день уряд. 
Між Вінницею і Калинівкою Південно-Західного шляху, за розпорядженням 
командира 2-го корпусу, підірвані шляхи. Охорона тане в руках зібраного 
офіцерства. Прошу вказівок. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 352. 
 

№ 253. 
1918 р. листопада 18. Кам’янець-Подільський. – Звернення 

С. Кисельова до повітових старост про надання відомостей щодо поставок 
на заводи цукрових буряків. 

Надайте відомості, яка кількість [в] процентному відношенні буряку 
доставлена на заводи, кожний зокрема [;] які причини недоставки і які Вами 
здійснюються заходи допомоги цій справі. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 159, арк. 105. 
 

№ 254. 
1918 р. листопада 18. Кам’янець-Подільський. – Звернення 

С. Кисельова до директора Департаменту загальних справ Міністерства 
внутрішніх справ в питанні відставки Вінницького повітового старости 
П. Гусакова. 

На № 64/2553 сообщаю Вашему Превосходительству, что Винницкий 
повитовый староста, по-моему мнению, не отвечает своему назначению, 
почему я и просил г. Министра Внутренних Дел лично о производстве 
правительственной ревизии в первую очередь Управления Винницкого, а затем 
Проскуровского и Брацлавского повитовых старост. Будучи человеком весьма 
несамостоятельным, без всякого административного опыта и служебного такта, 
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Винницкий повитовый староста полковник Гусаков находится всецело под 
влиянием Начальника Варты Витовича, б. исправника, о нравственных 
качествах которого, по прошлой деятельности исправника, а затем помощника 
начальника уезда в Галиции, имеются самые отрицательные сведения. 
Полковник Гусаков своим нетактичным служебным поведением вооружил 
против себя все общество и военные власти и я считаю его пребывание у власти 
для дела вредным. Начальника Варты я перевел в другой уезд, но последний 
вместе в повитовым старостой, побывав в Киеве после неосторожного и резкого 
отставления их от должности Комкором 2, возвратились на места и отказались 
исполнить мое предложение о переводе Витовича, что видно из следующей 
телеграммы Гусакова, тоже в достаточной мере его характеризующей: «[Из] 
Киева возвратился, вступил [в] исполнение обязанностей. Комкор выяснил 
отсутствие причин [по] устранению Витовича и предложил ему вступить [в] 
исполнение обязанностей. [В] действительности причин переводу Витовича 
нет, напротив, деятельность его вообще и в Жмеринке [в] подавлении 
безпорядков указывает [на] необходимость оставления его здесь. Имеющиеся у 
Вас сведения безусловно неверны, [в] настоящее тревожное время нахожу 
перевод [и] увольнение чиновников вообще без серьезных причин, без 
предварительного объяснения виновных вредным. Прошу полученные сведения 
[о] чиновниках предварительно сообщать [мне] для дачи объяснений, иначе по 
интригам будут несправедливые увольнения [и] перемещения нужных теперь 
опытных людей. То же подтверждаю и прошу [о] Монтуляке. № 312. 
Повитстароста Гусаков». 

По мотивам сохранения порядка в уезде и поддержания его 
авторитетными лицами я находил бы желательным назначение в Винницу 
повитовым старостой П. Н. Ренненкампфа, пользующегося большим влиянием 
среди местного населения. Что касается Мончинского, то он вполне 
удовлетворяет своему назначению. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 97, арк. 69. 
 

№ 255. 
1918 р. листопада 19. Кам’янець-Подільський. – Звернення 

С. Кисельова до П. Ренненкампфа про призначення його уповноваженим 
по цивільній частині Вінницького повіту і м. Вінниці. 

Стосовно 21 ст. додатку до 23 про місцевості, які перебувають на 
воєнному стані, прошу Вас прийняти на себе обов’язки мого уповноваженого 
по цивільній частині Вінницького повіту і міста Вінниці і бути моїм 
представником в Комкора 2. Виконуйте обов’язки і користайтесь правами Губ. 
старости, доводячи до мого відома про Ваші дії. 

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 97, арк. 75. 
 

№ 256. 
1918 р. листопада 21. Київ. – Характеристика, складена 

Головнокомандуючому Українською і Північною арміями на Подільського 
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губернського старосту С. Кисельова та командира 2-го Подільського 
корпусу П. Єрошевича. 

1) Подільський губернський староста Кисельов вповні лояльний 
службовець і відповідає посаді, яку обіймає. У межах Подільської губернії 
завдяки старанням Кисельова доволі успішно організована була варта і несла і 
тепер несе свої обов’язки. Ним же, по мірі сил, вповні підтримується лад в 
губернії. Немає жодних відомостей підозрювати його у співчутті повстанцям. 

2) про генерала Єрошевича є відомості, які вказують на його неприхильне 
ставлення до влади Гетьманського Уряду, про проявлені з його боку симпатії 
до більшовиків, крайнощі і різкості у відносинах з місцевою владою, і 
поступовому прагненні ставати на захист злочинних елементів опозиційного 
напрямку. 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 314. 
 

№ 257. 
1918 р. листопада 23. – Телеграма до Міністерства внутрішніх справ 

про перехід влади в Подільській губернії до Директорії. 
Подільська губернія на військовому становищі і підпорядкована 

командиру Корпуса Єрошевичу, від якого отримали телеграму, що вся влада на 
Україні перейшла до Директорії. Губернський староста здав свій пост і виїхав 
до Проскурова… 

ЦДАВОВУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 309. 
 

№ 258. 
1918 р. грудня 5. Кам’янець-Подільський. – Телеграма Подільського 

губернського національного союзу Директорії УНР у справі арешту 
С. Кисельова. 

Под[ільський] губ[ернський] нац[іональний] союз повідомляє, що бувший 
губ. староста Кисельов стримував ворожі напади хліборобів-власників на 
українські організації, передав без суперечок владу комісарові. На думку союзу, 
Кисельов на волі не буде шкодливим. 

За голову союзу Іваницький. 
ЦДАВОВУ, ф. 1092, оп. 2, спр. 19, арк. 42. 
 

№ 259. 
1918 р. грудня 7. Кам’янець-Подільський. – Повідомлення в газеті 

«Село» про арешт колишнього Подільського губернського старости 
С. Кисельова. 

Згідно наказові отамана Біденка Проскурівським повітовим комендантом 
зроблено трус, заарештовано й посаджено до в’язниці поміщика Скібневського. 
Одночасно отаман Біденко заареш72тував і посадив до в’язниці бувшого 
Подільського губернського старосту Кіселева. 

Село. – 1918. – № 13. – 7 грудня. – С. 2. 
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№ 260. 
1918 р. грудня 7. Вінниця. – Повідомлення в газеті «Республіканські 

вісті» про арешт С. Кисельова та про клопотання громадськості щодо його 
звільнення. 

29 листопада. Арешт бувшого губерніяльного старости. В Проскурові 
арештовано бувшого Подільського Губерніального Старосту С. І. Кисельова. 
Представники Проскурівського повітового і міського самоврядувань, Харчової 
управи, спілок співробітників Народньої, Харчової Управ порушили 
телеграфно перед вищою владою питання про звільнення від арешту Кісельова. 
На старання делегації Вінницького Повітового і мійського самоврядувань 
представник Директорії Української Республіки Абрамович обіцяв вжити 
заходів щодо звільнення Кісельова від арешту. 

Республіканські вісті. – 1918. - № 7. – 7 грудня. – С. 4.  
 

№ 261. 
1918 р. грудня 26. Київ. – Лист В. Кисельова до Міністра внутрішніх 

справ УНР з клопотанням про звільнення з – під арешту свого брата. 
Прохання. 

Брата мого, бувшого Губерніяльного старосту на Поділлі, Сергія 
Кісільова, після того, як він передав владу п. Степурі і виїхав до Проскурова, 
було в Проскурові заарештовано атаманом Біденко, службове становище 
котрого мені невідоме. 

В цей час я одержав певні відомости про те, що п. Степура, невідомо на 
які підставі, зробив розпорядження брата мого від арешту звільнити.  

Між іншим, а. Біденко того розпорядження не виконав і заявив, що 
Кісільов лічиться за ним і з - під арешту скоро не вийде. 

Вважаючи на те, що брат від слідства і суда, якщо такий має бути, не 
втікав і не мав таких замірів і підстав для того, а також і то, що при арешті ат. 
Біденко заарештував досить значну суму грошей, навіть так, що сім’я брата 
осталась без грошей, необхідних на обід, - щиро прохаю, наскілько можливо, 
вжити всіх заходів і встановити такі стосунки між цивільною і військовою 
владою в м. Проскурові, щоб остання не могла без належної підстави 
затримувати під арештом Кісільова, не взираючи на те, що Губерніяльний 
Комісар його від арешту звільняє. 

Дуже прохаю телеграфно віднестись в цій справі, як до п. Степури, так і 
до влади, які підлягає в своїх службових подіях ат. Біденко.  

ЦДАВОВУ, ф. 1092, оп. 2, спр. 19, арк. 43-43 зв. 
 

№ 262. 
1918 р. грудня 27. Кам’янець-Подільський. – Звернення в. о. 

Подільського губернського комісара О. Морозовського до Міністра 
внутрішніх справ УНР у справі звільнення з-під арешту С. Кисельова. 

Бувший Губст. Кісільов заарештован по наказу отамана Біденка, котрому 
надіслан 10 … грудня зміст Вашої телеграми, що з боку Діректорії не мається 



213 

перешкод до звільнення Кісільова від арешту. По маючимся відомостям, 
отаман Біденко відмовляється визволити Кісільова до того часу, доки не буде 
отримано їм безпосередньо розпорядження від отамана Республіканських 
Військ Петлюри. Про це донесено 20 … грудня отаману Петлюрі з проханням 
дати розпорядження отаману Біденку звільнити з Проскурівської в’язниці 
зазначеного Кісільова, про визволення котрого в свій час прохали Повітова 
Земська Управа, Харчуправа і інші громадські інституції Проскурівського 
повіту. Прошу [написаних] розпоряджень по цій справі з Вашого боку 
безпосередньо отаману Біденку.  

ЦДАВОВУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 94, арк. 27. 
 

№ 263. 
1919 р. січня 6. – Постанова Верховної слідчої комісії про звільнення 

С. Кисельова. 
1919 року січня 6 дня, Верховна Слідча Комісія, розглянувши переписку 

про арештування отаманом Біденко і ув’язнення до Проскурівської в’язниці б. 
Подільського Губерніяльного старости Кисільова і беручи на увагу: 1) що в 
листуванню цьому не тільки немає вказівок на те, щоби Кисільов зробив який-
небудь злочин, котрий карався-б в уголовним порядку, але навіть не видно, за 
що саме він був заарештований; 2) що, при таких умовах, немає законних 
підстав для дальнійшого тримання в в’язниці, і 3) що, як видно з повідомлення 
Міністра Внутрішніх Справ від 28 грудня 1918 р. ч. 218, і з боку ДИРЕКТОРІЇ 
не зустрічається перешкод щодо звільнення Кисільова з - під арешту, 
ПОСТАНОВИЛА: бувшого Губерніяльного старосту Поділля Кисільова з-під 
арешту звільнити, а листування направити до Міністерства Внутрішніх Справ.  

Оригінал за належними підписами 
З оригіналом згідно: 
Директор Канцелярії (підпис). 
ЦДАВОВУ, ф. 1092, оп. 2, спр. 19, арк. 35. 

 
№ 264. 

1919 р. січня 26. Кам’янець-Подільський. – Телеграма Подільського 
губернського комісара в Міністерство внутрішніх справ УНР з 
поясненнями у справі арешту С. Кисельова. 

Бувший губстароста Кісілев був звільнен з - під арешту, але через 
небезпеку від селян повіткомісар примушен був вчинити хатній арешт. Мною 
наказано повіткомісару дати змогу виїхати з повіту до Київа згідно проханню 
Кисілева. 

За Губкомісара Сіцінській. 
ЦДАВОВУ, ф. 1092, оп. 2, спр. 19, арк. 28. 
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№ 265. 
1919 р. жовтня 15. – Стаття «Американська місія в Проскурові» про 

перебування у місті представників Червоного Хреста зі США. 
9 сього Жовтня в Проскурів завітала Американська місія Червоного 

Хреста з двох представників: проф. іст. н. ун. Георг Герберд Ріден; капітан 
військової служби, Гемс Ероіен. Місія оглядала шпиталі Українського 
Товариства Червоного Хреста і місцеву єврейську больницю. Завданням місії 
є допомога медикаментами всім інституціям лікування, як військових, так і 
цивільного населення, а де можливим, то вжити заходів перед своїм урядом о 
допомозі необхідним бідним дітям громадянства України. Місія зістала дуже 
задоволеною прийомом, виявленим місцевими українцями до неї [і] дала своє 
слово вжити всіх заходів перед урядом про саму найширшу допомогу 
Україні. На обіді у Голови Червоного Хреста Кісільова Голова місії заявив, 
що її завданням є матеріяльна і моральна допомога страждучим і праця 
аполітичного напрямку. Простір праці, як сказав він, є на території Європи 
від Парижу аж до Пекіну. Допомогу свою вона вже дала західним державам і 
Польщі, і таку допомогу обов’язково дасть і Україні. Намічено плян своєї 
роботи, в який входить, головним чином, заснувати в Проскурові базу для 
ліків і матеріялів і прошень відвести на касарнях помешкання для складів і 
для 150 чоловік персоналу. Досить цікаво зазначити факт, що американські 
лікарі зовсім не знайомі з бічом нашого дня – тіфом і просили в міністерстві 
дати точні дані про цю хворобу, її форми і міри боротьби з нею у нас. Місія 
інтересувалась скілько в місті дитячих притулків, чи мають діти молоко, і 
скільки всіх дітей в місті, і чи ходять в школу. Міський Голова Верхола 
зазначив страшенну нужду дітей як в притулках, та і в дома[х] бідноти і місія 
дала слово вжити всіх заходів, аби в найближчім часі переслати до 500 
комплектів одіжі і взуття для сих дітей і утворити по школах горячий 
сніданок. Голова місії чудово знайомий з Українською історією, має певну 
надію, що Україна в найблизчому часі буде визнана державами Антанти, 
самостійною по праву своєї історії[,] минулого і сучасного життя. Члени місії 
тепло попрощалися з місцевими діячами і від'їхали на Жмеринку. 

Голос села. – 1919. – Ч. 8. – 15 жовтня. – С. 2. 
 

№ 266. 
1936 г. Вінниця. – Доповідна записка Вінницькому обкому КП(б)У 

про результати обстеження системи оплати праці персоналу 
Облвінницяторгу. 

СОВТОРГОТДЕЛ. 

Согласно Вашего поручения от 28 Марта с. г., я провел обследование 
системы оплаты труда технического обслуживающего персонала 
Облвинницторга и выявил, согласно установленной формы, следующее: 
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Фамилия 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

У
тв

ер
ж

де
н.

 
ст

ав
ка

 

Ф
ак

ти
ч.

 в
ыд

ан
о 

за
 я

нв
ар

ь 
и 

фе
вр

ал
ь 

Св
ер

ху
ро

чн
. 

П
о 

со
вм

ес
ти

те
ль

ст
у 

П
ри

ме
ча

ни
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ЗАРУЦКИЙ Директор 612 1224 - -  
2 РАСПУТНЫЙ Зам. 

Директ. 
462 1124 - - Распоряж. об 

увелич. на 100 
р. в м-ц. Пр. 
Главт. ст. 5/ІІІ 
№ 20. 

3 ШТЕРЕНШИС Зав. Общ. 
Отд. 

305 710 - - 

4 АНТОНОВУ Деловод 135 270 - 89 
5 МАЖАРОВА Машинис-

тка 
135 285 300 60 Получают из 

расчета 150 руб. 
в м-ц.  6 ШОЙТИС “ 135 278 189-10 - 

7 ЧЕСТНЕЙШАЯ “ 185 150 138  
8 РОЙЗМАН Завхоз 160 320 - -  
9 БАБИТ Уборщи-ца 65 140 - -  
10 ПИКУЛЬСКАЯ Сторож 55 140 - 60  
11 ГУСЬЕВА “ 55 44-80 - -  
12 СТАНИСЛАВ-

ЧИК 
Курьер 65 121-80 - -  

13 МИЛЛЕР “ 65 19-60 - -  
14 КУЗМИНСКАЯ Маши-

нистка 
185 32-40 - - Работала вр. 

15 КИСЕЛЕВ Зав. Юр-
частью 

407 814 - -  

16 ОСТРОВСКИЙ Пом. Зава 280 560 - -  
17 ГЕРБАНОВ-

СКИЙ 
Зав. Стол. 

Прод. 
225 450 - -  

18 ЭМАЙКИНА Зав. 
Спецчаст. 

367 734 - -  

19 ТОИМЧЕК Инспект. 
Спч. 

225 450 - -  

20 МАНГЕРА Зам. Нач. 
Торгуп. 

507 1014 - -  

21 НЕМИРОВ-
СКИЙ 

Торгинс-
пект. 

325 650 - -  

22 ФАЙНЕРМАН Референт 400 614 - -  
23 БАРШАД Зав. План. 

Отд. 
600 456 - - Перешел на раб. 

в феврале м-це 
по инд. 
договору 

24 ПРИМАК Зам. Зав. 
Пл. 

457 914 - - 

25 ШУРМЕЛЕЗ Плановик 575 764 - 446-25 
26 ЦИБУЛЬСКИЙ “ 350 700 - -  
27 ГДЕШИНСКИЙ “ - 600 - - Прислан Харьк. 

Ин-та со ст. 300 
р. в м-ц. 

28 ЧАРЛИС Зав. Груп. 
Оп. уч. 

275 445-50 - - 
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29 ДУБОВИС Статистик - 45 - - Раб. времен-но, 
став. из расч. 
236 руб. в. м.  

30 ЦИЛЬМАН Зав. Груп. 
Цен 

350 700 - -  

31 НАГИРНЕР Референт - 612 - -  
32 СКЛЯРЕВСКИЙ Главбух 607 1214 - -  
33 МИЛЬНЕР Зам. 

главбуха 
507 1014 - -  

34 ЗВЕРШКОВ-
СКАЯ 

Бухг. Свод. 
час. 

275 550 - -  

35 ШУЛЯЦКАЯ Расч. Отд. 275 550 - -  
36 БЕЛЮГА Бухгалтер 225 450 - -  
37 ЖВАНЕЦКАЯ Помбух 200 400 - -  
38 МАГАЗИНИК Ст. 

Инспект. 
425 850 - -  

39 ШРАЕР Инспек. 
Бухг. 

375 700 - -  

40 НЕМКОВИЧ “ ” 325 560 - - Расч. в феврале. 

41 ДИДОШИК “ “ 425 739-50 - -  
42 ШВАРЦМАН Кассир - 315 - - Нет утв. став. 
43 ХАРНАК “ -  300 - - “ “ “ 
44 ЦАЛЬ Шофер 200 700 - - По договорен. 
45 БОБРОВА Зав. Отд. 

Кадр. 
300 610 - -  

46 БУРШТЕЙН Методолог 300 610 - -  
47 МАРЕЦКАЯ Статистик 235 364 - - 164 р. за январь. 

48 РУРИНКЕВИЧ Опер. учет - 148 - -  
49 ФИЛИПОВ-

СКИЙ 
Бухг. 

Инспект. 
- 425 - - Ставки не 

утвержд., работ. 
по договорен. 

50 ШАЙКЕВИЧ “ “ - 425 - -  
51 ГЕНДЛЕР Бухгалтер - 400 - - Став. не 

утверждена. 
52 ТИЧИНА Зав. Опер. 

уч. 
- 188 - - Уволена 

53 ТАРАНЮК Кучер - 93 - - Ставка не 
утвержд. 

54 ПОРТНОВА Плановик - 75-88 - - Ставки нет, 
получ.  
зарплату из рас. 
350 р. 

55 ЧЕРКАССКАЯ  - 132 - - Переведены из 
Торгсина, 
выплач. комп.  

56 ХАНДОГА  - 57-50 - - 

57 ФЕЛЬДФУКС Помбух - 144 - 
 

- Работ. времен., 
ставки нет 

58 СЕРЕБРЯН-
СКИЙ 

Бухг. 
Инспект. 

450 324 - -  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Фонд зарплаты на 1-й кв. 1936 г. утвержден 
администрацией Облвинницторга в сумме – 31774 рубл., израсходовано за 2 м-
ца – 29003 рубл., неосвоено – 2771 рубл. и объясняется неукомплектованием 
штата на 1936 год. 

ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ /ШТЕЕРТ/ 

ДАВіО, ф. П-136, оп 9, спр. 175, арк. 26-27. 

 
№ 267. 

1937 р. серпня 7. Вінниця. – Витяг із заяви начальнику Вінницького 
обласного управління НКВС від дружини співробітника НКВС Юнанової, 
працівниці спецвідділу Вінницяторгу. 

После ареста Дихтярева на общем собрании Облвнуторга, которое 
длилось три дня, из выступлений (а высказалось много товарищей) я поняла, 
что о том, что Дихтярев был вредителем, все знали, но молчали, боялись. (…) 

Также на этом собрании говорили о Директоре Винницкого Облторга тов. 
Заруцком, кем он окружил себя, кто работает у него здесь в Винниц. Облторге и 
на периферии: 

1. Мангера – он же Васильев, он же Маунер, быв. белый офицер, 
занимает должность коммерческого Директора Облторга (выступление тов. 
Тененбаума). 

2. Мильнер – сын арендатора, соучастник преступления Розенберга. 
3. Киселев – юрисконсульт, быв. губернатор Подолии и быв. помещик. 
ДАВіО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 7548, арк. 32-32 зв. 
 

№ 268. 
1937 р. серпень. Вінниця. – Витяг із виступу на загальних зборах 

співробітників Віницького облвнуторгу, Держпосередконтори, 
Конвенцбюро і Держторгінспекції від 2-5 серпня 1937 р. Тененбаума. 

В Винницторге не все благополучно. Зажим самокритики, грубость со 
стороны Заруцкого, преследование людей со стороны Заруцкого. Надо 
проверить, кем себя окружил Заруцкий. У нас имеются сведения, что Заруцкий 
окружил себя такими людьми: Мильнер – сын бывшего арендатора мельницы, 
который прикрывал безобразия в работе Винницторга при Розенберге, Киселев 
– бывший помещик и губернатор, распространитель антисоветских анекдотов, 
Примак – бывший член партии боротьбистов, Гербановский – акцизный 
чиновник, Монгера – бывший офицер, он же Васильев, он же Маунер. (…) 

ДАВіО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 7548, арк. 35. 
 

№ 269. 
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1937 р. листопада 5. Вінниця. – Протокол допиту С. Кисельова від 5 
листопада 1937 р. 

Протокол допроса 
обвиняемого Киселева Сергея Ивановича от 5-го ноября 1937 года. 
 
Вопрос: Расскажите, где Вы родились и кто вы по социальному 

положению. 
Ответ: Родился я в м. Черный Остров Проскуровского района Каменец-

Подольской области – сын вольнонаемного служащего – землемера. Окончил 
Киевскую гимназию и Киевский факультет по юридическому праву. 

В 1901 году я женился, а в 1903 году на имя моей жены тесть приобрел 
имение «Пашковцы» Проскуровского района. 

Вопрос: Какие должности вы занимали при старом времени, а также при 
Гетманщине и Петлюре. 

Ответ: При царизме был следователем и мировым судьей – занимался 
адвокатурой – в 1910 г.1 был избран Председателем земской управы. 

При Гетманщине в 1918 году был назначен Подольским губернским 
старостой, каковым состоял до момента Петлюровского переворота. 

При перевороте, т. е. при Петлюровщине, был заключен в тюрьму и сидел 
в гор. Проскурове и был освобожден при наступлении частей Красной армии на 
Проскуров. 

После освобождения с тюрьмы я был назначен членом коллегии 
Уопродкома при комиссаре Мардер. И с этого времени до момента ареста, т. е. 
до 1937 года, работал в разных совучреждениях на разных ответственных 
должностях. 

Последнее время до ареста работал завюрбюро при Винницторге. 
Вопрос: В старой армии служили и в каком чине. 
Ответ: Нет, не служил вообще ни в какой армии. 
Вопрос: Родственников имеете за границей и где именно, а также имеете 

ли с ними переписку и до какого времени. 
Ответ: За границей в Польше на сегодняшний день у меня имеется два 

брата – брат Иван, проживает в г. Львов, кем и где работает, сказать не могу – 
раньше работал бухгалтером в мануфактурной фирме «Маер и Ко». 

Второй брат Владимир проживает в Варшаве, иждивенец своих двух 
сыновей, т. е. моих племянников – Сергея и Петра, которые при 
империалистической войне остались в Чехии – Сергей окончил в Праге 
университет, а Петр служил у присяжного поверенного Завадского, ныне 
служит в нотариуса в [запис нерозбірливий]. 

Братья моя Владимир и Иван выехали в Польшу в 1919 году. 
Переписки между мною и братьями не имею, за исключением, когда у 

меня было тяжелое финансовое состояние, я в 1933 году написал братьям 

                                                           

1 Насправді це відбулося у 1912 р. – Упорядники. 
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Ивану и Владимиру, чтоб они рассчитались с моими должниками – так как 
доктор Ставинский у меня забрал на ремонт автомашину. 

На мои письма ответил мне только лишь брат Иван и прислал через 
своего сотрудника с Польши 30 долларов. Сведения о своих братьях, 
проживающих в Польше, я имею через сестру жены моего брата Ивана, которая 
проживает в Одессе – по фамилии Гутор Татьяна. 

Вопрос: Подробно поясните, при каких обстоятельствах ваши братья 
выехали в Польшу. 

Ответ: При Петлюровщине мой брат Иван выехал в Львов во фронтовой 
Красный Крест за получением денег для содержания госпиталей - и на 
обратном пути был войсками Петлюры ограблен, и посадили в Тарнопольскую 
тюрьму. После он был освобожден при посредничестве доктора Ставинского и 
остался в г. Львове. 

Брат Владимир выехал в Польшу в 1927 г. с разрешением Сов. 
правительства. Родственников, кои с территории СССР в Польшу выехали при 
Советской власти, у меня больше нет. 

Вопрос: Кого из родственников вы имеете в СССР. 
Ответ: В СССР имею родного брата Александра Ивановича, работает в 

городе Бердянске – по образованию юрист, в армии не служил. 
Сестра Нина Ивановна проживает в гор. Проскурове, замужем за 

военным преподавателем – Ивицким Александром Михайловичем. У меня 
имеется сын Александр Сергеевич Киселев, работает в Соколинском 
мелькомбинате бухгалтером. 

Дочь Ирина замужем за завспецсектором дорожного участка – Теплов 
Борис Александрович. Дочь Наталия – замужем за Кириенко Семеном 
Павловичем – работает Начштадив 18 Узбекской, г. Мерф. 

Вопрос: Сколько раз вы арестовывались органами НКВД. Когда и за что. 
Ответ: Органами НКВД за время с 1919 г. по 1923 год арестовывался 

примерно раз 5 и освобождался – задерживался исключительно по обвинению в 
службе при Гетмане. 

Вопрос: Подробно поясните, при каких обстоятельствах вы были 
освобождены, когда были арестованы в 1922 г. по группе 23 человек. 

Ответ: В 1922 году я был арестован в количестве 23 челов[ек] по 
обвинению обратно, т. е. за мою службу в Гетмана – мой [брат] Владимир об 
аресте меня сообщил сестре Ольге (умерла), которая в Москве заведовала 
Ленинской библиотекой. Последняя обратилась к нашему дальнему 
родственнику, бывшему секретарю ЦИКа СССР Киселеву. Последний дал ей 
записку к Ген. Прокурору, однако, была ли сестра Ольга у последнего, я не 
знаю – но случайно встретила свою двоюродную сестру Варвару Корчевскую, 
сестру жены архитектора Щуся1, - последняя направила ее к своей подруге – 
жене Троцкого, который посодействовал на Л. Каменева и тот дал телеграмму 

                                                           

1 Насправді – Олексій Вікторович Щусєв. 
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об моем освобождении. Будучи в Москве, я был у Каменева и поблагодарил 
последнего за свое освобождение. 

Вопрос: Следствие располагает данными о том, что вы состоите членом 
контрреволюционной националистической организации и в этом направлении 
проводили контрреволюционную работу. 

Предлагаю по существу этого обвинения дать правдивые показания.  
Намерены ли Вы следствию говорить правду. 
Ответ: Данное обвинение категорически отрицаю, так как ни в какой 

контрреволюционной организации я не состоял и не состою и никогда 
контррреволюционной работы не проводил. 

Вопрос: Вы  проводили антисов. агитацию против существующего строя 
и восхваляли жизнь фашистской Польши. 

Ответ: Это также неправда, я не являюсь сторонником режима Польши и 
жизнь таковую знаю исключительно из прессы – о том, что я не имею 
ориентации на Польшу, свидетельствует то, что, имея в прошлом полную 
возможность туда выехать, – я этого не сделал. 

В части антисовагитации я себя виновным признаю и, помимо, что это 
делалось не благодаря моей враждебности по отношению Соввласти, – а 
благодаря моей расхлябанности. 

Вопрос: Вы высказывали симпатии к Троцкому. 
Ответ: Да, я его считаю как человека, который в прошлом много сделал 

для Красной армии. В деле же его контрреволюционной работы – я не 
сочувствую и считаю врагом народа. 

Вопрос: Вы высказывали недовольство по приговору врагов народа 
Тухачевского, Якира и других, что к ним жестоко отнеслись - расстреляв за 
измену. 

Ответ: Я говорил, что те товарищи, которые выносили им приговор – 
делали тяжелую миссию, ибо они судили своих тов[арищей] по прошлой 
совместной работе, жизни-фронте и т. д. – но зато это была полная гарантия 
правильности вынесенного приговора. 

Считаю себя виновным в том, что я иногда очернял Советскую власть 
путем рассказов разных анекдотов. 

Вопрос: Следствие еще раз напоминает Вам о том, что оно располагает 
достаточно вескими материалами о вашей причастности к к.-р. 
национал[истической] организации. 

Предлагаю Вам дать правдивые показания. 
Ответ: Я еще раз категорически это отрицаю и считаю, что это меня 

перед следствием оболгали. 
Протокол записан с моих слов правильно, в чем и расписываюсь. 
                                                                                          (Підпис) 
 
Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы, когда некоторые 

работники Облвинницторга после вынесения приговора по делу врагов народа 
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Тухачевского, Якира и других стали говорить, что их мало расстрелять, а 
нужно резать на куски, то вы отвечали: «и кушать их мясо». 

Ответ: Да, такой момент был, но он искажен – я не говорил слов «кушать 
мясо», а ответил, «что этим мясом торговать будете». 

Вопрос: Вы высказывали сожаления, что Вас знают как бывшего 
человека, как здесь, так и закордоном - и почему-то Вас не пыталась 
использовать иностранная контрразведка. 

Ответ: Да, я это сказал и сказал сознательно, ибо мне действительно было 
удивительно,  что ко мне никто ни разу никогда не подошел и в этой части меня 
не проверял – ибо тогда я бы мог доказать, что я за человек, то есть я бы сумел 
это доложить куда нужно – и после этого, может быть, на меня не смотрели бы 
как на человека с прошлым. 

ДАВіО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 16611, арк. 11-14 зв. 
 
 

№ 270. 
1937 р. листопад. Вінниця. – Обвинувальний висновок у справі 

С. Кисельова. 
К след. делу к. 58588 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По обвинению КИСЕЛЕВА Сергея 

                                                                       Ивановича, по ст. ст. 54-4 и 54 – І0 
                                                                                                                УК-УССР. 

Управление НКВД по Винницкой области располагало данными о том, 
что житель гор. Винницы КИСЕЛЕВ Сергей Иванович, в прошлом крупный 
помещик, при Гетмане занимал пост губернского старосты  Подолии. 

КИСЕЛЕВ, работая завюрбюро Винницторга, проводил антисоветскую 
агитацию, направленную к подрыву проводимых мероприятий партией и 
правительством. 

На основании этих данных КИСЕЛЕВ был арестован и привлечен к 
следствию в качестве обвиняемого. 

Следствием установлено, что КИСЕЛЕВ в прошлом крупный помещик, 
при Гетмане занимал должность Подольского губернского старосты. 

Проживая на территории СРСР, поддерживал письменную связь со 
своими братьями, проживающими в Польше, от которых получал помощь. 

Будучи арестован за контрреволюционную деятельность органами НКВД 
в 1922 году, КИСЕЛЕВ из под ареста был освобожден, благодаря 
вмешательству врагов народа Троцкого и Каменева, которых КИСЕЛЕВ, после 
своего освобождения, посетил в Москве. 

Будучи враждебно настроенным против проводимых правительством и 
партией мероприятий, проводил агитацию к подрыву подписки займа обороны. 

Восхвалял строй Польши, что там лучше жить чем здесь, а также 
выражал недовольство, что его не использовала для работы иностранная 
контрразведка. 
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Скрыто возмущался приговором по делам врагов народа Зиновьева, 
Каменева, Тухачевского, Якира и других. 

Контрреволюционная деятельность КИСЕЛЕВА полностью 
подтверждается показаниями свидетелей – ЭМАЙКИНОЙ, ЛЕВИНЦА, 
ЛИВШИЦА, БОБРОВОЙ И ОСТРОВСКОГО. 

На основании изложенного обвиняется: 
 

КИСЕЛЕВ Сергей Иванович, 1887 года 
рождения , уроженец м. Черный Остров 
Проскуровского района, Каменец-Под. 
области, украинец, до ареста работал 
завюрбюро Вин. Облвинницторга, 
ранее арестовывался органами НКВД, 
за контрреволюционную деятельность,  
бывший помещик, губернский  
староста при Гетмане. 
в том, что: 
1. В прошлом был крупный помещик, при Гетмане занимал пост 

губернского старосты. 
2. Поддерживал письменную связь со своими родственниками, 

проживающими в Польше. 
3. Будучи арестован, благодаря связи был из под ареста освобожден 

врагами народа Троцким и Каменевым. 
4. Открыто возмущался приговорами над врагами народа Зиновьевым, 

Каменевым, Тухачевским, Якиром и другими. 
5. Восхвалял жизнь фашистской Польши, проводил антисоветскую 

агитацию к срыву проводимых мероприятий партией и правительством. 
т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. 54-4 и 54-10 УК УССР. 
Обвиняемый КИСЕЛЕВ виновным себя признал. 
Настоящее дело по своему содержанию подлежит направлению на 

внесудебное расмотрение НКВД СССР. 
СПРАВКА: 1. Вещдоков по делу не имеется. 
2. Залоговая квитанция №18999 на имя КИСЕЛЕВА о сдаче под залог 

облигаций на сумму 3240 руб. сдана на хранение в финотдел ВОУ НКВД. 
3. Паспорт обв. КИСЕЛЕВА находится при деле в отдельном пакете. 
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ З ОТДЕЛА УГБ /ПОКРАМОВИЧ/ 
СОГЛАСЕН: НАЧАЛЬНИК З ОТДЕЛА УГБ ВОУ НКВД СТАРШИЙ 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ /ТОЛЧИНСКИЙ/ 
УТВЕРЖДАЮ: ПОМ. НАЧ. УНКВД ПО ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ 

КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ /ДОНЕЦ/ 
Согласен: И. О. ОБЛАСТНОГО ПРОКУРОРА /ТЕРНИВСКИЙ/ 
СОСТАВЛЕНО «  » НОЯБРЯ 1937 г. 
г. Винница. 
ДАВіО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 16611, арк. 23-24. 
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№ 271. 
1939 р. лютого 13. Вінниця. – Лист дружини С. Кисельова В. Зайцевої 

голові РНК СРСР В. М. Молотову з проханням переглянути справу її 
чоловіка.  

Председателю Совета Народных Комиссаров СССР  т. Молотову В.М. 
16/ІІ/39 [дата реєстрації листа. – Авт.-упор.]. 
Обращаюсь к Вам, как [к] руководителю Народных Комиссаров нашей 

страны и прошу Вас проверить дело моего мужа. 
Мой муж, Киселев Сергей Иванович, 1878 года рождения, уроженец быв. 

Каменец-Под. губ., юрисконсульт по профессии, 27 – го октября 1937 г. был 
арестован органами НКВД г. Винница и через 1 м. 5 дней, т. е. 2-3 декабря того 
же года, был выслан из Винницкой тюрьмы в лагеря далекого севера, по 
заявлению одного прокурора, «навсегда» и, по заявлению другого, «на 10 лет». 

Я жила с мужем с 1928 г., а знаю его с 1923 года, и за все время я не знала 
в его жизни ничего, что бы было преступлением против советской Власти, а по- 
тому все время у меня было подозрение, что его арест это либо ошибка, либо 
действия врагов народа. Это подозрение укрепилось еще более, когда Н-к 
Винницкого Отд. НКВД сжег часть дел и застрелился. 

А потому я еще раз прошу Вас проверить дело моего мужа и, может быть, 
спасти его жизнь и дать ему возможность остаток дней своих прожить 
спокойно среди своей семьи, а не в положении изгнанника. 

Жена репрессированного 
Зайцева Варвара Павловна. 
г. Винница, Ст. Город, ул. Маяковского, 6, 
13/ІІ-39 года. 
ДАВіО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 16611, арк. 29-29 зв. 

 
№ 272. 

1939 р. березня 6. Вінниця. – Лист дружини С. Кисельова В. Зайцевої 
Прокурору УРСР з проханням пришвидшити розгляд її заяви.  

Верховному Прокурору Укр. ССР. 
01. 02. 32. 55 
гр. Зайцевой Варвары Павловны, прожив. в г. Виннице, Старый Город, ул. 

Маяковского, 61. 
Заявление. 

Секретариат Председателя Совета Народных Комиссаров СССР известил 
меня своим отношением №54-20 о том, что мое заявление, адресованное на имя 
Председателя СНК СССР т. Молотова, направлено на рассмотрение Прокурора 
Укр. ССР, куда мне и следует обращаться за результатом. 

А потому обращаюсь к Вам с просьбой ускорить рассмотрение моего 
заявления. 

К моему первоначальному заявлению добавляю, что мой муж, Киселев 
Сергей Иванович, по непроверенным имеющими у меня сведениям, из 
Винницкой тюрьмы отправлен или в Архангельскую тюрьму, или в одну из 
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тюрем Винницкой области, а не в лагеря далекого севера, как мне сообщила 
Винницкая Областная Прокуратура. 

6/ІІІ – 39 г. г. Винница 
ДАВіО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 16611, арк. 31-31 зв. 

 
№ 273. 

1939 р. грудня 5. Вінниця. – Лист дружини С. Кисельова В. Зайцевої в 
Прокуратуру СРСР з проханням про з’ясування долі її чоловіка.  

Прокурору Союза ССР 
гр. Зайцевой Варвары Павловны, проживающей в г. Виннице (УССР), Ст. 
Город, ул. Маяковского, № 61. 

Заявление. 
Еще 27-го Октября 1937 года мой муж Киселев Сергей Иванович, 1877 

года рождения, юрист по образованию, был арестован органами НКВД в г. 
Виннице и 2-го декабря того же года выслан в лагеря далекого севера. 

Я обращалась в различные инстанции: судебные и административные, но 
никак не могу узнать не только причины его ареста, но и нынешнего места его 
пребывания. 

С мужем моим я прожила десять лет и преступлений за ним никаких не 
знаю. Допускаю, что он мог пасть жертвой случайной ошибки. Вот почему я 
считаю возможным обратиться к Вам с ходатайством: 1) не отказать  помочь 
мне в установлении нынешнего места пребывания мужа моего Киселева Сергея 
Ивановича и 2) затребовать дело его, произвести по нем проверку и 
расследование и по установлении причин неправильного его ареста или 
осуждения внести это дело для пересмотра в соответствующую инстанцию. 

О результате по возбужденному мною ходатайству прошу меня 
уведомить по вышеуказанному адресу. 

5/ХІІ – 39 г. 
г. Винница (підпис) 
ДАВіО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 16611, арк. 30-30 зв. 

 
№ 274. 

1940 р. вересня 10. Вінниця. – Постанова помічника Вінницького 
обласного прокурора про відмову В. Зайцевій у перегляді справи 
С. Кисельова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.  
1940 г., сентября 10 дня, г. Винница. Пом. Облпрокурора ТРУБ, сего 

числа рассмотрел уголовное дело на осужденного за к-р. деятельность 
КИСЕЛЕВА Сергея Ивановича к ВМН. 

УСТАНОВИЛ: 
Решением Особого Совещания от 22/ХІ-37 г. (выписка из протокола № 

387), КИСЕЛЕВ Сергей Иванович, 1877 г. рождения, уроженец м. Черный – 
Остров, Проскуровского района, Каменец – Под. области, житель гор. 
Винницы, Винобласти, за к-р. деятельность осужден к ВМН. 
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На это решение жена осужденного КИСЕЛЕВА С. И. ЗАЙЦЕВА Варвара 
подала жалобу в разные организации и просит дело пересмотреть и мужа из- 
под стражи освободить. 

Пересмотром дела установлено:  
Допрошенный на предварительном следствии КИСЕЛЕВ показал: «что 

при царизме работал следователем, 1910 г. был избран председателем Земской 
управы. 1918 г. при гетмане был назначен Подольским губернатором. 

По социальному положению КИСЕЛЕВ помещик. За границей у 
КИСЕЛЕВА находились два брата, два племянника в Чехословакии, с коими 
имел связь. 

КИСЕЛЕВ арестовывался органами НКВД, но благодаря своей связи с 
врагом народа Каменевым был освобожден. 

КИСЕЛЕВ высказывал сожаление по поводу разоблачения врагов народа 
Троцкого, Тухачевского и др. ( л. 11-14). 

КИСЕЛЕВ вел антисоветские разговоры среди населения, как-то: 
а/ В присутствии свидетеля по делу Левинца, КИСЕЛЕВ по поводу 

разоблачения врагов народа заявил : «Это большие люди, никакого 
преступления не сделали, а просто не смогли сработаться со СТАЛИНЫМ и 
вот их судили» (л. д. 16). 

б/ Во время проработки на собрании вопроса о раскрытии врагов народа 
Якира и др. и что последние решением суда расстреляны, КИСЕЛЕВ заявил: 
«Подождите, советская власть еще захочет кушать их мясо» (л. д. 20). 

Таким образом материалами дела КИСЕЛЕВ в достаточной степени 
изобличен в к-р. деятельности и решение Особого Совещания соответствует 
содеянному. 

На основании изложенного и руководствуясь 360 ст. УПК, 
ПОСТАНОВИЛ: 
Жалобу КИСЕЛЕВОЙ Варвары оставить без удовлетворения, о чем ей 

сообщить. 
Наблюдательное производство по данному делу прекратить. 
Дело возвратить УНКВД для хранения в архиве. 
ПОМ. ОБЛПРОКУРОРА (ТРУБ) 
«СОГЛАСЕН» ЗАМ ОБЛПРОКУРОРА 
              ПО СПЕЦДЕЛАМ (КАМЕНЕЦ) 
ДАВіО, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 16611, арк. 32. 
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Частина 2. Постать С. Кисельова у спогадах сучасників 
 

№ 1. 
1935 р. Варшава. – Витяг з праці Івана Огіенка «Моє життя». 
1918. X. Ціла Кам’янецька влада, на чолі з Губерніяльним Старостою 

Кисельовим, очікуючи приїзду до Кам’янця Гетьмана, гарячкове допомагає 
закінчувати ремонт будинку К.-П. Д. У. У. Ціле місто допроваджується до 
порядку. 

1918. Х. Візита Губерніяльного Старости Кисельова до Ректора й 
оповідання про те, що напроти Університету, в будинку кол. «Просвіти» 
відкрито підозрілий склепик садової води, а його господарі, два жидки 
соціалісти-революціонери, готовлять замах на Гетьмана. Пропонує, щоб Ректор 
просив Гетьмана на Свято не приїжджати. Ректор (добре знаючи, що Гетьман 
не приїде) настоює, що Гетьман приїде, а тому треба всі ремонти покінчити, а 
місто допровадити до порядку. 

1918. 20. Х. Візита Губерніяльного Старости Кисельова до Ректора й 
прохання негайно телеграфувати Гетьманові не приїжджати. Заява, що він для 
охорони Гетьмана й гостей зробив усе можливе. Ректор (добре знаючи, що 
Гетьман не приїде) охорону безпеки особи Гетьмана в стінах Університету бере 
й на себе. 

1918. 22. Х. Вівторок. Урочисте відкриття Кам’янець-Подільського 
Державного Українського Університету…  

Цілий день у місті небувалий рух. Люди вітають один одного зо Святом 
Культури й цілуються, як на Великдень. Старші плакали від радости й 
переповнення щастям серця. 

1918. 23. Х. Огляд гістьми Університету й Кам’янця. Від’їзд потягу з 
гістьми до Києва. Спільні фотографії. 

Огієнко І. Моє життя: Автобіографічна хронологічна канва // Наша 
культура: науково-літературний місячник. – Варшава. – 1935. — Кн. 8. – С.514-
522. 

 
№ 2. 

1935 р. – Витяг з праці Віктора Приходька «Повстання Українського 
Державного Університету в Кам’янці на Поділлі». 

Свято відкриття наближається. Тим часом, наближалось 22 жовтня – 
день відкриття Університету. Приготовлення до Свята йшли повною ходою у 
всіх напрямках. Працював не тільки Університет, але готувалося ціле місто та 
його установи. Пильно заміталися вулиці, прикрашали двірець, Міську Думу і 
т. ін. Очікували не тільки різних достойних гостей, а й самого Пана Гетьмана. 
Пригадую, як поспішно кінчали білити фронтон Університету і як на 
імпозантному будинкові, у височині, заблищали золоті кирилівські літери на 
темно-синьому тлі: «Кам’янець-Подільський Державний Український 
Університет». 

До самого кінця не була ясна справа з Гетьманом: чи приїде він на Свято, 
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чи ні. Ми, як представники тих установ, що офіційно мали його зустрічати - 
Університет, Губерніяльна Земська Управа, Повітова Управа, Міський Голова і 
т. ін., цілком натурально, хотіли й повинні були це знати. Між тим, 
Губерніяльний Староста Кисельов заявляв, що йому, поки що, нічого певного 
не відомо, - він ніяких остаточних розпоряджень із Києва не має. Тим часом, по 
Кам’янці рознеслись чутки, що, в разі Гетьман виїде з Києва, на нього буде 
зроблений атентат: чи то в дорозі, чи в самому Кам’янці. Все це нас, що стояли 
ближче до справи, дуже хвилювало. Ми б уже воліли, щоб Гетьман не 
приїздив... 

Нарешті, пришло й 22 жовтня... 
О 9-ій годині ранку з Києва мусів прийти спеціяльний потяг, що ним мали 

приїхати столичні гості і, можливо, сам Пан Гетьман. Це було дуже 
оригінально, що ніхто не знав, кого він зустрічає, чи приїздить Голова Держави, 
але Кисельов до кінця запевняв чи вдавав, що йому це невідомо. 

Міркування на двірці. На двірці, на пероні, зібрались усі офіційні 
представники губерніяльної влади та військо, делегації різних громадських 
установ, організацій та шкіл, нарешті, дуже багато публіки. Був тут 
губерніяльний староста Кисельов, Губерніяльний Комендант (типовий 
російський старшина), забув прізвище, помішник губерніяльного старости 
Лемені-Македон, жандармський полковник Ніколаєв, поліцмейстер Лобанцов, 
інспектор державної варти Потатуєв, чини державної варти, - всі в синьожовтих 
картузах, сотня почесного караулу, - ціла з голочки, військова музика, а в 
центрі - п’ять трубачів, у гарній формі, з срібними трубами, як то робилось для 
зустрічі російського Імператора... 

Був лагідний осінній ранок. Усе вишикувалось на пероні й ждало. Була 
якась урочиста тиша, і в цій тиші думка невільно робила «перегляд» 
гетьманській «губернії», що ось вишикувалась в очікуванні Пана Гетьмана. 

Справді, думалося, дивна доля України! Ось має над’їхати Господар 
Держави. Нехай і Гетьман, а не Президент Республіки. Аби Україна! Але при 
чім же тут Губерніяльний Староста Кисельов, по якого хитрих очах видно, що 
людина тонко грає комедію. При чім тут його помішник - страшний ворог 
українства Лемені-Македон, що поростикав усю провінціяльну українську 
інтелігенцію по тюрмах. При чім губерніяльний жандармський полковник 
великорос Ніколаєв, губерніяльний інспектор державної варти великорос 
Потатуєв і колишній царський поліцмейстер Лобанцов... Ось вони поглядають у 
наш бік - виборних представників від населення, і в очах у них ясно написано, 
що наше тимчасове «нахожденіє на свободе» для них - явне непорозуміння. 
При чім тут, нарешті, губерніяльний комендант із своєю блискучою дружиною 
суто російських офіцерів? Вони створять нам українську армію? І - думалося - 
чому Гетьман, раз він справді Гетьман, не розжене все це вороже гайвороння, 
що тільки чатує на Україну, не позриває цих блискучих жовто-блакитних 
уніформ із цих ворогів України та не розжене їх під три вітри? 

Свято відкриття Кам’янець-Подільського державного українського 
університету: Дослідження. Документи. Матеріали / Укладач, автор 
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переднього слова і досліджень О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: 
Аксіома, 2008. – С. 139-140. 

№ 3. 
1936 р. – Витяг з праці О. Пащенко «Заснування Кам'янець-

Подільського Державного Українського Університету». 
Свято відкриття Кам’янецького Університету. 
Відкриття Кам’янецького Університету дійсно було величним Святом 

українським - це був перший новостворений громадський український 
університет, що в цей бурхливий час уже відкривав свої двері для тихої 
культурної праці. Хоч ген-ген по Україні підіймалися знову повстання 
республіканців проти Гетьманщини, або більшовицькі за робітничо-радянський 
устрій, але тут, у Кам’янці, було поки що тихо, й тому на Кам’янець оглядалися 
всі ті, що прагнули якоїсь творчої праці, відпочинку від кипіння революції, 
більш-менш регулярного життя... 

Тихо від радісного зворушення й перевтоми виходили учасники й довго 
оглядалися на величну вивіску — оздобу Кам’янця, на блакитному полі 
золотими кирилівськими літерами: «Кам’янець-Подільський Державний 
Український Університет». 

Високо піднесений жовто-блакитний штандар символічно рвався на всі 
сторони краю... 

Свято відкриття Кам’янець-Подільського державного українського 
університету: Дослідження. Документи. Матеріали / Укладач, автор 
переднього слова і досліджень О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: 
Аксіома, 2008. – С. 144, 147, 148. 

 
№ 4. 

1938 р. – Спогади командира 2-го Подільського корпусу 
П. Єрошевича. 

Від проголошення Гетьманом Скоропадського до початку жовтня 
1918 року. 

29 квітня 1918 року появилось проголошення про обрання гетьманом 
всієї України Павла Скоропадського. Провінціялам, які не були в курсі справ 
центра, властиво було незрозуміло, навіщо це. Українська Центральна Рада 
оголосила незалежність України, яку й визнали Європейські держави; вона 
почала будувати й не так уже погано. Одне тільки вона не зберегла армії. 
Почувалося, що вона не держить у руках Держави.  

Гетьман так гетьман! Незабаром одержав я телеграму, щоб командири 
корпусів приїхали до Київа представитися його Світлості Ясновельможному 
Панові Гетьманові всієї України. 

У великій салі бувшого губернаторського дому, де жив тепер Гетьман, 
зібралося ріжних старших керівників, військових і цивільних понад 100. Коли 
всі уставились на своїх місцях, з внутрішніх дверей вийшов осавул і голосно 
оповістив: «Ясновельможний Пан Гетьман усієї України». Двері широко 
розчинились і з них вийшов Гетьман Павло Скоропадський. Високий, добре 
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збудований, худий, коротко стрижений, голений, з вусами по-англійськи, 
убраний у кавказьку черкеску з кинджалом; блідий, як білий папір; рухи його 
надзвичай еластичні – у всьому проглядала вихованість і добрий рід. За 
гетьманом йшло невеличке оточення, в якому звертав на себе увагу 
генеральний писар Полтавець-Остряниця, бо був підстрижений по-
запоріжському. Обійшовши всіх і обмінявшися з кожним декількома словами, 
Гетьман вийшов на середину салі і виголосив коротку промову, яка кінчалася 
словами: «… і всі сили покладу для добробуту самостійної, незалежної нашої 
Неньки України». Пролунало гучне «Слава». Усіх було запрошено на обід 
(властиво сніданок), скромний, але смачний, обслуги мало, але вправна, - це 
була точна фотографія з «завтраку» у «Зимному двірці» у царя. Перше 
знайомство з гетьманом на всіх зробило вражіння добре. 

Роз’їхались по домах і взялися за працю. Штаби, ріжні команди 
сформовано було дуже хутко. Почалася праця, головним чином спрямована до 
затягнення поповнень. Міста дуже пожвавіли, торгівля ожила; всюди почало 
пробиватись енергійне життя; карбованець пішов угору; англійський фунт 
стерлінгів коштував 28 карбованців. 

На Поділлі адміністративний апарат приблизно вже до середини червня 
був майже цілком налагоджений, з’ясувалась велика невигода з причини 
перебування губерніяльного старости в Кам’янці Подільськім тоді, як штаб 
корпусу був у Вінниці. Дуже часто вводилося воєнний стан; уся влада тоді 
переходила до командира корпусу (у Вінниці), а губерніяльний староста був у 
Кам’янці; нарешті, у Вінницю настало приїхав заступник губерніяльного 
старости й тоді, за воєнного стану, він був докладчиком в усіх справах 
адміністративного керівництва.  

Уже в червні, завдяки напруженій праці у війську, Подільський корпус 
сміло міг розпочинати збільшення кадрів і доведення їх бодай до норм 
передвоєнного мирного часу. Зробити затяг сам я не міг, бо грошей 
відпускалось тільки на визначену з Київа норму; попрохав дозволу Київа – Київ 
не дозволив. Я не міг вийти з диву… Для чого ж я так старався, навіщо ж та 
гарячкова напружена праця? Поїхав до Київа; напосів на Ґенеральний Штаб. 
Запитали: скільки й чого можу передати в Лівобережні корпуси.  

– Можу передати одягу, крім чобіт, на два корпуси і т. д., - відомости 
маєте в Головному Інтенданстві… 

Як видно, апарат спільної роботи в Київі був ще не на височині. Розмова з 
військовим міністерством теж наслідків не дала, але старий ґенерал Рогоза все-
таки сказав: – Підіть ви до Гетьмана.  

Пішов до гетьмана; детально доповів йому про стан на Поділлі і про 
конечність найшвидчим темпом приступити до негайного розгортання армії.  

Видно було, що і його розворушила ця справа; почав він нервово ходити 
по салі. – Знаєте, така заплутана політична ситуація… Це чортзна що… 
Почекайте трохи, я посуну це діло, пишіть, що потрібно, прямо до мене. 

Я повернувся до Вінниці. Життя пробивалось усе жвавіше: повідчинялись 
крамниці, понаїжджали купці, переважно з Австрії, понавозили вина, 
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делікатесів, предметів роскоші; фабрикали, млини почали свою роботу; 
великий торг відбувався щотижня. Понаїзджали особи підозрілі; якийсь пан 
відчинив ресторан, кабарет, гру в макао і рулєтку; і це в такому малому місті, як 
Вінниця. Усі дозволи за добрими підписами мав з Київа; навіть до мене 
зголосився. Я йому кажу, що це ж не оплатиться у Вінниці; він відповів, що 
їхнє товариство по ріжних містах тільки намацує ринок, а далі в якомусь 
іншому місті буде вже закладено велику рулєтку.  

Я одержав повідомлення, щоб прибути до Київа на спільну нараду усіх 
командирів корпусів та представників Ґенерального Штабу і Військового 
Міністерства. Хвала Богові!.. Нарада відбувалася в помешканні Ґенерального 
Штабу. Я представив вичерпуючу доповідь про розгортання корпусу: що 
робити, як робити і т. д. Інші командири корпусів предложили те ж саме, з 
малими тільки варіянтами в залежности від місцевих обставин. Тільки один 
насмішив усіх. На запитання, які головні потреби його корпусу (Харківського), 
рішуче відповів: – Інженерна частина в корпусі нічого не робить – мені ще й 
досі помешкання не відремонтувала!.. 

На нараді ухвалено відправити переважно з Волинського, Подільського і 
інш. Корпусів зайву амуніцію, одяг, зброю і т. п. в інші корпуси і затягти 
поповнення: праці на 15-20 днів.  

Після цього було скликано вже спільну нараду з союзним 
командуванням1. Головував від союзного командування майор Х., в 
присутності фельдмаршала Ейхгорна. Присутніх було дуже багато: нараду 
проваджено дуже вдало; зачепила вона не тільки справу розгортання, але й 
переформування центрального апарату. Та головною точкою все ж була справа 
розгортання корпусів. Біля цієї точки все крутяться, але конкретної відповіді на 
неї не дають; у всякому разі скінчилося запевненням, що справу ту буде 
урухомлено; ну, то й це добре. Запросили нас на обід. По обіді на веранді пили 
добре пиво (німці привезли до Київа своїх броварників), зфотографувалися з 
фельдмаршалом Ейхгорном і т. п. Я з цієї наради вийшов з великим сумом на 
серці: почувалось уже, що це не свої, а німці затримують розгортання.  

На другий чи третій день наш Ґенеральний Штаб та Воєнне Міністерство 
давали від себе обід німцям в помешканні Ґенерального Штабу; на нім були 
Гетьман і фельдмаршал Ейхгорн.  

Виголошувалося промови; дійшла черга і до командирів корпусів. 
Старший з нас був генерал Слюсаренко2, але він схилився до мене і попрохав, 
щоб промовив я. – Казав я коротко: подякував за гостинність, за наради, які, ми 
певні, дадуть відповідні наслідки, і закінчив – … А ми дуже просимо – не 
робіть нам перешкод, як з боку австро-німецької влади, так і наших 
центральних управлінь і ми хутко збудуємо міцну армію на славу нашої Неньки 
України і Гетьмана славу. Ефект був повний: Гетьман оплескував, а Ейхгорн, 

                                                           

1 Можливо я помиляюсь, яка нарада відбулась раніше: чи спільна, чи командирів корпусів, але це суті справи не 
міняє.   
2 Я у нього в 1912 р. був за начальника штабу 43 пішої дивізії.  
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коли йому переклали промову, сміявся щиро. По обіді гетьман підійшов до 
командирів корпусів, що стояли окремо. І сказав: – Я діпну, пишіть мені… 

Я почув, що я дещо зробив. Увечері вийшов на Хрещатик1. Який рух! 
Пишні строї пань, нові авта, вітрини повні краму, у ювелірів за шклом горять 
самоцвіти. Хрещатик битком набитий веселою юрбою: кафе повнісінькі. Поїхав 
до театру: їдуть авта, екіпажі з заводовими кіньми, стрілою пролетів рисак в 
малому возі на ґумах; коло театру не можна протиснутись. Столиця!... 

Ніколи Київ не мав такого блискучого вигляду, як літом 1918 р.! 
У Вінниці я був зв’язаний своїм становищем, а тут вільний і непомітний; 

мене потягло злитися з цією хапаючою веселощів юрбою киян… Поїхав до 
свого знайомого купця, вихованця в Анґлії… – Гуддей2. – А!.. – Не а, а одягайся 
й показуй Київ, але щоб від цього часу й до ранку я все побачив. – Ето можно. 
Поїхали до ресторану вечеряти. За буфетом гора закусок, та яких! – не гірше 
ніж у московському «Метрополі», або в петербурському «Кюба». 
Розговорились. Кажу, що я захоплений розвитком Київа, його рухом, 
торговлею. – Гм…, - сказав мій приятель, - ти знаєш, я тепер працюю виключно 
на біржі, а біржа найчуйніший апарат; отой крам, що в вітринах, то не з власних 
фабрик, то випадково десь дістали й продають, а фабрики працюють дуже 
мало; я хотів відчинити фабрику сукна і взагалі вовняних виробів, а тепер 
боюсь; гроші перевів до Анґлії, а сам тільки спекулюю; в Київі – до 10 ігорних 
домів, де виграють і програють шалені гроші; й усі ці кубла мають дозволи від 
високих осіб; адміністрація дрібна та й велика хабарів вимагає – куди там 
Петербургові!... Я їзджу між Київом та Одесою; в Одесі фабрикантів і купців 
мало, більшість – спекулянти: сьогодні купив, завтра продав і т. д. – Гм…, - 
тепер вже сказав я, - чому ж це так? – Чому? Скажу пізніше.  

Над ранком поїхали за Дніпро в маленький ресторанчик. Почало світати; 
вийшли на балькон; сонце виринуло з-за обрію й блискучим промінням 
ударило по золотих банях; Київ вставав у всій своїй чарівній красі!.. За кавою я 
пригадав приятелеві, що він обіцяв мені щось сказати «пізніше». – Бачиш, 
солідні купці, фабриканти й біржевики не вірять, що така благодать буде довго 
й тому солідно за роботу не беруться. Чому не вірять? Я ж казав про умови 
ділового життя. Судячи з поступовання зверхніх сановників, ця непевність іде 
згори, та й крім того, війна й пропаганда розпаскудили робітника й селянина, а 
адміністрація ні до біса. Якби з’явився який ґеній, може б він якось усе 
направив, а такий устрій, як зараз, не дає ґарантій сподіватися чогось доброго й 
тому протягнути довго цей стан не може…  

Їду я до Вінниці, а в голову так і б’є: «протягнути це довго не може», - 
гм… - мурчу собі під ніс, смокчучи цигару, - «протягнути це довго не може»… 
Чекай, побачу сам, переконаюсь, а може й брешуть… 

                                                           

1 Головна вулиця у Київі. 
2 Добрий день. 
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Пробув я у Вінниці з тиждень, виконав біжучу роботу і виїхав знову, 
здається втретє, для огляду всього військово-адміністративного апарату 
Поділля й зокрема свого корпусу; взяв з собою інтенданта і слідчого. 

В Літині населення не веселе, в очі не дивиться: багато дечого воно 
придбало й боїться, щоб часом не відібрали. В Лятичові – військовий начальник 
лишився давній; йде підготовча робота до затягу: картки, розклади і т. п. в 
чудовому порядку, пояснення дає – зразу видно знавця діла; начиння для 
харчування – в окремій склепі: перечищено, уложено, уставлено, краще й не 
можна зробити; грошова відчитність, готівка і т. д. – усе пунктуально. Апарат 
до затягу – чудовий, цілком налагоджений. Питають, коли затяг. Я трохи 
оповів, що знав. 

Меджибіж – кіннота, б. Ахтирський гусарський полк із слобідських 
козаків; досить старшин, козаків; іде навчання, є й майно і т. д. Коли буде 
затяг? – Відповідаю те саме. 

Проскурів – один піший полк, два кінні, артилерія, повітова сотня. 
Склади в зразковому вигляді; козаки одягнені в нове; праця в повному русі; 
касарні відремонтовано і т. д., навіть нема до чого причепитись! Повітова сотня 
хорунжого Червінського1 - як стара гвардійська частина. Обід в касині – 
гостинно, чемно, поважно. Командири – бойові, виховані. – Коли буде затяг? – 
Відповідою те саме, а в самого все нутро перевертається… З Проскурова 
доношу воєнмінові і начґенштабу і Гетьманові про огляд: - давайте людей! 

Старшини запропонували мені поїхати верстов за 20 постріляти качок. 
Поїхав. В селі оглядав школу, - навчають українською мовою. Зібрались 
селяни. Ну що? – кажу. – Та от, не знаємо як вас величати; прийшли з війни, 
понаводили з собою коней, усякого добра принесли і зробились хазяїнами. – 
Ну, й добре! - Як же добре? – каже один із них. – Я ціле життя роблю й маю 
тільки одну коняку, а он два брати були голі, а тепер мають четверо коней, два 
вози, ставлять собі нову хату; я ціле життя робив, а того не маю!.. З’ясував я їм 
обставини демобілізації. - Так то воно так, а усе ж таки одні усе життя робили, а 
того й заробили, що другі на війні; вони усе мали: й одяг і харчі, а ми робили й 
того не мали… Накажіть, щоб нам видали ружа. - Навіщо? – кажу. - Вовків 
стільки, що вночі ніхто на вулицю не виходить. - Звідкіль вовки? - Коли військо 
пішло вперед, то вся дичина повтікала в наш бік, а ружжа у нас поодбирано; 
вночі ніхто не вилазить з хати, а вони так і ходять по вулицях. Якось один 
пастух надів кожушок вовною догори, ліг на горбі та й заснув; вовк підліз та й 
лапнув його за бік, гадав, що вівця, - усі ребра обдер. Занотував собі, пізніше 
вислав їм два дробовики: прислали лист з подякою. 

Поїхав до Кам’янця Подільського: - теж саме; в обличчях декого з 
старшин проглядає якась тупа апатія. З Кам’янця доношу воєнмінові, 
начґенштабу і Гетьманові про огляд: - давайте людей! 

                                                           

1 На еміграції спільно з полковником Садовським і сотником Гопоновим і Нестеренком заснував 
«Всеукраїнську Спілку Воєнних Інвалідів» і був першим головою центрального її правління. Нині вирікається 
українства зовсім.  
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Переговорив з губерніяльним старостою1; розповів йому про село з 
вовками, зараз же розіслали дробовики. Вдаряло в око, що за півтора місяці 
зайшли великі зміни в складі цивільної адміністрації; в роботі заступили люди 
більш фахово здібні; вони майже не відріжнялися від адміністрації старого 
часу, але українською мовою майже не володіли. Працювати з ними було 
легше, бо вони вже були добре натаскані в своїй роботі, але зразу видно, що 
вони спільного (крім дехто з них маєтків) з Україною нічого не мають і тільки й 
мріють про стару Російську імперію2. 

Поїхав до Могилева. Вигляд частин трохи слабший, ніж у Проскурові й 
Кам’янці: між старшинами нахил до торгівлі, чого колись у війську не було. 
Повітова сотня чудова: люди здорові, виглядають якось з повагою до себе, 
відповідають з розвагою, спокійно. Подумав собі – це щось нове: отсе початок 
національної армії. Повітові сотні утримувалися по повному штату, тому 
головним чином, й виглядали вони добре. Комендант повіту сотник Вовк 
вражіння робив солідне. При розмові з ним я почував, що він дивиться на мене, 
як на чужинця; за кілька хвилин це пройшло. Завітав до повітового старости. 
Пан Р. А! а… старий знайомий! З виховання чистої води москаль.   - Ну, як? - 
Да знаєте лі, всьо ето как то нє так, нє стройно, і т. д. Міркую собі: з 
адміністрацією цивільною слабо, дуже слабо. 

Поїхав до Жмеринки. В Жмеринці три полки 3 стрілецької дивізії. Далеко 
бідніші від моєї 12, але нічого собі: виглядало все пристійно: навчання 
провадиться, але не видно захоплення, що будується національна армія. 

Через Жмеринку проходять за кордон потяги з ріжним добром: збіжжа, 
цукор і т. п. – А що ж це таке? – Це земля. – Як земля? – А це німці вивозять до 
себе нашу землю. – Усі печінки мені перевернулись, забираєте матеріяли війни 
– нові зробимо; забираєте хліб, цукор – нові будуть, але вивозити нашу рідну 
землю – це мені уявлялось якимсь блюзнірством! Отсе так договір!.. – Далеко 
пізніше, в р. 1920, коли я їхав з Дрездена до Берліна, німець, що їхав зі мною, 
розбалакавшись, показав мені на одне поле і сказав: - А це ваша земля, вивезена 
з України. Врожайність дала чудову! 

Вернувся до Вінниці; наліг на справи. Наслідки цих оглядів і 
безрезультатність моїх вимог до Центру породжували в мені злість. Розум 
підказував, що може Центр і не винен, а тоді значить – німці винні. Злість 
проти них збільшувалась.  

Малі діла, які мали значні наслідки. 
Здається, в початку осени дістали ми розпорядження про сформування 

старшинських сотень з тих старшин, які не належали до полків. Склад такої 
сотні, що її було сформовано у Вінниці, був щодо своєї внутрішньої сили 
слабенький; туди головним чином входила та б. російська старшина, яка не 
бажала їхати до Совдепії. Але ця сотня чудово несла варту і відразу навела 
                                                           

1 Кісельов Сергій Іванович. 
2 Помішник губерніяльного старости – Лемені-Макєдон; начальник державної варти – Лобанцов, б. 
поліцмайстер; начальник повітової державної варти – Бєклємішєв, б. ісправник; другий помічник губ. старости, 
а пізніше губерн. начальник державної варти Потатуєв. – Редакція. 
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порядок у ріжних складів, на які по ночах робилися навіть озброєні напади. Ці 
сотні не були чисто українськими, а просто Уряд чи там Військове міністерство 
з одного боку з почувань гуманітарних, а з другого – за браком козаків перевело 
формування таких сотень. Ця міра була розумна, вона давала притулок людям, 
що позбулися праці, а нам давала змогу охороняти державне майно. 

Тож в початку осени довідався я, що приїхали до Вінниці якісь старшини-
росіяни й українці, які купують коні та вербують старшин і козаків і кудись їх 
відправляють. Покликав їх до себе: - Що ви робите! – Кажуть: - Збираємо 
охотників і відправляємо на Дін для формування Южної армії. – Покажіть 
дозволи. – Показали: усе в порядку. – Хочу я побачити ваших добровольців. – 
Мілості просім, завтра здєсь будєт часть людєй, - кажуть. На другий день 
подивився: людей було небагато, - але нарід чудовий. – Чого ви їдете? – Вже 
скоро зима, хліба не засіяли, роботи нема, в Україні у військо не беруть, а з 
большевиками побитись охота, ми їх і в полках били.  

Я вскочив у авто і за голову схопився: - біда! Свої полки не поповняємо, 
своєї армії ще й досі не маємо, а свій нарід та який! – віддаємо в Южну чи там 
Добровольчу армію. Страшна думка, як прут, проткнула мене… чи є зрада в 
Центрі?.. Доношу до Київа; відповіди не дістаю. 

У Вінниці був староста повіту полковник Г. 1 Деякі вчинки його були 
цілком безглузді і навіть викликали обурення робочого населення Вінниці. 
Користаючи з оголошення Поділля на воєнному стані, я його усунув з посади. 
Запитав його, чи хоче, щоб було призначене перевішування в його справі; 
відповів, що просить перевідування не призначати.  

Здається, в липні дістав я відомости, що коменданта Могилівського 
повіту сотника Вовка арештовано, посаджено до в’язниці, а пізніше вивезено до 
Київа. Післав слідчого. Слідчий повернувся й каже, що нічого не добився, бо 
зроблено це на зарядження з Київа. Повітові коменданти мали подвійну 
підлеглість: виконуючи зарядження губерніяльного коменданта, у відношенні 
муштровому й інспекторату підлягали командиру корпусу. Надісланий після 
цього до Київа слідчий теж нічого не добився; обурився навіть ґенеральний 
військовий суддя і вимагав передати справу до військового суду, а сотник Вовк 
сидить в косому капонірі. 

Їду до Київа, йду до міністра; - каже, що не знає, йду до гетьмана. 
Доповідаю про становище й об’їзд, а також про затяг до Добровольчої армії. – 
Це нічого, нехай!- Ну, нехай, так нехай, гетьманові видніше!... Дохожу до 
справи сотника Вовка. – Я добре не знаю, каже. Іду до дружини гетьмана; вона 
більше знала, бо дружина сотника Вовка прохала вже її за свого чоловіка. – Чи 
ви можете ручитись за сотника Вовка, що він нічого злочинного не зробив? – Я 
відповідаю, що ні за кого ручатись не можу, а прошу справу передати до суду. – 
Et tiens, je parlerai avec mon mari. – Merci! – відповів я. Запросила мене на 
сніданок, тільки в родинному оточенню. Такі милі люди! Після сніданку 
перейшли з гетьманом до його кабінету, запалили цигарки, розговорились про 
                                                           

1 Гусаков – Редакція. 
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се, про те. Знову напосів я з розгортанням армії. Той аж підскочив: - Знаєте, 
такі складні політичні обставини, такі складні… це чорт знає, що таке. – Видно 
було, що його це теж мучило, але він нічого зробити не міг.  

А сотник Вовк все сидить в косому капонірі. Так і просидів п’ять місяців, 
аж поки сам себе не звільнив в часі повстання проти гетьмана. Сотник Вовк, 
нині ґенерал-хорунжий, і тепер не знає добре, за що його було заарештовано. А 
це зробив політичний департамент Міністерства Внутрішніх Справ, на скаргу 
землевласників, яким сотник Вовк не допомагав чинити розправу з селянами, 
до яких в часі революції дещо перейшло з маєтків. 

Я вернувся до Вінниці; думаю – погано… Проходять сотні мадярського 
куреня, що стояв у Вінниці: стрункі ряди, чудово одягнені (чоботи видерли в 
мене), школені вояки чудово – військо! Чому ж у мене вояків немає? І я б 
показав, як вишколювати військо! 

В середині літа представники міста й ріжних орґанізацій давали обід для 
старшин мадярської частини, яка стояла у Вінниці. Запросили й мене. Обід був 
багатий: українська земля може дати що поїсти! Виголошувалися промови. З 
огляду на своє становище і я мусив щось сказати: я побажав їм скоріше 
повернутися додому в доброму здоровлі… По обіді відійшов я у кінець салі і 
став біля рояля; до мене підійшло декілька своїх: представників міста і членів 
Національного Союзу. – Що ви такий невеселий? – Та бачите, мені ці мадярони 
на заваді, навіщо ви їх годуєте? – Та й нам на заваді, але представництво 
союзників вимагає. – Ну, хай їдять, не обідніємо. Привожу цей епізод для того, 
що тоді члени Національного Союзу побачили в мені свою людину, що почасти 
й послужило підставою для вибору ними Подільського корпусу як бази 
повстання проти Гетьмана. 

Повстання проти гетьмана. 
Здається, в липні був перший випуск вихованців з Київської 

Інструкторської Школи Старшин. Ці старшини в муштрі були дуже слабенькі; 
за інструкторів для навчання козаків взяти їх ніяк було не можна; поступовання 
багатьох з них в приватному житті було неможливе. Цілком слушно: більшість 
із них були селянські діти, які й світу не бачили і ломаного гроша в руках не 
тримали, а тут місто, шинки й ціле багатство в руки дають!... Усі командири 
полків стали доносити, що це не старшини, а цілковиті незнайки.  

Я проектував зібрати їх усіх до штабів дивізій, призначити персонал 
вчителів і посадити за навчання й муштру. Про все доніс до Київа, але з Київа 
цілком несподівано вийшов наказ: звільнити їх усіх зі служби. Цей засіб не був 
державно продуманий. Молодих старшин, що мали стати засновком 
демократичної армії, зі старшинського становища знов повертали додому і 
більшість з них до коней, волів і інших господарських занять. Натурально, це їх 
озлобило, й – в майбутньому вони дали для повстання добрий матеріял. 

Кінчався жовтень; потяги зі збіжжям далі йшли за кордон. У війську 
стала проглядати апатія й якийсь неспокій – буцім чекали чого. 

В кінці жовтня німці й австрійці силою повідбирали дещо з 
обмундирування з наших полкових складів. Це викликало страшне обурення 
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проти них. Вони закидали нам, що Україна не виконує зобов’язань. Прийшлося 
речі з полкових комор сховати в потаємні місця. 

З Київа прийшли розпорядження щодо міцнішого зв’язку з Ґенеральним 
Штабом; надійшло повідомлення про якісь збольшевичені частини в районі 
Білої Церкви; наказано прийняти заходи на випадок, якби ці частини вирушили 
на Поділля. Розпорядження з Київа були якісь нервові. Забито в Київі 
фельдмаршала Ейхгорна, головнокомандуючого австро-німецькими військами. 
У австрійців, що в той час стояли в Київі, проглядала якась нервовість: ходили 
чутки про французький десант в Одесі. Певних і докладних інформацій з Київа 
не було. 

Почався листопад. Дістав я телеграму від воєнміна, щоб негайно прибути 
до Київа. Приїхав, зголосився у воєнміна. - Тут на вас є донос, що ви формуєте 
якісь війська у Вінниці. - І радий би сформувати, та ви ж не даєте. - Та якже, 
коли в політичному департаменті Міністерства Внутрішніх Справ є відомості, 
що ви щось там формуєте. Відповідаю, що сформовано на зарядження ґенштабу 
старшинську сотню і більше нічого; і про це я вже надіслав доповідь. - Смішно, 
- каже старий Рогоза, - ну, то йдіть до Гетьмана й скажіть йому. Пішов до 
гетьмана. Був уже вечір; мене зараз же прийняли. Гетьман ходив по салі з 
якимсь худим, високим, чудово убраним паном. Я поміркував: - певно 
дипльомат, і не помилився – це був германський посол барон Мум. Видно було, 
що Гетьман, завжди такий стриманий, дуже був чимсь перейнятий. Цей пан 
відійшов, а я з Гетьманом пішли до його кабінету. Кабінет Гетьмана – це була 
велика, довга кімната; невелику її частину було відділено темно-червоною 
завісою. Крісло, на якому сидів Гетьман, було біля самої завіси так, що вона 
звисала зараз же поза спиною Гетьмана. Я відчував, що там хтось сидить і 
підслуховує. Так було й до того, і коли гетьман бажав, щоб «слухач» його не 
чув, то відходив на другий кінець кабінету і розмовляв, переважно, стоячи. – 
Отсе добре, що ви приїхали. Що ви формуєте? - На жаль, нічого, крім 
старшинської сотні, - і сказав, що я вже й міністрові доповідав про це і мені 
дивно, що міністр і навіть сам Гетьман запитують про те, на що зарядження 
прийшло від них же. Далі розмова перейшла на нервовість часу. Я сказав, що 
ходять чутки про прибуття до Одеси французького десанту і що нам накажете 
робити, коли справді появляться французи. Гетьман аж підскочив: - Кричати – 
слава! vive la France!, махати шапками. Я ніби вгруз в легке крісло, на якому 
сидів. – А німці? … - Махати, кричати… Трохи ще побалакали; Гетьман увесь 
час повторював: «Такі заплутані політичні обставини, такі заплутані… 
Почекайте, я зараз поговорю телєфоном з Рейнботом, - і став звонити й 
розмовляти. - … Та він ось у мене сидить! (Ішло про мене)… це ж старшинські 
сотні і т. д. – Підіть до Рейнбота, він у Маріїнській палаті і там дайте йому 
пояснення. Попрощалися. Це був останній раз, коли я бачив Гетьмана всієї 
України Павла Скоропадського. А політичні обставини справді були складні! 

Для мене було ясно, що військовий міністр у будові Держави ролю грає 
дуже малу: чесний, правдивий старик, поскільки міг, перешкоджував лише 
вакханалії, яка йшла навколо Гетьмана. 
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Пішов я до Рейнбота; було коло 9 год. вечора. Рейнбот був тоді міністром 
внутрішніх справ. Міркую собі: - при чім тут Рейнбот? Прийшов до палат, 
внизу два жандарми, які й плащі здіймали. Я дав візитову картку; понесли 
міністрові. Зараз же мене попрохали. Увійшов у великий, дуже високий 
кабінет; за столом стояла малого зросту з великою головою людина, типовий 
німець і петербурський  урядовець (в минулому він був прокурором 
Петербурського окружного суду). Його малі, як у пацюка очі, як шило 
пронизували мене. Представившись, я запитав, в якій справі пан міністр 
запросив мене. – Знаєте, я єщьо нє савсєм харашо ґаварю па українскі, давайте 
ґаваріть па руські, - і почав крутити; та так хитро, що я не міг зрозуміти, про що 
й ходить; а він все обвинувачує мене в чомусь. В потоці слів він вставив: - Вот 
ви, рубакі! - , сидячи на кріслі, з презирством вставив: - «А ви, писаки!» - Він 
зупинився, але знову почав балаканину; опісля просунув руку під верх стола – 
десь далеко задзвонило; увійшов секретар; він сказав йому певно якусь умовну 
фразу, бо я її не зрозумів. Хвилини через дві я почув, що чотири ноги в 
острогах йдуть сходами догори і ось стали біля дверей. – Що за чортовина! – 
подумав я. Нарешті Рейнбот випалив: - Ви там что-то форміруєтє. – Це мене 
розлютило, я скочив з крісла, моя шаблюка за щось зачепилася, я, 
притримуючи її лівою рукою, правою вхопився за ефес1. Рейнбот вискочив з 
крісла й перебіг на другий бік столу. - Сформував я старшинську сотню на 
зарядження військового міністерства, про що доповідав військовому міністру і 
ось – тепер Гетьманові, - майже закричав я. Вхідні двері трохи відчинились і 
просунулась голова жандарма, але Рейнбот махнув йому рукою і я почув, як 
вони обидва сходять уділ. Нагло Рейнбот зробив «самую любєзную улибку», 
яка цілком не гармонізувала з його полискуватими пацючачими очима й сказав: 
- «Вот відітє, как харашо, что ви прієхалі: ми поґаварілі і дєло вияснілось; 
толька я вас очень прашу (усмішка його зробилась ще солодчою), не 
прєпятствуйтє, чтоби палковнік Ґусаков 2 снова бил наначен повітовим 
старостой; ето, відітє лі, брат (чи кузин) моєй жени і єму там очень харашо». – 
В голові у мене промайнула думка: знаю, що не погано, бо хабарі ледве що не з 
бліх дер.  

Я сказав, що перешкоджати не буду, і ми попрощались. Хоч година була 
пізня, коло 10-ої, але я поїхав просто до воєнміна на помешкання й розповів 
йому про розмови з Гетьманом і Рейнботом. Мене трохи дивувало, що в 
мешканні генерала Рогози йшло ґенеральне пакування валіз і інших річей… 
Коли я скінчив своє оповідання, ґенерал Рогоза сказав: – Ось бачите, це 
добре,що я вас викликав, - діло й залагодилося. – Не встиг я запитати, яке діло, 
як він нахилився до мого вуха й сказав: - Скоріше виїзжайте з Київа. – Я знову 
зиркнув на спаковані речі, подякував йому і вийшов. Забрав з готелю свою 
валізу і просто на двірець…  

                                                           

1 На мені була чудова, золотом оздоблена кавказька шабля ще мого батька. 
2 Якого я усунув з посади. 
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На другий день пішов до штабу корпуса. Дивлюсь, біля входу два вартові; 
далі, біля сходів стоїть кулемет, якась варта з гранатами. – Що таке? – питаю. 
Начальник штабу повідомляє, що з Генштабу одержано депешу, ніби в районі 
Білої Церкви большевики та що наказано подбати про міцний телеграфний 
зв'язок з Київом, забезпечити склади, мости. Міркую собі, які ж такі 
большевики під Білою Церквою?.. Здається мені, що там якийсь галицький 
відділ. Зайшов до австрійського командира корпусу. – це був старик, який мав 
вищу бойову нагороду, орден Марії Терезії. Питаю, які відомості у нього з 
Київа; у них був з Києвом прямий дрот. – Погано: у нас революція, а в Україні 
під Білою Церквою якийсь відділ збольшевичився, здається, не хоче визнавати 
влади Гетьмана. 

Я не належав до якої-будь партії, ні в яких заговорах уділу не брав, але 
відчував, що щось незабаром мусить статися.  

На другий день рано мій персональний осавул повідомив мене, що 
начальник штабу ген.-хор. Боромоновський увесь час крутиться біля авта й 
запасається багатьма харчами й набоями, що в полку вчора збиралися вояки й 
частина старшини та лаяли уряд Гетьмана, що командир полку там не 
користується впливом у старшини, як не щирий українець. 

Поїхав я по залозі. Старші начальники виглядали якось неспокійно; 
молодша старшина й козаки, навпаки, вже здалека усміхалися так, буцім-то 
межи мною й ними простягнулась якась спільна нитка. Вернувся до штабу 
корпуса, «взяв в оборот» начальника штаба корпусу, - чого крутитесь біля авта? 
– Каже, що неспокійно, дехто чекає виступу місцевих большевиків, що з Білої 
Церкви буцім-то, приїзжають якісь люди й агітують. Кажу йому: - Це ж смішне, 
які-такі большевики, коли тут австрійська залога. 

- Австрійські в наші внутрішні діла втручатись не будуть. 
- Ну, й чорт з ними, - загримав я, - накажіть зараз же убрати зі штабу  

кулемети, гранатників і залишіть 4 козака. 
Пройшло 3-4 дні без змін. 
Вранці, здається, 18 листопада 1918 року мене збудив осавул і каже, що в 

місті щось робиться: в штабі корпуса стоїть броневик і якісь козаки з нашого 
полку з гранатами. Я вийшов на балкон. Бачу, - справді броневик і два вартові з 
гранатами у вхідних дверей; населення міста проходить спокійно, не звертає на 
це уваги. Гадаю собі: - коли б це проти мене, то мене в першу голову 
заарештували б. Почав одягатись, випив кави, засмалив цигарку й пішов до 
штаба корпуса; це було кроків 300-400 від моєї кватирі. Напроти штабу стоїть 
броневик, в якому за кермою сидить мій шофер. Побачивши мене, почав 
доброзичливо всміхатись. Увійшовши в штаб, я застав там велике заворушення 
й якихось козаків з ґрантами, може їх було й 6. В моєму кабінеті сиділо 4 особи, 
з них я знав тільки одного доктора Базілєвича1, уві вони шукали в паперах; вони 
далі щось собі шукали. Нарешті один із них худий брюнет (ми потім з ним 
зробились приятелями), з інтеліґентним обличчям звернувся до мене: - Ви були 
                                                           

1 Голова філії Національного Союзу у Вінниці. – Редакція.  
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арештовані? – Ніхто мене не арештовував, - відповідаю. Увійшов начальник 
кулеметної команди Вінницького полку: - Ні, ні, командир корпусу не був 
арештований, сказав він. – А ви яку ролю тут граєте? – запитав я його. Він 
відповів, що командира полку полковника Петровського заарештовано 
домашнім арештом, а він вступив у командування полком. Забув я прізвище 
того старшини1, він був трохи в штабі корпуса, старшина добрий. - Що тут 
діється, - запитав я. Отой брюнет спокійно почав мені викладати про ганебну, 
руйнуючу діяльність гетьманського уряду і т. д. і що, нарешті, село повстало; 
корпус Коновальця з Білої Церкви виступив на Київ; що вони оголосили владу 
Директорії і, нарешті, запитав мене: - «Ви за кого: за гетьманський уряд чи за 
народні права?»   

Зараз же переді мною повстала вся та величезна праця, яку я даремно 
поклав на формування корпусу; руйнуюча діяльність московських бюрократів, 
якими було обсаджено головні адміністративні посади, безперервні арешти, 
ігорні притони, хабарництво, безсилість самого Гетьмана, крутійство німців і, 
як остання крапля, що переповнила мою чашу терпіння – це моя візита у 
міністра внутрішніх справ.  

- Я з вами, - відповів я тому панові, що до мене звертався. Всі присутні 
повскакували з місць і стали мене вітати: - Ми так і гадали2,  що ви будете з 
нами. Ми вже давно приглядаємось до вас, аж з того обіду, де ви обвиняли 
німців. – Ну, а тепер покиньте папери і віддайте їх мені, а подайте спочатку 
інформації, - сказав я їм. Вислухавши інформації, я написав наказ корпусу, що 
прилучаюсь до війська Директорії і наказую всім також прилучитися і т. д. – А 
чого ви ж шукали в паперах? – Шукали те, друге… і, бачите, нам потрібні гроші 
на справи Союзу, а у вас тут є гроші. – Ну, я їм витовкмачив: в штабі корпуса 
випадково інтендант лишив харчові гроші, яких не можна чіпати, а ось з 
ремонтних можна буде взяти… Далі я подав програм ближчої моєї діяльности і 
просив це записати і мені допомагати, а як маю робити – вказівок не потребую. 
Пустивши в рух штабну машину, я взяв інтенданта і поїхав того самого дня на 
Вінницьку базисну хлібопекарню й млин. 

В продуктивність роботи так званої молоді я не вірив і не вірю; хіба-що 
зявився б геній; що показав період Великої війни й революції та й 
пореволюційний період? Хто висунувся в період війни? – маршал Фош, 
фельдмаршал Гінденбурґ. Хто висунувся по війні? – Мусоліні, маршал 
Пілсудський, Гітлєр. Перечислені особи від молодих років стоять далеко.  

Я передбачав, що молодь по оголошенні мобілізації збере людей, але 
призвані з браку харчів поголодають трохи та й підуть по домах, проклинаючи 
ту владу, яка їх призвала. Тому найперше треба забезпечитись харчами. 
Приїхав на хлібопекарню, покликав завідуючого Павличенка. – Ну, кажу, 
показуй свою підготовку, пускай хлібопекарню в рух, - перший день маєш дати 
хліба на 30 тис. людей, другий – на 40, третій на 50 і далі зупинись на останній 

                                                           

1 Сотник Урбанський. – Редакція.  
2 Це (я про те ще тоді не знав) були члени Національного Союзу. 
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нормі, поки не дам інших вказівок. Сам від задоволення аж руки потираю: не 
пропали мої труди! Вінницька базисна хлібопекарня була чудова, продукт 
останньої техники, привів її в добрий стан. На третій день я почав висилати 
хліб для військ, що вирушили на Київ. 

Зв’язався зі штабом військ Директорії. Довідався, що на чолі війська 
стоїть Головний Отаман Симон Петлюра; начальником штабу у нього полк. 
Мельник, а помічником начальника штабу полк. В. Тютюнник; - ні того, ні 
другого не знав. На другий же день я запропонував вислати під Київ 6 повних 
курінів піхоти зі збільшеним числом старшин, з кулеметними командами і 16 
гармат в запряжці, з тим, що навколо цих курінів згуртуються повстанці і вони 
будут мати дві організовані дивізії. Цю пропозицію з радістю було прийнято. 
Решті полків з полковими штабами я наказав залишатися на місцях, 
поповнитись до повного штату (не пам’ятаю вже, до якого) і напружено 
провадити муштру. Здається, вже на третій день від початку повстання ці куріні 
вирушили під Київ. Я гадав сам виїхати під Київ і об’єднати там свої частини, 
але штаб повстанчих військ затримав мене на місці для забезпечення йому тилу 
й поповнення його усім потрібним. Головне було зроблено: війська 
відправлено, хліб дано, набої посилаю. Недаремною була моя попередня праця! 

Поїхав до місцевого архієрея; засував йому стан речей. Сказав, що Київ 
ми, безумовно, візьмемо, але по виїзді німців теж безумовно, пічнеться війна з 
большевиками. З огляду на важкий стан запропонував я допомогти його братії 
(там їх було мало, чоловік 10) борошном, салом і цукром, що й зробив. 

Одержав телєґраму, що до Вінниці приїзжають Голова і деякі члени 
Директорії; наказав виставити на стації почесну варту і виїхав сам назустріч. 
Був вечір; підійшов елєґантський потяг. Я увійшов до сальон-ваґону, 
представився Винниченкові та іншим; нікого з них перед тим я не знав. Коли 
виходили на площадку ваґона, я доповів Винниченкові, що для нього 
виставлено почесну варту, з якою в звичаю вітатися. - Добре, я їх привітаю, 
різким голосом відповів Винниченко. Старшина скомандував, сотня взяла 
зброю до пошани, оркестра заграла зустрічний марш. Винниченко зупинився – 
не знав, що робити. Я зупинив музику. Винниченко виголосив промову, після 
того я пропустив перед ним цю сотню по перону церемонійним маршем, що 
вийшло досить імпозантно. 

Щоранку я приходив до Голови Директорії і доповідав про стан на 
Поділлю; його секретар кілька разів при мені доповідав ріжні депеші. Мені 
було приємно бачити, з якою хуткістю Винниченко ловив думку і давав 
зарядження.  

Дістав я телєграму, що приїзжає Головний Отаман Симон Петлюра; 
зустріч не робити. Увечері того ж дня я мусив представити Головному 
Отаманові ті частини, які залишились у Вінниці. Був теплий туманний 
листопадовий вечір. Я заїхав за С. Петлюрою і ми автом з одним осавулом 
поїхали за місто, де були касарні. В темній свитці, смушевій шапці, малого 
зросту, щуплий, з горбатим носом, великими вухами, мутно-блакитними, що 
весь час рухались, очима і своєрідним ротом – Симон Петлюра з першої 
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хвилини не  зробив на мене враження. Дорогою мовчали. Під’їхали до майдану, 
де стояли війська. Я вказав напрямок, як іти, а сам наказав шоферові направити 
промінь прожекторів авта на Петлюру і весь час тримати на його в цім промені. 
Коли Петлюра відійшов від авта кроків на 15, шофер направив на нього 
сильний сніп світла. Серед темряви ночі, увесь в різкім промені елєктричного 
світла, як герой, по майдану серед війська йшов Симон Петлюра. Різка й 
красива картина.  

Обвійшовши війська, зупинився недалеко від них і сказав кілька слів. 
Виразний голос, надзвичайно красива дикція, проста полтавська мова – 
вражіння робили чудове. Потім наказав усіх звести до якоїсь великої салі. 
Еге!... поміркував я собі про невеликого зростом Петлюру, що з кождою 
хвилиною виростав у моїх очах. Коли всі перейшли до салі, Симон Петлюра 
зібрав їх навколо себе і почав говорити голосом притишеним, але дикція його 
була остільки чудова, сама конструкція промови остільки проста, що кожне 
слово так і влітало в ухо. Почав з життя села; про дрібні утиски гетьманської 
адміністрації. Голос його кріпшав. Про відібрання землі, переданої 
універсалами їм, селянам; про карні експедиції. Голос усе кріпшав. – 
«Шомполи багатьом із вас давали?» - «Усі давали, усім», - кричала ціла саля. 
Кричали ж ті, яким, певно, й не давали. Коли Петлюра кінчив промову 
наелєктризованість слухачів дійшла до краю. Я крикнув: Слава Головному 
Отаманові! – Слава. Слава, - вирвалось з усіх грудей і козаки, як пушинку, 
підняли його на руки й понесли до авта; понесли й мене. Отсе була моя перша 
зустріч з головним Отаманом Війська У. Н. Р. Симоном Петлюрою. 

Симон Петлюра поїхав. Київ не піддавався. Вимоги штабу діючої армії до 
мене робились все більші: рушниць, гармат, набоїв, телєфонічного майна і т. п. 
Усе потрібне, в розрахунку на корпус, за сім місяців я встиг привести в 
зразковий порядок, але всю зброю, що була на складах, вимагала направи 
фабричної, річ ясна, що своїми слабими силами до вигляду, цілком готового до 
вжитку, привести я не міг; це й справа не командира корпуса, а центральних 
управлінь. А з штабу дієвої армії кожний начальник відділу тягнув до Юза мого 
коменданта (це було легко!) або ж начальника артилерії чи інженера частини і 
пред’являв вимоги цілком не до виконання; почалось ... вживання слова 
«саботаж». Члени Національного Союзу, які були при мені, помагали мені 
згладжувати тертя, але молоді сили штабу не здавали собі звіту в обставинах 
суворої дійсности: - «давай і давай!» 

У Вінниці залишились у касарнях курінь австрійців в самому місті, в 
будинку реальної школи, курінь німців, а також штаб австрійського корпусу. 
Австрійський командир корпусу звернувся до мене, щоб я їх випустив і дав 
козаків для охорони в дорозі; прохав теж, щоб купили у них їхні власні расові 
коні. Коней ми купили й дали на дорогу 4 козаків, але в цей час прийшла 
телєграма: - роззброїти австрійців і німців і відправити додому. Австрійці після 
невеличкої стрілянини піддалися, але німці заявили, що не піддадуться й 
будуть боронитись, бо незабаром прийде до Вінниці ціла їхня бригада і їх 
визволить. Справді, днів через два з боку Жмеринки показалися німецькі 
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патрулі. Сил у мене для бою було дуже мало: баґнетів 800-1.000, бо я все 
відправив на фронт. Не вважаючи на це, пізнім вечером ми атакували ці 
німецькі сили і захопили 4 гармати в повній упряжі та сотні в 2 піхоти. На 
запитання – де бриґада? – полонені відповіли, що, певно, пішла на Літин чи 
Лятичів. Тоді й ті, що були у Вінниці, теж піддались, але прохали, щоб їм дати 
харчів на дорогу. Харчів я дав і всіх випровадив. У Жмеринці німці зробили 
великий опір, але після двохденного бою теж піддались. 

Потягнулись німецькі ешелони від Одеси. Я зарядив стацій за 4 до 
Жмеринки розібрати залізничний тор і зіпсувати міст; відправив туди полк з 
наказом підняти довколишні села, і все майно, яке везуть німці, відібрати, а їх 
самих, обеззброєних, відправити далі. І диво! Загартовані в боях німці, під 
впливом жаху народньої війни, піддались як кури. Все в них повідбирали, а їх 
самих перепустили далі на Польщу. Я потроху потирав руки і міркував собі: не 
будете більше вивозити нашої земельки!... 

Чи моєї телєграми не дістав Могилівський начальник залоги, чи її утаїв, 
тільки ця залога до 25 листопада стояла за гетьмана. Як тільки я дістав 
відомости про це, зараз же зі Жмеринки відправив під Могилів один курінь з 
наказом, не доїзжаючи дві стації до Могилева, вивантажитись і вирушити 
ріжними шляхами на Могилів, підіймаючи по дорозі селян. Коли ці 4 сотні 
наближались до Могилева, то з ними вже було до 4-5.000 селян, озброєних і з 
підводами, якими їхали баби з харчами і разом… по здобич. Начальник залоги і 
гетьманці, побачивши таку армію, бою не прийняли і повтікали на Румунську 
сторону.  

Через деякий час з боку Бердичева стали посуватись якісь частини 
гетьманської орієнтації б. Волинського корпусу в команді ґенштабу полковника 
Ліпка, загрожуючи Козятинові, але й цих зрештою загнали ми до Житомира, де 
вони теж перейшли на бік Директорії. 

Приблизно до 1 грудня усе Поділля було очищене від німців, австрійців, 
мадяр і гетьманських недобитків… 

Єрошевич П. З боротьби українського народу за свою незалежність. 
Частина І. Часи гетьмана Павла Скоропадського і повстання українського 
народу проти його влади // За державність. – 1938. - № 8. – С. 12-31. 

 
№ 5. 

1955 р. – Витяг з праці Н. Дорошенко-Савченко «Початки 
національної революції на Проскурівщині». 

… Після поділу Польщі, Подільська земля перейшла до Російської 
імперії. Населення її по селах в більшості було українське, але дідичі – 
переважно поляки. По селах жила також певна кількість і польських селян, тим 
то там було багато костелів, а не тільки церков. Католицьке духовенство всіми 
засобами силкувалося спольщити українське селянство, для чого 
використовувало у випадках мішаного подружжя також жінок - польок. 
Матеріальне становище нашого селянства тут було значно гірше, ніж, напр., у 
рідній моїй Полтавщині. Було воно тут здебільше убоге, пригноблене. Бідняки-
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селяни залежали від пана, поляка, до якого ходили на заробітки. Було воно й 
мало свідоме національно.  

Щодо інтелігенції, то перед революцією 1917 р. в загальному тяжко було 
зорієнтуватися, хто тут був свідомий українець, всі бо мусіли ховатися за маску 
російських патріотів. Треба сказати, що Поділля, зокрема Проскурівщина, були 
у внйнятковому становищі, з огляду саме на колишню приналежність до 
Польщі. Тут жандармське око було пильніше, ніж деінде, особливо під час 
першої світової війни. До того ж, на Правобережжі «Земства» (органи 
місцевого самоврядування), з’явилися значно пізніше як на Лівобережжі. Тоді, 
коли на Лівобережжі Земства постали від 1864 p., на Правобережжі тільки в 
1911 р. Таким чином, населення довго не мало права голосу і цілком залежало 
від державної адміністрації. До того ж на Поділлі діяв розпорядок про 
«обрусеніє краю». По школах вчителі - чоловіки одержували до своєї платні 
оцей додаток на «обрусеніє краю». Цей фонд постав ніби з сконфіскованих 
царським урядом маєтків поляків-повстанців. До заснування Земств по селах 
існували парафіяльні школи, залежні від православного духовенства, яке було 
тут у великій мірі зрусифіковане, або було послушним інструментом у руках 
московської Церкви. Дрібна торгівля по селах була в руках жидів. Можна собі 
уявити становище українського селянства на Поділлі до революції 1917 р. До 
речі, тут воно було потомними колишніх кріпаків, а не козаків, - такі були тут 
рідкістю. Обплітане економічно, морально залежне від багатьох чинників, село 
було невиразне щодо українства, коли прогриміла революція 1917 року. 

Зрештою, проф. Розгін сам стверджує, що «Проскурівщина була 
найменше національно освідомлена».  

Само місто Проскурів лежить на горішній течії Бога, в її початках. За 
царських часів це місто виглядало більш цивілізовано, ніж багато лівобережних 
повітових міст. Лежить воно на шляху Київ – Львів і мало безпосереднє 
сполучення з Києвом і австрійським кордоном, від якого віддалене воно було 
на 96 верстов. Околиці болотяні, нездорові, але само місто уряджене було 
культурно: електрика, багато різноманітних магазинів, де можна було дістати й 
закордонні товари, що приходили сюди часто контрабандою. Було кілька 
середніх шкіл, кіно, де відбувалися також вистави й балі.  

Перед першою світовою війною в місті стояли два полки: Дніпровський – 
піхотний і Білгородськнй – кінний уланський полк. Це дуже оживлювало 
товариське життя міста. Як пізніше виявилося, в Дніпровському полку було 
досить українців-старшин і один з них зорганізував із вояків хор, який співав і 
українських пісень. Перед першою світовою війною місто налічувало 47,000 
мешканців, з яких більш як половина були жиди. Далі йшли поляки, росіяни й 
нарешті українці.  

Ці останні здебільша були робітники, або дрібні урядовці, вчителі тощо. 
Більшість чужинців робила місто назовні російським. Здавалося, для успіху 
української революції шанси були більш ніж сумнівні. Такий невідрадний стан 
застала революція 1917 року…  

*** 
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… Скоро після того організовано «Просвіту», при якій постала й 
бібліотека. Українські книжки для неї закуплено в київських книгарнях. Один 
міський суддя, якого до того часу вважали чорносотенцем, несподівано для нас 
дав у користання української Громади в свойому будинку дві кімнати, в одній з 
них і була приміщена бібліотека. Майже всі члени управи щодня перебували в 
тій домівці все пополуднє, аж до ночі. Сюди зверталися різні особи за порадою 
чи допомогою, приїздили й дооколичні селяни за різними вказівками.  

Наступною справою було висилка делегата на Український Національний 
Конгрес. Ним обрано Т. Верхолу.  

Хоч мали ми вже після Національного Конгресу свою  Центральну Раду й 
контактувалися з нею, а все ж діяв ще російський Тимчасовий Уряд, як 
політичний зверхник. Функціонували і старі царські органи, всі установи були 
ще в чужих, ворожих українській справі руках. Звичайно й повітове та міське 
самоврядування було ще в руках росіян і поляків, які косим оком дивилися на 
нашу роботу. Особливо вороже ставився шкільний інспектор Попов. Отже 
черговою справою стало унормування шкільних відносин й організація 
вчительства.  

На наше щастя, подавляюча більшість педагогів по селах – були українці. 
Скликано загальні збори вчительства, в яких взяли участь поляки й жиди. Збори 
ухвалили, що початкова школа повинна бути семирічна, а мовою її – 
материнська. На цьому тлі не обійшлося без конфліктів. Ксьондз Носалевський 
вже давно дивився на наші заходи ворожим оком, але прикидався лояльним. 
Тепер він заявив, що треба наперед по селах перевести плебісцит, якої мови в 
початковій школі бажає собі селянство. На це ми запитали його, чи він уважає 
також потрібним переводити подібний плебісцит у Польщі й Росії? Звичайно, 
ухвалено, що в селах має бути викладова мова українська. На тих зборах я 
вперше познайомилася з бл. п. Миколою Тарановичем. Був він у президії. Тоді 
це був народній вчитель у с. Сатанові, де він між іншим організував 
кооперативу. М. Таранович був спокійною, зрівноваженою людиною і 
флегматичною, досить поміркованою на той гарячий час, як нам здавалося, 
вдачою. Пізніше він був повітовим комісаром Проскурівщини. Другий інцидент 
на вчительському з'їзді трапився поміж самими жидами. Одні з них обстоювали 
жаргон у початковій школі, як мову материнську, зате сіоністи стояли за 
гебрейську. З’їзд ухвалив залишити цю справу на вирішення самому 
жидівському громадянству. На з'їзді засновано Українську Вчительську Спілку.  

Українізація народніх шкіл зустріла спротив інспектора народніх шкіл 
Попова, що був ярим україножером. Довелося звернутися до Губерніяльного 
Комісаріату Поділля. Попова усунули й він виїхав із Проскурова.  

Не буду спинятися докладно на всіх епізодах боротьби Української 
Громади за українське обличчя Проскурівщинн, хоч багато цікавого 
траплялося. Одначе вважаю потрібним оповісти про один з них, а саме: про 
перевибори до Повітової Земської Управи, а це тому, що то був перший 
прилюдний виступ-боротьба Української Громади й перший її тріюмф.  
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Згідно з розпорядком Тимчасового Уряду мало це статися на 
демократичних началах. Досі Земства були скрізь «цензові», цебто, аби мати 
право голосу,треба було мати певний земельний «ценз».  

Правда, існувала вже Українська Громада, а по селах – українське 
вчительство, та все ж таки ситуація була непевна. Щодо настроїв міста, то 
справа була ясна – воно було проросійське. У великій мірі одначе залежало від 
селянства, бо його делегатів було більше. Ми знали трохи довколишні села, але 
селянство в цілості в усьому повіті для нас було загадкою. З огляду ж на малу 
свідомість національну в масі, на мішанину населення подекуди, а також на 
агітацію росіян і поляків, справа була й зовсім непевна. Нам ішло про те, щоб 
провести до земської управи бодай кілька своїх членів. Верхола зробив 
розвідку в місті й сказав нам, що справа погана. На нашу пропозицію бльоку 
поляки й буржуазні жидівські кола відмовилися, бо, мовляв, йдуть з росіянами, 
їх кандидатом на голову нової управи Земства був попередній голова, дідич 
Сергій Кисільов, російський к-де (конституційно-демократична партія). Вже всі 
паркани кричали про це афішами й закликами підтримувати кандидатуру 
Кисільова. Стало відомо також, що вчительство середніх шкіл буде 
підтримувати згадану кандидатуру.  

Почалася моральна сугестія, що, мовляв, тільки Кисільов переможе, бо за 
ним «усе громадянство». Та ми не здавалися. Почалася, по-модному кажучи, 
«холодна війна», яку ми й виграли, завдяки винятковій енергії й винахідливості 
Т. Верхоли. 

*** 
Діло було таке. Напередодні виборів Українська Громада знайшла 

простору хату, в якій зроблено «штаб». Настелили на долівці соломи, дістали 
величезний самовар, наготовили вечерю. Того ж дня вже зранку Верхола 
попередив, аби Н. Дорошенко й К. Місевич діжурили весь день у «штабі» й 
нікуди не відходили, а сам зник невідомо куди. Попередив одначе, щоб 
приймали делегатів, коли такі будуть сюди приходити. Дійсно, по полудні 
почали напливати до нас делеґати-селяни. А на вечір з’явився й сам Верхола. 
Що ж виявилося? Він засів у полі на перехресті доріг, які вели до міста, і 
спроваджував селян на нашу адресу. Ввечорі хата вже була повна гостей.  

Можливо, що селяни спочатку самі не зорієнтувалися, куди вони попали, 
бо звичайно Кисільов і К-о приготовляли для делегатів - селян приміщення.  

Після вечері всі порозсідалися на соломі й почалася праця: усю ніч ми 
«накачували» селян, з’ясовуючи їм, чиїх батьків, чиї вони діти. 

Тут були й лекції з історії України, її змагань за волю, про експлюатацію 
України Росією, про багатства України та про перевагу самостійного життя для 
народу. Намічено також усіх наших кандидатів на членів управи та на голову. 
На голову намітили д-ра М. Стаховського, а на членів: Т. Верхолу, вчителя 
народної школи Чухрія, ще двох вчителів, чи не бл. п. Осецьку та одного 
селянина. Підсумовуючи свої сили, все-таки не були ми певні перемоги. 
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Вранці хтось із наших «громадян» прибіг і сміючися оповідав, що 
Кисільов та його прибічники хвилюються, що ще й досі немає селянських 
делегатів, мовляв: вже й готель і ресторан замовлено, а ніхто не приїздить.  

З огляду на непевність успіху, наша Громада збльокувалася з жидівським 
робітництвом, пообіцявши їм одно місце в управі. Буржуазні кола жидів, як уже 
було згадано, йшли з росіянами.  

На вибори наші пішли гуртом і зайняли суцільно ліву сторону залі, на 
шкільних лавках. Спереду, на кріслах сиділа «еліта»: росіяни, поляки й жидн-
буржуї. Вже на залі, Верхола ще раз пішов пропонувати полякам бльок, 
обіцяючи одно місце в управі, але ті гордо відмовилися, так були певні своєї 
перемоги. 

Першим мали вибирати голову. Наші роздали картки селянам із 
кандидатурою д-ра М. Стаховського. Селяни вже заздалегідь були ознайомлені 
з особою д-ра Стаховського, як з народним діячем, який за царського режиму за 
це сидів у в’язниці. Сам кандидат забрався аж на останню лавку та все просився 
зняти його кандидатуру, пророкуючи повний наш провал і скандал та що його 
це цілком скомпромітує. Але ми були невмолимі. Началися вибори. Бідний д-р 
Стаховський сидів, схилившися на лавку, й голову сховав у руки. Селяни 
повагом підходили до виборчої скриньки, кидали свої картки й ще мацали, чи 
добре пішла та куди треба.  

Українці перемогли! Д-р Стаховський був обраний на голову: треба було 
2/3 голосів. Що тоді почалося! Наші делегати зірвалися з місць і всі ми гуртом 
кричали: Слава, слава Україні! Слава нашому голові, д-рові Стаховському! На 
сцену просимо нашого голову! Передні ряди здивовано оглядаються в нашу 
сторону. Під шалені оплески й овації д-р Стаховський виходить на сцену й 
схвильований вклоняється. Знову бурхливі оплески й оплески й овації. Це була 
незабутня хвилина! Це була перша перемога українців, така несподівана для 
самих і така повна! І то де, в такому осячому гнізді! В місцевості, де перед тим 
всеціло панували росіяни й поляки, де ще так недавно й писнути не можна було 
по-українському – і раптом така перемога українців ! … 

Дорошенко-Савченко Н. Початки національної революції на 
Проскурівщині (Спогад) // Свобода. Український щоденник. - 1955. - №. 249. – 
28 грудня. - С. 2; № 250. – 29 грудня. - С. 2; №. 251. – 30 грудня. - С. 2. 

 
№ 6. 

1955 р. – Витяг із праці І. Розгона «Деякі епізоди боротьби з 
большевиками на Поділлі». 

… За гетьманського режиму в повіті витворилася ситуація, яка не тільки 
не ослабила, а ще й підсилила консолідацію активних українських сил. 
Повітовим старостою став місцевий російський діяч Столяров, «малорос». Його 
урядування позначилося страшними каральними експедиціями на селах і 
екзекуціями над селянами, а головно – неприхованою русифікацією чи 
деукраїнізацією установ і навіть шкіл. При всіх легальнодіючих українських 
організаціях і установах якось стихійно створилися нелегальні групи, що час 
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від часу обмірковували становище і превентивні заходи. Згодом був створений 
повітовий відділ Українського Національного Союзу, що його очолив В. 
Мудрий, який знав до найдрібніших нюансів життя повіту, а головне людей і 
організації. 

Від того часу треба датувати початок «нелегального спротиву» 
українського населення окупантам. 

*** 
Ще треба відмітити, що, крім гетьманської адміністрації, яка була вся 

російською і ворожою українському населенню, на Проскурівщнні стояли 
залогами по містах, містечках і навіть більших селах австрійські військові 
частини, здебільшого мадяри.  

Вони встановили справжній окупаційний режим, а серед різних заходів – 
обов’язкову реєстрацію і періодичні явки майже всіх національно-свідомих 
українців до військових комендатур. Бувало так, що ми цілими гуртами 
приходили до військових станиць, щоб виконати відповідні формальності. Все 
це ще більше зближало нас і штовхало до активної праці, кристалізувало ідею 
активної боротьби за здобутки української революції. У період повстання проти 
гетьмана, Повітовий Національний Союз знову опанував ситуацію, і відновив 
діяльність всіх українських установ і організацій. Повітовим комісаром був 
призначений Таранович, його заступниками – А. Постоловський, Ів. Розгін і 
П[илип] Є[фременюк]. В Управлінні поліції, крім начальника Т. Д., були 
призначені на відповідальні становища – Лопатинський, Пендак і інші. Був 
організований сильний «Інформаційний Відділ» Повітового комісаріяту, що 
мав завданням освідомлювати населення і поборювати ширення большевизму 
по селах. В той самий спосіб була зорганізована влада в містечках Фельштині, 
Сатанові, Ярмолинцях, Чорному Острові тощо. 

Як відомо, скоро Армія і Уряд УНР з усіма центральними установами 
опинилися на території Поділля. Настали тяжкі й відповідальні часи для 
місцевого населення, місцевої влади і всіх нас. Армія мала змінні успіхи, по 
селах, містечках, а особливо в самому Проскурові знову зактивізувалися 
большевики. Треба було великого такту й витривалости, щоб вести далі роботу. 
Особливо в тяжкому стані опинилися національно - свідомі українці під час 
приходу поляків, що також заводили свої порядки і поводилися як на 
завойованій землі: настановляли свою адміністрацію, поліцію, навіть шкільну 
інспекцію. Ще гірше стало під час короткотривалого перебування в повіті 
денікінців (узимку 1919 року). Вони заарештувалн В. Мудрого, як українського 
політичного діяча, що не встиг зникнути з очей, і посадовили до місцевої 
в'язниці. Звільнено його лише завдяки втручанню голови Червоного Хреста п. 
Сергія Кисельова, колишнього Кам’янець - Подільського губерніяльного 
старости за часів гетьманату і голови міста Проскурова за української влади… 

Розгін Ів. Деякі епізоди боротьби з большевиками на Поділлі // Свобода. 
Український щоденник. - 1955. - №. 86. – 6 травня. - С. 3.; №. 87. – 7 травня. - 
С. 3. 
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№ 7. 
2011 р. Вінниця. – Витяг з другої частини спогадів В. Приходька «Під 

сонцем Поділля». 
САМОВРЯДУВАННЯ НА ПОДІЛЛЮ 

… Хто ж прийшов до влади за часів гетьмана Скоропадського? 
Передовсім – замість комісарів Центральної Ради, прийшли губерніяльні і 

повітові «старости». 
Хто вони були? 
Це були головним чином землевласники-поміщики, але такі, що за 

царського режиму були активні в політиці, в державному російському житті і в 
земствах. За національністю це були переважно великороси, що жили на 
Україні, далі – несвідомі малороси. За переконанням, – це були переважно праві 
російські монархісти, категоричні вороги всякої України, про яку й чути не 
хотіли, під оглядом соціяльним – противники будь-яких реформ, а в першу 
чергу будь-якої радикальної земельної реформи. 

За час гетьманства, всюди в повітах на Україні організувались «Союзы 
Русских Землевладельцев» і ці Союзи фактично керували Україною за гетьмана 
Скоропадського. Вони висовували своїх кандидатів на повітових і 
губерніяльних старост, на начальників поліції і відразу зайнялись справою, яка 
їх найбільш цікавила: одібранням від селян своєї землі, де вона була вже 
зайнята, а також своєї худоби та реманенту, де його розібрали селяни. 

А щоб опанувати усім життям в повіті, звернули свою спеціяльну увагу 
на повітові земства (самоврядування), де сиділи їхні головні «вороги» – оті 
«п’ятки», що керували життям повіту і яких селяни слухали та за ними йшли. 

І почались на Україні різні утиски, а в першу чергу арешти голов і членів 
повітових народніх управ, щоб залишити повіт без проводу і опозиції. Ця 
вакханалія арештів та усувань діячів повітових самоврядувань в повній мірі 
торкнулася і Поділля. Мотивом для адміністративних усувань з посади голови 
або членів повітових управ найчастіше був – брак освіти чи високої освіти, 
молодість, себ-то, значить нездатність керувати земськими справами. А 
мотивом для арештів – «революційна діяльність» – цій карі підпадали більш 
яскраві політичні діячі, голови селянських спілок, організатори селянства, 
кооператори і под. 

І так по цілому Поділлю почались арешти. В повітових містах – повітових 
діячів, а по селах – сільських. 

Що ж було робити мені? 
Це питання відразу встало переді мною, як головою Губерніяльної 

Управи. Чи самому відразу відійти, чи ждати, як розвинуться події? 
Ситуація була надзвичайно неприємна. Гетьманський переворот викликав 

по цілій Україні – серед селянства і усієї української інтеліґенції, – величезне і 
глибоке обурення. Передовсім – це був грім з ясного неба. Це не була якась 
політична перемога, що прийшла в наслідок певної – довшої чи коротшої 
політичної боротьби, що точилась у всіх на очах, коли країна була психологічно 
готова до такого чи іншого висліду. Ні, це була конспірація, було в ній щось від 
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злочину, заподіяного в ночі, в темниці. Далі, це була річ зовсім нелогічна: в 
країні був спокій, порядок, не відбувалось жодних страйків, заворушень чи 
інших виявів невдоволення, що тягнуть за собою зміну влади. І, нарешті в цім 
було щось жорстокого, цинічного і психологічно дикого супроти цілого 
селянського народу українського. Тільки що упала царська влада, «старий 
режим», що був ніби синонімом селянської біди і злиднів, народ щойно 
святкував прихід волі, всюди на зборах та з’їздах лунала побідна пісня Олеся-
Стеценка «Живи, Україно, живи для краси, для волі і щастя народу», пісня про 
те, що «кат сконав» і «ми добились волі», – і саме в цей урочистий момент знов 
приходить «кат» – цар, монарх, «старий режим», «стара біда»… 

Це було остільки огидно під оглядом чисто психологічним, минаючи 
навіть саму суть справи, що серед української інтеліґенції, в перший момент, 
запанувало гасло чи настрій  – покинути всі справи, всі уряди і з обуренням 
одійти геть. І, справді, в перший момент у Києві, по вищих урядах не мало 
людей одійшло. Але після перших хвиль обурення, прийшла більш холодна 
розвага про те, що різних становищ та урядів кидати не можна, бо на ці місця 
замість українців – з приємністю прийдуть і сядуть цілком ворожі елементи. 
Тим більше, що ці елементи, в образі петроградських та московських 
«фахівців», і без того заповнювали Київ, а з гетьманським переворотом цілою 
лавою кинулись до всіх міністерств, з певністю, що відновляється «єдина 
неділима Росія». 

Отже, після міркувань та порад, ми – новообрана Губерніяльна Народна 
Управа – я, як голова, та члени Управи, рішили самим добровільно позицій не 
здавати, навпаки, братися енергійно до праці, маючи щойно вчорашній мандат 
від губерніяльного народнього зібрання. 

Зокрема, це цілком відповідало моїм настроям. Я по інерції, мусів 
продовжувати працю минулого року – по організації і українізації шкільництва 
на Поділлю, а тепер, після обрання мене головою губерніяльного 
самоврядування, передо мною стелилась ще ширша праця, якій я готовий був 
віддатись із захопленням та енергією. 

Правда, уже відразу після перевороту, коли Губерніяльна Управа 
повернулась з Вінниці до Кам’янця, по місті стала ширитись чутка про заходи 
Кам’янецького «Союза Землевладельцев» перед губерніяльним старостою про 
усунення демократичної губерніяльної управи від урядування. Особливо про це 
старався голова чи член цього Союзу, російський поміщик Нехаєв і, при певних 
умовах, це легко могло статись. Але в даному разі, з виконанням цієї пропозиції 
якось не поспішав новопризначений губерніяльний гетьманський староста 
Поділля – Кисільов. 

Кілька слів про Кисільова. 
Звичайно, «ідеологічно» він вповні відповідав новому режимові, не дурно 

був призначений губерніяльним старостою. Але – треба признати, був 
розумніший і обережніший, ніж інші – «ідеологи» гетьманського перевороту. З 
походження Кисільов не був приїзжий великорос, а скоріше малорос і діяв 
більш обачно. Крім того, він був «земець», а не урядовець-бюрократ і з ним 
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можна було легше порозумітись. Прибувши до Кам’янця, я мав нагоду з 
Кисільовим пару разів зустрітись і ми ближче познайомились. Кисільов, як 
мешканець Проскурівського повіту, знав українську «простонародню» мову і 
старався говорити зі мною по-українськи. Я, зі свого боку, старався 
відрекомендувати нашу Губерніяльну Управу, як передовсім ділових людей, що 
мають на увазі не «політику», а тільки культурну земську працю, що в той 
момент таки і відповідало правді. 

Як мені здається, з огляду на це особисте знайомство, під час якого пан 
Кисільов міг набрати враження, що я людина вдачі лагідної і спокійної, з якою 
може й можна якийсь час співпрацювати, заходи Нехаєва, на початках, не мали 
успіху. Не мали успіху ще й тому, що його аргументи (відсутність освіти й 
досвіду) падали, бо, по-перше, серед п’яти членів демократичної губерніяльної 
управи, троє були з високою освітою (чого не було і в цензовій губерніяльній 
управі), далі – я був, так мовити, старий земський працівник та крім того був і 
судовим слідчим. Пан С. М. Іваницький завідував в управі відділом шкільної 
освіти і для того мав усі кваліфікації, бо при «старому режимі» був навіть 
інспектором народних шкіл. Пан Ю. О. Богацький – теж з високою освітою – 
природник. П. Река – без високої освіти, але досвідчений кооперативний діяч. 
Залишався – з нижчою освітою селянин Дубовий, але викинути «селянина» 
навіть для гетьманського режиму не було б «політично».  

Отже, так ми, Подільська Губерніяльна Народня Управа, 
«устабілізувались», і почали працювати. 

Не зважаючи на всі ці несприятливі обставини та на всі прикрості, які 
тепер забулися, я з великою приємністю згадую свою працю на становищі 
голови Губерніяльної Управи. Бо, минаючи всі перешкоди, саме в 1918 році, 
так би мовити, за гетьмана Скоропадського, в місяцях травні-листопаді, 
пощастило перевести на Поділлю дуже велику роботу. Передовсім тому, що на 
Україні панував відносний спокій, ходили потяги, фунґувала пошта, виходили 
часописи, селянство, хоч розчароване і тероризоване, працювало на своїй землі 
– був урожай, і не було голоду та стихійних нещасть. Гетьманці цей благобут 
приписують собі, мовляв, «за гетьмана Скоропадського», але в дійсності і по 
справедливості – це заслуга Центральної Ради, бо власне в наслідок 
Берестейського миру, за Центральної Ради німці прийшли на Україну та разом з 
українською армією очистили її від большевиків. А залишаючись на Україні, 
відбирали большевикам охоту йти на Україну з новою інвазією – та, 
безперечно, сприяли тому, що і в середині України був спокій. (…) 

УМОВИ ПРАЦІ 
З мого викладу про перебіг праці Губерніяльної Управи читач міг би 

набрати враження, що все йшло дуже гладко і праці відбувалася «повною 
парою» без всяких перешкод. 

Нічуть не бувало! Це був стан постійного нервування, перебоїв у роботі 
та безперестанної боротьби. І, здається, тільки молодість, здоров’я та міцні 
нерви могли те витримати. 
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Джерелом цього постійного нервування були арешти українців  за часів 
гетьмана Скоропадського – головно діячів повітових самоврядувань, яких 
місцеві землевласники-росіяни і поляки хотіли за всяку ціну позбутись. Арешти 
відбувались на просторі цілого Поділля (те саме діялось і в других губерніях 
України) і в місяцях травні-жовтні 1918 року здається не було дня, щоб до 
Губерніяльної Управи чи просто на моє ім’я не прийшла телеграма чи якийсь 
лист: Сьогодні арештовано голову Гайсинської Народньої Управи, чільного і 
талановитого місцевого діяча Якова Огородника, завтра – члена Могилів-
Подільської Повітової Управи Володимира Гут-Ковалева, позавтра – подібна 
телеграма з Ямполя, Ушиці, Лятичова. 

Що було робити? 
Я казав Качковському запрягати і їхав з Нового Пляну у місто до 

губерніяльного старости Кисільова. Тут починались мої пояснення та вияви 
здивування. Чому арештовано Огородника? – та це ж людина, що увесь час 
утримувала повний порядок у Гайсинському повіті і захищала поміщиків від 
насильства? А чим винен Гут-Ковалів? Це-ж освітній діяч і до політики не має 
жадного відношення і т. д. і т. д. 

Оскільки пригадую, Кисільов мало коли доводив доцільність арештів. 
Більше – виправдувався. Був розумний і добре знав, в чому річ. Мовляв, не він 
арештував, цим завідує віце-губернатор. А віце-губернатор, бюрократ, був 
тупий, казали – румунського походження. 

– Що-ж буде, пане старосто, невже чоловік безневинно має пропадати у 
тюрмі? Де-ж справедливість і порядок? 

– Ну, добре, я запитаю, виясню справу. Але знаєте, що? Заберіть 
Огородника з Гайсина, нехай не мозолить тамошнім зубрам очей. 

Минає тиждень-два, наслідків нема. Тоді дзвоню до Кисільова: пане 
старосто, як справа з Огородником? Один телефон не помогає, тоді другий, 
третій. І, нарешті, Огородник на волі! Обмін листами, телеграмами: кидайте 
Гайсин, приїздіть до Кам’янця, буде праця в Губерніяльній Управі. 

І так тривало цілий час існування гетьманської влади. Майже кожний 
другий-третій день я мусів переривати пильну і потрібну працю та їхати до 
губерніяльного старости і визволяти українців. 

Але рідко коли вони могли повернутись до своєї праці у повіті, – за час 
арешту «Союз Русских землевладельцев» настановляв на їх місце свою людину 
– завзятого ворога української держави і всього, що українське. 

Визволені з тюрми українські інтеліґенти не мали що робити в свому 
повіті та не мали б й з чого жити, отже майже всіх цих людей ми, Губерніяльна 
Управа, запрошували на працю до себе, до Губерніяльної Управи, не 
ґарантуючи, правда, що й з нами не станеться те саме, що в повітах.  

Запрошували ми цих людей з тою більшою охотою, що це були люди 
ідейні, переважно дуже здібні та енергійні. Багатьох уже не пам’ятаю, але 
згадаю тут про деяких наших подільських діячів того часу. 

Так, Яків Андрійович Огородник. В ті часи – молодий чоловік, 24-25 
років. Але начитаний, прекрасний промовець і видатний організатор. Був 
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головою чи членом народньої управи в Гайсинському повіті. Він та ще кілька 
його товаришів у той революційний неспокійний час тримали порядок у повіті 
та переводили всебічну культурну працю. Був здібним дипломатом. Оповідали 
тоді про таку подію. На станцію Гайсин прибув з фронту, в часі дикої 
мобілізації, великий військовий ешелон, повний вояків та зброї – рушниць, 
гармат, скорострілів і под. А було тоді розпорядження Центральної Ради, щоб 
такі ешелони, вертаючись до дому, не транспортували зі собою зброї і такі 
ешелони треба було розброювати. Але для того мусіла існувати якась військова 
сила, якої одначе в Гайсині не було. Отже «орудували» лише 3-5 молодих 
українців – цивілів, вимогу яких розброїтися, тисячний військовий ешелон міг 
не тільки з обуренням відкинути, але ще й їх самих повбивати. Тим часом, Яків 
Огородник виявив таку дипломатичну зручність у переговорах з провідниками 
ешелону, щоб ті сложили на станції усю зброю. На еміграції в 1922 році Я. А. 
Огородник вступив до Українського Педагогічного Інституту ім. М. 
Драгоманова у Празі, який блискуче закінчив зі ступнем доктора. Цікавився 
філософією і написав працю про Григорія Сковороду у професора Інституту 
Дмитра Чижевського. Одночасно глибоко цікавився українською політикою, 
стоячи на ґрунті Державного Центру Української Народньої Республіки. На 
нещастя, ще з молодих літ Яків А. Огородник хворів на туберкульозу, від якої й 
помер в шпиталі в Празі 1933 року. Залишив дружину Олену Прохоровну 
Огородник (з Колянківських), що закінчила у Празі медичний факультет і 
згодом працювала як практичний лікар. 

В особі Я. А. Огородника передчасно зійшов у могилу дуже здібний 
чоловік, великий український патріот, що міг би багато зробити для своєї 
Батьківщини. 

Другий здібний Подільський діяч – Тимофій Карпович Павличенко. 
Також з Гайсинського повіту, де провадив у часі Центральної Ради всебічну 
політичну і культурну працю. У зв’язку з переслідуванням українців за часів 
гетьмана з боку російських реакціонерів, мусів тікати з Гайсинщини і прибув до 
Кам’янця. Тут один час був завідуючим видавничим відділом Губерніяльної 
Управи і одночасно вступив на аґрономічний факультет Кам’янець-
Подільського університету. На еміграції, у Чехословаччині, закінчив аґрономію 
і виїхав на Підкарпаття, де успішно працював у ділянці пасічництва. Десь 
наприкінці 20-тих років емігрував до Канади і тут виявив великі наукові і 
організаційні здібності. Працюючи при одному з Канадійських університетів, 
як науковий співробітник, зацікавився проблемою боротьби з бур’янами, що 
занечищували поля Канади. Цій темі присвятив кілька наукових розвідок і став 
профессором, а згодом і деканом аґрономічного факультету університету в 
Монтреалі чи Вінніпегу. Способи проф. Т. Павличенка в боротьбі із 
засміченістю хлібних ланів були з успіхом застосовані в хліборобстві Канади. У 
зв’язку з його винаходами, Т. К. Павличенка було запрошено як фахівця, до 
великої фірми в Канаді, від якої Т. Павличенко виїздив до Европи, Австралії, 
Японії та інших країн. Поруч зі своєю науковою роботою, Т. К. Павличенко 
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щиро віддавався праці на українській громадській ниві в Канаді, будучи 
ініціятором та учасником різних українських організацій та установ. 

Помер Т. К. Павличенко в Канаді, маючи 66 років. Кілька літ перед ним 
померла його дружина, родом з Галичини. У Павличенків було дві доньки, що 
тепер живуть у Канаді. 

Серед видатніших діячів того періоду на Поділлю в рр. 1917-20, треба 
згадати також Михайла Прокоповича Куриленка. По професії учитель, родом з 
Чернігівщини, М. П. Куриленко в ті бурхливі часи осівся на Поділлю в 
Ямпільщині, де з великим завзяттям і посвятою віддався всебічній українській 
громадській роботі. За гетьманських часів також мусів покинути місто Ямпіль і 
прибув до Кам’янця. Сферою М. Куриленка була позашкільна освіта, 
організація «Просвіт», бібліотек, курсів й подібне. У зв’язку з цим  Михайла 
Куриленка було запрошено інструктором позашкільної освіти Губерніяльного 
Земства, – галузь, якою зокрема і я особисто близько цікавився. На посаді 
губерніяльного інструктора Куриленко виявив великі організаційні здібності, в 
парі з великою відданістю справі. Як інструктор, він їздив по губернії і в часі 
дикої демобілізації в осени-зимі 1917 року, наражуючись на всякі неприємності 
з боку солдатів та ризикуючи захорувати на тиф. Щоб почувати себе в потягах 
на рівних правах з «товаріщами», одягався як «товаріщ» у засмальцьовану 
пімняту шинелю, з «вещевим» мішком на боці та в салдатській шапці. Про одну 
таку зустріч з Куриленком я згадую у свому нарисі «Україна в потягах», що був 
друкований в одному з календарів «Червоної Калини». З огляду на видатні 
організаційні здібності М. Куриленка, його було обрано членом Подільської 
Губерніяльної Народньої Управи, а далі губерніяльним комісаром Поділля, на 
якім становищі працював короткий час, здається до гетьманського перевороту. 
За часів гетьмана Куриленка кілька разів намагалися арештувати, але, 
своєчасно повідомлений, він виїздив з Кам’янця і мандрував під охороною 
відомого діяча, старшини Українських Січових Стрільців Миколи Саєвича аж 
до Катеринослава. 

На еміґрації, в Галичині, М. Куриленко знову виявив себе як визначний 
організатор. Не мавши за душою ні копійки, Куриленко в 1921 році виїздить на 
Гуцульщину до Косова, з огляду на хворобу легенів своєї дружини. Тут 
орієнтується на місці і починає працю по виробу килимів. За кілька років, 
справа з двох варстатів розгортається у велику килимарську фабрику під 
назвою «Гуцульське Мистецтво», що стає популярною не тільки в Галичині, 
але і в цілій Польщі. До мистецької співпраці М. Куриленко запрошує видатних 
українських митців, як Олену Кульчицьку, Ковжуна, Лісовського, Бутовича та 
інших, що проектують прекрасні килими, базуючись на народніх взірцях з 
різних частин України. 

Прихід большевиків до Галичини в 1939 році приніс усьому трагічний 
кінець. М. Куриленка заарештовано і доля його невідома, дружину й дорослу 
доньку заслано десь до Казахстану. Доля підприємства, що затруднювало пів 
сотні робітників, мені не відома. 
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Ґалерея діячів Поділля з революційної доби – часів Центральної Ради, 
гетьмана Скоропадського і Директорії Української Народньої Республіки могла 
би бути й надалі продовжувана. Тут я тільки хотів підкреслити, що в часі 
державного будівництва, зпосеред українського народу вилонились здібні та 
визначні одиниці, що вони довели також під час свого перебування на еміґрації. 

АКЦІЯ НА СЕЛАХ ЗА ГЕТЬМАНЩИНИ 
Але повертаємось ще до умов праці за гетьманських часів. Як бачимо, це 

було організоване полювання на українську інтеліґенцію, з метою ліквідації 
цілого «українства» з його державою. Але інерція розколиханої в 1917 році 
національної стихії вже була занадто сильна, щоб її спинити. Хоча головних 
діячів по повітах ліквідували, то всюди по школах, гімназіях, кооперативах, по 
містечках і селах, все-ж сиділи українці і не «давалися». Навпаки, хоч не так 
отверто, одначе не менш завзято працювали, головно в ділянці культурно-
освітній. Але була за часів гетьманства на Україні ще одна «болячка», – що 
дуже дезоріянтувала життя, а саме акція поміщиків по відбиранню від селян 
своєї землі і свого майна та по відновленню свого панування. Землевласники на 
Україні, а зокрема на Поділлю, зовсім не захотіли рахуватись з тими глибокими 
психологічними і фактичними змінами, що їх принесла революція. Зворот своїх 
маєтків – ось була їхня мета. Для того зроблено й гетьманський переворот, який 
їм «удався» – отже тепер прийшла пора свою «перемогу» реалізувати. Цю 
реалізацію вони уявляли собі дуже елементарно. Брали зі собою команду чужих 
вояків з німецької чи австрійської армії і їхали у своє село відбирати від селян 
свій реманент – худобу, сільсько-господарське знаряддя та інше майно. Ці 
поміщики не брали на увагу, що в Росії (Великоросії) в той час шалів страшний 
террор і анархія – всіх поміщиків та інших «буржуїв» розстрілювали без 
всякого суду і слідства, між тим в Україні під час Центральної Ради вони мали 
повний захист. Що-ж до поміщицького майна, яке забирали собі селяни, то це 
зовсім не було загальним явищем – воно спостерігалось лише в тих селян, яким 
переходило здемобілізоване російське військо та починало грабувати, 
залишаючи після себе отвором та у безладді поміщицькі будинки та 
господарські служби. Мені, на щастя, не довелось бути наочним свідком 
подібних «ревіндикацій», але загально оповідали, що це були жалюгідні і 
обурливі картини. Ходили по селі, заходили на подвір’я і тут забирали і своє і 
чуже, а при будь якім спротиві, били, арештували і подібне. На селі був плач, 
зойк, прокльони та жадоба помсти. Зокрема, на Поділля прийшло військо 
австрійське – серед нього, побіч німців, було немало поляків та мадярів, як 
жовнірів так і старшин. Отже оповідали, що поміщики поляки нав’язували 
знайомство із старшинами поляками і запрошували їх у свій маєток, де кілька 
днів ішло гостювання, балювання та пиятика, а після того такі, розагітовані 
представники чужої військової сили виходили на село «бити мужиків». 
Оповідали, що били, а при тім приговорювали: «оце тобі свобода, оце 
революція, оце – Україна». Порядок акції був такий: до губерніяльного 
старости, а в повіті, очевидно, до повітового старости являвся поміщик і прохав 
приділити йому команду війська для повернення свого майна. Таку команду 
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приділяв командант якоїсь військової австрійської частини, що стояла в даному 
місці чи повіті і «екзекуція» виїздила на село. 

Буваючи часто у губерніяльного старости Кисільова в справі 
арештованих українців, я бачив не раз в прийомній губернаторського дому цих 
«петентів», що очікували черги для авдієнції у старости. Пригадую, одного 
разу, Кисільов мені сказав: оце сидить повна прийомна поміщиків. Ці люди 
виявляють таку елементарну жадність, що аж противно. І, як здається, говорив 
цілком щиро. 

Отже це була «атмосфера», в якій доводилось в ті часи працювати. То-ж 
не дивно, що як тільки похитнулась на Україні влада німців, протигетьманське 
повстання спалахнуло мов пожежа, від краю до краю… (…) 

РЕВІЗІЯ ГУБЕРНІЯЛЬНОГО ЗЕМСТВА 
Так Подільська Губерніяльна Управа в літніх місяцях 1918 року 

працювала повним ходом. Для народних, вищих початкових та середніх шкіл 
друкувалися підручники, шкільні та позашкільні інструктори виїздили на 
провінцію, журнал «Село» виходив регулярно, здобуваючи все більшу 
популярність, інженери по обслідуванню природніх багацтв Поділля привозили 
все нові зразки викопалин та цікаві відомості, відділ садівництва підготовляв 
реалізацію проекту про висадження шляхів Поділля овочевими деревами – і т. 
д. і т. д. Правда, цей «повний ход» відбувався увесь час, висловлюючись по 
сучасному, на тлі «холодної війни» – арештів земських діячів у повітах, моїх 
поїздок до губерніяльного старости Кисільова в справах арештованих і подібне. 
Але реальна, будівнича праця так захоплювала мене, інших членів управи та 
всіх працівників, що ми попросту не мали часу звертати увагу на ці «дрібниці». 
Так, десь у червні місяці я виїхав по справах до Києва, а коли повернувся, то 
застав удома і в управі неспокій: з канцелярії губерніяльного старости один 
урядовець – українець таємно попередив, що в канцелярії заготовлено папір про 
мій арешт. Що було робити? Порадившись, рішили, що я «виїду» на кілька днів 
на Підзамче, до наших свояків – до родини священика о. Константина Ватича, 
де є гарний сад та перечекаю – що буде. Отже, серед розгару праці, я мусів 
чомусь безчинно лежати в чужому садку під вишнями! Заняття приємне, але… 
не в очікуванні арешту. Та, зрештою, який це мало сенс, бо Підзамче – це ж той 
самий Кам’янець, – тільки перейти турецький міст! Отже через кілька днів 
«карантени», я рішив вернутись до праці, – хай буде, що буде! – бо моя 
таємнича відсутність безперечно хвилювала цілу установу та дезорганізувала 
працю. Але на той раз – якось обійшлось без арешту. Працюємо далі… Аж 
одного соняшного дня, здається, у серпні того ж 1918 року – бачу з вікна свого 
кабінету, що під управу під’їхало губернаторське авто зі старостою Кисільовим, 
а з ним – ще кілька осіб. Висідають, заходять до будинку, голосяться до мене. 
Трохи здивований, приймаю. Що ж виявляється? Губерніяльний староста 
Кисільов, з певною ніяковістю, повідомляє мене, що призначено ревізію 
губерніяльного земства. Бухгальтерії, діловодства, взагалі усієї чинности. – 
Ось, – член окружного суду Гловацький – голова ревізійної комісії, а ось члени 
комісії. Комісія буде урядувати, для зручности, в самій управі. Так що, прошу 



256 

вас, Пане Голово, виходити на зустріч в праці комісії і додавати їй усі потрібні 
документи, матеріяли та бухгальтерські книжки. На тім чемно розпрощались – і 
поїхали. Хто були члени комісії – я зовсім забув, пригадую лише, що один із 
членів чи «експертів» був бухгальтер Яків Вольнік, поляк, що працював при 
Павловському в нашій же земській бухгальтерії, а під час евакуації управи з 
Кам’янця, перейшов на службу до міської управи. Так, знову, серед повіні 
праці, чужий і ворожий Україні режим всадив до великої української установи 
чужерідне тіло, що мало явною метою дезорганізувати чи й припинити усю 
працю. В кожному і найкращому разі, – усунути українську управу і посадити 
ворогів України, на чолі з Нехаєвим. 

Справді, через день чи два, прибула ревізійна комісія до праці. Я 
приділив комісії спеціяльну кімнату і запропонував секретареві управи 
Марчукові та бухгальтерові Березіну – давати комісії усі потрібні матеріяли та 
рахунки. І на цім – мій стосунок з комісією – закінчився. Пригадую, – ані я та 
члени управи, ані відповідальні співробітники управи зовсім не хвилювались: 
ніяких злочинів за собою ми не почували, працювали – якомога більше й краще 
для добра самостійної України та її народу і знали, що, власне, в цьому й 
полягає наш злочин. Тому, як добре пригадую, уся праця в управі бігла так, 
ніби нічого не сталось. Комісія сиділа скромненько у своїй кімнаті, я наказав 
подавати їм чай і зовсім не цікавився – не мав часу цікавитися, – що вона 
робила. Головою комісії, як я зазначив, був член (радник) кам’янецького 
Окружного Суду Гловацький, ми трохи один одного знали по моїй недавній 
роботі в суді. Гловацький був походженням українець, коли не помиляюсь, із 
священичої родини, але українець несвідомий, бо, в противному випадкові, ми 
напевне добре знали б один одного. В кожному разі, він всю «ситуацію» 
розумів… Чи закінчила комісія свою працю, ніяк пригадати не можу. Якось 
вона непомітно зникла. Та й не дивно: «Украйна глухо волновалась», 
надходила осінь і все ширились чутки, що мусить прийти повстання проти 
Гетьмана… (…) 

ПОВСТАННЯ ПРОТИ ГЕТЬМАНА СКОРОПАДСЬКОГО 
День 28 жовтня 1918 року, коли відбулася блискуча урочистість 

відкриття Українського Державного Університету в Кам’янці, залишився в моїй 
уяві, як момент найвищих осягів українства, як завершення української праці, 
що її було переведено на Поділлі в різних ділянках протягом цих знаменних 
двох років – 1917 і 1918-го.  

І відтоді почалися на Україні події, що, з одного боку, ніби свідчили про 
силу українського народу, української демократії і розгортали ширші обрії, але, 
з другого боку, що огортали дійсність серпанком непевности, смутку і тривоги. 

Микита Шаповал, сильний промовець на святі відкриття Кам’янецького 
Університету, яскраво й переконливо доводив, що влада Гетьмана 
Скоропадського, як влада українському народові чужа й ворожа, мусить 
зникнути! Ця влада – це насміх над відродженою Україною, це – сором 
Української Нації і Український Народ мусить встати, як один, щоби змести цю 
владу! Українська, – споконвіку народолюбна і демократична інтеліґенція має 
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обов’язок почати цей бій! Велика заля нового Університету, вщерть повна 
народу, громовими оплесками зустрічала заклики Шаповала.  

Але все це видавалось тоді – ділом неозначеного, в кожному разі, не 
близького майбутнього.  

Передовсім – першого листопада – неочікувано радісна вістка з 
Галичини: австрійська монархія падає, Галичина стає самостійною українською 
державою! Через кілька день по тому: в Німеччині революція, імператор 
Вільгельм зложив владу, німецьке військо відходить з України! Все це радісно 
хвилювало: значить, і Галичина – цілком вільна українська держава! Німецьке 
військо відходить, – значить, Україна вільно зітхне! Так, але чи большевики не 
посунуть знову на Україну? Хоч посунуть – дамо одпір! Такі думки й настрої – 
радісні і тривожні – нуртували серед української інтеліґенції. День швидко біг 
за днем, як несподівано, 16 листопада, я одержав телеграму, якої зразу зовсім 
не зрозумів. Там стояло: «Петя Юра уехал Кієв, Володимир Вино вмєстє с 
ним». Телеграма була з Проскурова, під телеграмою підпис нашого земського 
співробітника – Володимира Січинського. Спочатку я гадав, що на телеграфі 
щось наплутали, але телеграма пішла по рукам і зміст її дуже швидко 
розібрали: Петя-Юра це для «камуфляжа», а, в дійсності, треба читати: 
Петлюра, а Володимир Вино – це ж, безперечно, Винниченко. То ж справа 
цілком ясна: почалось повстання проти Гетьмана Скоропадського. Бо ж перед 
тим ми, на провінції, уже чули про організацію у Києві Українського 
Національного Союзу, а настрої і наміри його були відомі. А другого чи 
третього дня прибув Січинський і все потвердив: він зібрався до Києва, але в 
Проскурові, на залізничній станції, йому сказали, що їхати не можна: почалось 
повстання проти Гетьмана. 

Добре, а як же Поділля? Військо йде на Київ, а в тилу, за спиною у нього 
ворожа гетьманська влада. Хіба так може бути? Очевидно, на нас, українців, 
падає обов'язок скинути гетьманську владу в Кам’янці, себто на Поділлі! 

І ось, почалася метушня. Тиха, дискретна, але дуже інтенсивна. 
Натуральним центром ситуації стала губерніяльна народня управа. Сюди 
прибігали люди і приносили різні відомості – чутки: що робиться в Білій 
Церкві, що в губернаторському будинку, що серед німецьких вояків. Все 
прийшло якось раптом і я психологічно попросту не встигав «переключатися» з 
чисто земських мирних справ на «військову стопу». Тим більше, що завжди був 
людиною мирною. 

Між тим, події не стояли. І сталося так, як часто в таких обставинах 
буває: доносять мені, що пан Миколаїв зорганізував повстанську сотню і 
готовий робити у Кам’янці «переворот». Миколаїв? Чому Миколаїв? З ким він 
порозумівся? Не знаємо, але в губернаторському домі про це вже знають. Може 
виникнути війна! Миколаїв серед українських головніших діячів Кам’янця був 
особою зовсім маловідомою і в Кам’янці – новий чоловік. Був молодий 
військовий, якої ранги – не знаю, правда, вигляд мав досить імпонуючий – 
високий і статний. Чому, власне, він, на свою руку, затіяв переворот – було 
невідомо.  
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Але стало ясно, що треба діяти! Треба скидати губерніяльного старосту 
Кисільова, а з ним усю гетьманську владу в Подільській губернії. 

Було це 16-го листопада 1918 року. Вечоріло. До земства якось спонтанно 
почали збиратись співробітники управи, головно ж подільські політичні діячі з 
різних повітів, що опинились в Кам’янці після гетьманських арештів і тюрми. 
Народ переважно усе молодий і бадьорий. 

Ми знали, що у Кам’янці стоїть в розпорядженні старости Кисільова 
гетьманська сотня, що в касарнях, за залізничним двірцем, є якась 
артилерійська частина, з гарматами, при чім офіцерів цієї частини та їх поглядів 
ми не знали. Але загальний настрій зібраних був піднесений і оптимістичний. 
Ми знали і почували, що за нами народ, уся селянська Подільська губернія і 
наш побідний змаг з купкою чужих і чужородних елементів не підлягає 
сумніву, хоч би на їх стороні й опинилась якась випадкова військова сила. Отже 
було ясно: сьогодні скидаємо гетьманську владу! 

Але як? Отже, по-перше, треба мати уже «готового» свого губерніяльного 
комісара. Цим – відразу намітили адвоката Григорія Калістратовича Степуру, 
уже відомого читачам, що бувший губерніяльним комісаром Поділля за 
Центральної Ради. Він мешкав за 15 кілометрів від Кам’янця, в містечку 
Жванці, над Дністром. За ним уже загодя вислали земську «санітарку» і він уже 
був в управі. 

Але що діється в губернаторськім домі, у старости Кисільова? Який 
настрій? Які наміри?  

І мене уповноважили якось з'ясувати «ситуацію». Я рішив поговорити з 
Кисільовим телефонічно. Поговорити «по приятельськи», як говорять між 
собою добрі знайомі, вищі «сановники». Повелось «пускати дипльоматію» і я 
«невинним» тоном запитав: – Як себе почуваєте, Пане Старосто! – Або що? – 
Та нічого особливого, я хотів лише запитати, чи Ви чули щось про повстання 
проти Гетьмана Скоропадського? – Яке повстання? Нічого не чув! – Дивно, а 
тут ходять чутки, ніби виступили Петлюра з Винниченком, ніби мають масу 
війська? – Ні, про це нічого не знаю! – Значить, якісь пльотки? – Очевидно! – 
Ну, то дякую! Тим часом, добраніч! 

Повернувшись до «Революційного конвенту», я заявив: розуміється, 
прекрасно знає про повстання, але вдає, що нічогісінько йому невідомо. 
Безперечно, хвилюється – і очікує, що буде. Знаючи Кисільова, не думаю, щоби 
хотів збройно обороняти свою владу. Він для цього – зарозумний! 

Тим часом, редактор «Села» виготовив відозву до населення, що уже 
вранці мала появитися на мурах міста. 

Ну, так як же: «дєйствуєм»? Від тактики багато залежить! І я 
запропонував зробити переворот по телефону. Гострим і категоричним тоном 
з'ясувати в двох словах ситуацію і зажадати передати владу. Мирно, без 
спротиву, без крови. За те гарантували Кисільову повну недоторканність. 

Заперечень не було. Тоді усі перейшли до телефону. Настала тиша. Усі 
напружено чекали. Степура «набрався духу» й твердо та рішуче заявив: З 
наказу Українського Національного Союзу, пропоную Вам, Пане Кисільов, 
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передати владу в губернії Українському Національному Союзові на Поділлі, а 
персонально мені, адвокатові Григорію Степурі, що призначений 
губерніяльним комісаром Поділля. Пропоную Вам, Пане Кисільов, виконати 
моє зарядження негайно, без спротиву і без пролиття крови. Вам особисто 
гарантується недоторканність і волю рухів. 

Хвилина напруженої мовчанки – і телефонічна капітуляція. Кисільов не 
сперечався і зразу заявив згоду. Можливо, був вдоволений. Попросив тільки, 
щоби, крім нього, було забезпечено недоторканність також губерніяльному 
інспекторові поліції Потатуїву. 

Послідувала наша згода. 
Так, телефонічно, без краплі крови, було скинуто на Поділлі гетьманську 

владу. Сталося це 16-го листопада 1918 року. Уповноважені Національного 
Союзу поїхали до Губернаторського Дому перебирати владу, а мені сказали, що 
мушу привітати від Національного Союзу сотню, що вишикувалася у дворі 
Губерніяльної Управи. Була пізня ніч і я нічого не бачив крім невиразних 
силюетів. Піднесеним тоном я заявив про кінець гетьманської влади на Поділлі 
і певний кінець її в найближчих днях по всій Україні. Проголосив, що 
кінчилось московсько-поміщицьке засилля, Україна знову стає вільною і Народ 
Український одержить належну йому землю! 

З темені пролунало тричі «Слава» – і сотня – «кроком руш» – відійшла на 
варту.  

Згодом – мої брати, нині покійні – Юрко і Микола – трохи «кепкували» з 
мене: ти з великим патосом наділяв нас землею. Та це ж усе були студенти 
Кам’янецького Університету – і ніхто з нас про землю не думає! – А хто ж вас, 
уночі, розбере? Я ж думав, що напевне це парубки з села! 

Так чи інакше, все кінчилося і ми розійшлися спати, ніби нічого не 
сталось. Тепер не раз дивуюсь нашій тодішній безпечності й легковажності. 
Але тоді всі ми на 50 років були молодші! Все ж, ніч минула спокійно і лише на 
ранок здивований Кам’янець читав на своїх мурах, що гетьманської влади вже 
не існує і що Україна знову є – Українська Народня Республіка! 

Пам'ять не донесла до нинішніх днів – що ж робилося у Кам’янці після 
протигетьманського перевороту. Оповідали лише, що губерніяльний староста 
Кисільов, без будь-яких затримок, – передав владу – папери та документи, – а 
на ранок, зібравши на автомобіль свої речі, разом з полковником – великоросом 
Потатуєвим, виїхав на Проскурів, до свого маєтку. Згідно з умовою, ніхто їм 
перешкод не робив. 

Все відбулось по джентльменськи, «честь – честю»!... 
Приходько В. Під сонцем Поділля: спогади. Ч. 2. / Віктор Приходько; 

упорядники і автори передмови Ю. Легун, О. Кравчук. – Вінниця: ТОВ 
«Консоль», 2011. – С. 270-274, 291-298, 343-345, 351-356. 

 
 
 
 



260 

№ 8. 
2012 р. Москва (Російська Федерація). – Уривок зі спогадів графа 

Д. Гейдена. 
Первый указ гетмана объявлял о неприкосновенности недвижимой 

собственности и обещал восстановить порядок на Украине. Все быстро стало 
приходить в норму. Киев и остальные города так называемой Украины начали 
снова жить регулярной обыденной спокойной жизнью, масса народа из 
Петрограда, Москвы и других городов Совдепии под именем украинских 
подданных потянулись в Киев, многие пограничные уезды (Курской и 
Воронежской губерний), оставшиеся в руках Советской власти, стали 
проситься под высокую руку гетмана, чтобы уйти из социалистического рая. К 
Союзу хлеборобов гетман обратился с просьбой рекомендовать ему местных 
земских деятелей, пользующихся доверием населения для назначения 
губерниальными и повитовыми старостами. По моей рекомендации попали 
повитовыми старостами в Киев бывший подольский вице-губернатор 
Чарторыйский, а в Каменец – председатель Проскуровской уездной управы 
Киселев, а в Винницу повитовым старостой полковник Гусаков. Все это, 
конечно, делалось наспех, и назначения делались не всегда удачно. 

По уездам стали образовываться согласительные комиссии для 
выяснения убытков, произведенных крестьянами в помещичьих имениях. В 
наших местах к соглашению приходили довольно скоро и без всяких 
недоразумений… 

«Скоропадского я знал с малых лет». Воспоминания графа Д. Ф. Гейдена. 
Публикацию подготовил к. и. н. А. С. Пученков // Исторический архив. – 2012. - 
№ 3. – С. 144. 

 
№ 9. 

2013 р. Кам’янець-Подільський. – Витяг із спогадів Л. Т. Білецького 
про відкриття Кам’янець-Подільського державного українського 
університету. 

Розміщуючи … почесних гостей, я натрапився на невеликий інциндент, 
що стався з головою окруж[ного] суду, бар[оном] Манделем і головою 
Кам’янецького акцизного управління […], які, не будучи, як росіяни, жадними 
представниками, а лише прийшли подивитись, сіли в першім ряді на 
найвидніщому місці, балакали голосно і визиваюче сміялись і критикували 
свято, його обстановку, - отож розміщуючи гостей, я давно завваживши їх 
непристойне поводження в першому ряді, і місце було потрібне для Петра 
Холодного і Миколи Левицького («артільного батька»), я підійшов до цих 
добродіїв, не знаючи хто вони, запитав їх, кого вони репрезентують; вони 
відповіли, що нікого, а «пришли посмотреть»; тоді я попросив ввічливо, щоби 
вони пересіли в третій ряд, бо в цім ряді сидять переважно представники 
центральної влади та репрезентанти центральних ріжних установ, високих шкіл 
і т[ак] д[алі]. У відповідь на мою просьбу вони один до другого засміялись і 
бар[он] Мандель заявив, що «нам и здесь хорошо» і що вони на друге місце не 
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підуть. Я схвилювався такою відповіддю, але не хотів робити їм неприємностей 
на очах всієї публіки і обмежився лише тим, що наказав принести ще два ряди 
крісел і поставити попереду цих добродіїв, які після цього все одно залишились 
у ряді, в який я просив їх пересісти. Цей епізод наочно свідчив про те 
відношення, яке виявляли вищі місцеві російські урядовці, російська 
бюрократія до укр[аїнського] університету. Зате цілком інакше відношення 
спостерігалося з боку старости Подільського Кисільова, який дуже багато 
допоміг в справі організації Університету та інших і пішов так далеко назустріч 
нашому святі, що проголосив 22 жовтня навіть національним святом м[іста] 
Кам’янця, а шкільна влада оголосила це свято як найбільше шкільне свято 
цілого Поділля. 

Білецький Л. Т. Мої спомини (1917-1926 рр.). – Кам’янець-Подільський: 
«Медобори-2006», 2013. – С. 140. 
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