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Затверджений у липні 

1918 року новий військово-морський 

прапор був розроблений за взірцем 

прапорів великих морських держав 

Європи: біле полотнище з 

кольоровим хрестом і національним 

прапором у “крижі”. 
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Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919

У 1895–1896 рр. командування Чорноморським флотом переміщено з 

Миколаєва до Севастополя разом із більшістю установ морського відомства. 

1900 року замість військового губернаторства в Миколаєві запроваджено 

градоначальство.  Ці зміни російський уряд здійснив через те, що вбачав у 

Миколаєві насамперед центр суднобудування. 

Наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. у Миколаєві побудовано 

суднобудівний завод, в статутному фонді якого містився іноземний капітал. 

25 вересня 1895 року в Брюсселі (Бельгія) Ж. Франсуа і Е. Делуа заснували 

«Анонімне товариство корабельних верфей, майстерень і плавилень в 

Миколаєві», пізніше реорганізоване  в «Акціонерне товариство суднобудівних, 

механічних і ливарних заводів  у Миколаєві». Суднобудівний завод цього 

товариства ввели до експлуатації в жовтні 1897 року (в народі називали 

Французький завод або використовували телеграфну адресу «Наваль» як назву 

заводу). Основний капітал товариства знаходився  в Брюсселі.

У березні 1911 року «Societe Generale» викупила основний пакет акцій у 

бельгійських власників, закрила бельгійське товариство та замість нього 

відкрила французьке Товариство Миколаївських заводів і верфей «ТМЗіВ». 

Інтереси «Societe Generale» представляв найбільший приватний банк у 

Російській імперії – Російсько-Азіатський банк (контролювався французьким 

капіталом). З квітня 1912 року контрольний пакет акцій викупив Санкт-

Петербурзький міжнародний комерційний банк, який представляв інтереси 

найбільших російських фінансових і промислових монополій. 

За програмами військового суднобудування упродовж Першої світової війни 

на заводі збудовано 4 ескадрених міноносця типу «Дерзкий» (1914 р.), лінійний 

корабель «Императрица Екатерина Великая», підводний мінний загороджувач 

«Краб», 14 вугільних барж для Севастопольського порту (1915 р.), 4 есмінці 

типу «Фидониси» (1917 р.). Не добудованими на 1917 рік залишалися другий 

лінкор «Император Николай І» (з 1917 р. – «Демократія»), ще 4 есмінці типу 

«Фидониси» (так званої Ушаковської серії). Завод встиг отримати замовлення 

на 2 крейсери типу «Адмирал Нахимов», 4 підводних човни типу «Орлан» і 

конвоїр підводних човнів «Эльборус». Крім цього, ще з жовтня 1913 року 

«ТМЗіВ» будував нафтоналивний теплохід «Степан Лианозов», 1917 року його 

передали Морському міністерству під назвою «Баку». 

Миколаїв. Суднобудівний завод “Наваль”

Суднобудівний завод “Наваль”

Миколаїв. Елінг на суднобудівному заводі “Наваль”
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Миколаїв. Елінг на суднобудівному заводі “Руссуд”

Санкт-Петербурзький міжнародний комерційний банк фінансував й інший 

миколаївський суднобудівний завод – «Руссуд», заснований 1911 року на базі 

казенного Адміралтейства. Завод належав започаткованому 5 листопада 

1911 року в Петербурзі Російському суднобудівному акціонерному товариству, 

яке взяло в оренду споруди казенного Адміралтейства на південному березі 

річки Інгул. 

Один із найбільших і найкращих за технічним оснащенням суднобудівних 

заводів Європи – «Руссуд» – фактично виріс за півтора роки (1911–1912 рр.) 

і вже в липні 1912 року на ньому закладено перший лінійний корабель 

«Императрица Мария», зданий флоту 1915 року. Другий лінкор «Император 

Александр ІІІ» (з 1917 р. – «Воля») добудовано в 1917 році. Завод також будував 

корпуси 4 крейсерів типу «Адмирал Нахимов». 

На «Руссуді» в 1916 році побудовано величезний плавучий док 

вантажопідйомністю 30 тис. тон для докування лінкорів. Для висадки десанту 

на Босфорі завод виготовив 50 самохідних десантних барж і у 1916 році передав 

їх транспортній флотилії. 

З цією ж метою в грудні 1916 року почалося будівництво 20 десантних 

пароплавів типу «Эльпидифор». За замовленнями «ТМЗіВ» суднобудівний 

завод «Руссуд» побудував і спустив на воду корпуси 4 підводних човнів типу 

«Орлан», конвоїра підводних човнів «Эльборус» і 8 землевідвізних шаланд. 

Суднобудівний завод “Руссуд”

Миколаїв. Плавучий док на суднобудівному заводі “Руссуд”
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У 1912 році на північному березі річки Інгул (на території казенного 

Адміралтейства) були відкриті Миколаївське відділення Невського суднобудівного 

заводу, який належав Товариству Невського суднобудівного і механічного заводів, 

та Миколаївське відділення Балтійського суднобудівного механічного заводу 

Морського міністерства Російської імперії. Кораблі будували в Санкт-Петербурзі, 

частинами перевозили до Миколаєва, де їх збирали на стапелях, спускали на воду 

й добудовували.  Миколаївське відділення Невського суднобудівного заводу після 

добудови 2 есмінців типу «Счастливый» і 3 підводних човнів типу «Нарвал» 

закрилося в 1916 році. Територію та обладнання 3 травня 1916 року передано 

Миколаївському відділенню Балтійського суднобудівного заводу.

Миколаївське відділення Балтійського суднобудівного заводу добудувало і здало 

флоту 3 підводних човни «Нерпа», «Морж» і «Тюлень» (1915 р.), 2 підводних човни 

«Утка» і «Гагара» (1917 р.). 21 вересня 1916 року завод отримав наряд Головного 

управління кораблебудування Морського міністерства на зборку 6 підводних 

човнів типу «Американський Голланд» «АГ21» – «АГ26», які будувалися 

американською фірмою «Electric boat company» у Ванкувері (Канада) і частинами 

доставлялися до Владивостоку, а далі залізничним транспортом до Миколаєва. 

Миколаївське відділення Балтійського суднобудівного заводу

Лист Миколаївського відділення Балтійського суднобудівного  

заводу до Миколаївського міського комітету про надання 

відстрочки у призові до армії його працівникам у зв’язку із 

розгортанням робіт по будівництву американських 

підводних човнів. Лютий 1917 року.

Державний архів Миколаївської області. Ф. 216. Оп. 1. 

Спр. 4182. Арк. 11.

Зборка корпусних конструкцій підводних човнів “Морж”, “Нерпа”, і “Тюлень”

у Миколаївському відділенні Балтійського суднобудівного заводу

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919
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На 1914 рік у Миколаєві працювало 43 великих підприємства із 

загальною чисельністю працюючих 16 921 чол. і сумою виробництва 

35 909 606 руб. 

За даними на 1916 рік у Миколаєві мешкало понад 

157 тис. жителів, із яких майже 25 тис. працювали на суднобудівних 

заводах.

За Першої світової війни уряд Російської імперії вбачав 

у Миколаєві стратегічно важливий форпост військового 

суднобудування.  Через його значущість упродовж війни Імператор 

Микола ІІ двічі відвідав Миколаїв, де мав зустрічі  з керівниками 

порту, заводів й інших закладів.

Список чинів морського відомства, котрі зустрічали Миколу ІІ 

на залізничному вокзалі у Миколаєві. Квітень 1915 року.

Державний архів Миколаївської області. Ф. 229. Оп. 4. Спр. 488. 

Арк. 47.

Миколаїв. Будівля Контори над військовим портом

Під час Першої світової війни
Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919
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Під час падіння Російської  імперії

2 (15) березня 1917 року  в Пскові Імператор Микола ІІ відрікся від 

престолу та підписав документи про звільнення у відставку 

колишнього складу Ради Міністрів і призначення великого князя 

Миколи Миколайовича Верховним головнокомандувачем Армії та 

Флоту.

Миколаївський градоначальник і командир порту віце-адмірал 

А. Г. Покровський  4(17) березня 1917 року в Миколаєві віддав наказ із 

оголошенням про зречення престолу Миколою ІІ.

У цей же  день, 4(17) березня 1917 року , у Києві  було проголошено 

утворення Української Центральної Ради. 

Наказ Миколаївського градоначальника та командира Миколаївського порту віце-адмірала 

А. Г. Покровського із оголошенням зречення престолу Миколою ІІ. 4(17) березня 1917 року. 

Державний архів Миколаївської області. Ф. 229. Оп. 4. Спр. 545. Арк. 4.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919
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Уранці 3 (16) березня Тимчасовий комітет Державної Думи 

повідомив великому князеві Михайлу Олександровичу про зречення 

Миколи ІІ. Однак, великий князь Михайло, отримавши гарантії 

особистої безпеки, також підписав маніфест про зречення 

престолу. З цього приводу Миколаївський градоначальник і  

командир порту віце-адмірал А. Г. Покровський віддав другого 

наказу з оголошенням зречення великого князя Михайла.

Під час падіння Російської  імперії

Наказ Миколаївського градоначальника та 

командира Миколаївського порту віце-адмірала 

А. Г. Покровського із оголошенням зречення престолу 

великим князем Михайлом. 4(17) березня 1917 року. 

Державний архів Миколаївської області. 

Ф. 229. Оп. 4. Спр. 545. Арк. 5.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919
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За Тимчасового уряду

Командування Чорноморським флотом  за 

Тимчасового уряду спершу залишалося за віце-адміралом 

Олександром Колчаком, котрий сприяв українізації 

Чорноморського флоту.  

Предки адмірала походили з Галичини, а в ХІХ ст. його рід 

поширився на Херсонщині. Дружина О.Колчака, Софія, 

походила з Кам’янця-Подільського. Рада Української 

Чорноморської Громади обрала її почесним головою.

Широко відома промова віце-адмірала Олександра Колчака, 

виголошена під час відвідин Севастополя на маніфестації 

моряків-українців: 

“Мені випала честь говорити з українцями, 

що зібралися тут, заявити про своє існування, 

наочно його засвідчити. Чорноморський флот, 

керувати яким маю за честь, на 90 % 

складається з синів цієї нації. Я не можу не 

вітати українську націю, яка дала мені 

найліпших моряків, які тільки є у світі”.

Накази О.Колчака в Миколаєві транслювалися 

Миколаївським градоначальником і командиром 

Миколаївського порту віце-адміралом А.Г.Покровським.
Наказ Миколаївського градоначальника та командира Миколаївського порту 

віце-адмірала А. Г. Покровського із оголошенням наказу командувача 

Чорноморським флотом віце-адмірала О.В.Колчака про єднання з метою 

досягнення перемоги у війні. 5(18) березня 1917 року. 

Державний архів Миколаївської області. Ф. 229. Оп. 4. Спр. 545. Арк. 10.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919
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За Тимчасового уряду

Наказ Миколаївського градоначальника та командира Миколаївського

порту віце-адмірала А.Г.Покровського із оголошенням телеграм

командувача Чорноморським флотом віце-адмірала О.В.Колчака до Голови

Ради міністрів князя Г.Є.Львова, Морського міністра О.І.Гучкова та

Голови Державної Думи М.В.Родзянка про вірність Чорноморського флоту

Тимчасовому Урядові. 7(20) березня 1917 року.

“Трудовая газета”, 8 березня 1917 р. Науково-довідкова бібліотека

Державного архіву Миколаївської області.

Наказ Миколаївського градоначальника та командира Миколаївського

порту віце-адмірала А.Г.Покровського із оголошенням наказу

командувача Чорноморським флотом віце-адмірала О.В.Колчака про

відміну титулів на флоті. 7(20) березня 1917 року.

“Трудовая газета”, 8 березня 1917 р. Науково-довідкова бібліотека

Державного архіву Миколаївської області.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

За Тимчасового уряду

Повідомлення в газеті про зустріч адмірала Олександра Колчака з

робітниками Миколаївського відділення Балтійського суднобудівного

заводу та його переговори з головою Миколаївської ради робітничих і

військових депутатів Яном Петровичем Ряппо про усунення загрози

закриття суднобудівних заводів “Наваль” і “Руссуд”.

“Известия Николаевского Совета рабочих и военных депутатов”,

21 травня 1917 р. Науково-довідкова бібліотека Державного архіву

Миколаївської області.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



«Справді, в Миколаєві полуекіпаж ми застали величенький, мабуть, тисяч до трьох люду, але судів в Миколаєві майже не 

було, крім якої пари, що стояли на верфях для ремонту. З полуекіпажем мені і прийшлося вести переговори. Більшовицьких 

більших і впливовіших груп між ними не було (ті седіли на судах), українці були в більшості, але не дуже активні і взагалі 

подавляюча більшість була пасивна, люде ще краще себе почували на суходолі в казармі, ніж на судах. Активнійші очевидно, 

оставалися на суднах, а менш активні одійшли в полуекіпаж, де і сиділи, не бажаючи їхати додому на сільські злидні. З таким 

полуекіпажем договоритися було не важко, і після кількох мітингів, на яких мені довелося чимало говорити і роз’яснювати і 

перетрактацій з виборними, рішили, що вони признають зверхність Центральної Ради, посилають від себе уповноважених в 

Морську раду у Київі і виробляють разом свої постуляти до Центральної Ради. Головним чином ці постуляти зводилися до 

вимоги від Центральної Ради окремого морського міністерства, незалежного від військових справ. Я для себе поробив деякі 

виявлення в цій справі, особливо мені стало ясно, що в цій ситуації справа флоти для України була справою принципу, а не 

реальности. Україна без Криму, як це тоді стояло, не має ні одної бухти, де міг би стояти військовий флот, бо такою 

бухтою є тільки Севастополь. Бухта в Миколаєві надто глибоко всунута в суходіл і годиться тільки для того, щоб там доки 

мати, або щоб там фльота була з мінімальними ворожими силами замкнута. Тому, приїхавши до Києва, я зробив звіт з 

своєї поїздки, головне до Одеси, а про інше, про полуекіпаж в Миколаєві і морську справу я згадував дуже мало і в тому дусі, що 

без Севастополя ні про яку флоту на Чорному морі говорити не приходиться».

Антонович Д. Спогади про українське Морське міністерство // Військо України. Часопис збройних сил України. 5-те число. К., 1993. С. 73–74.
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У листопаді 1917 року член Центральної Ради Дмитро Володимирович Антонович (1877–1945 рр.) 

відвідав Миколаїв з метою з’ясування питання про можливу українізацію Чорноморського флоту. 

В своїх спогадах уже в Празі 1932 року Д. В. Антонович писав, що саме в Миколаєві, а не в Одесі чи 

Херсоні, він очікував зустріти великий півекіпаж, який прагнув притягти на бік Центральної Ради, 

і його очікування виправдалися: 

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

За Української Центральної Ради

Постанова загальних зборів Миколаївського флотського півекіпажу від 14 листопада 1917 року про 

визнання Української Народної Республіки та підтримку Української Центральної Ради. 

Державний архів Миколаївської області. Ф. П-1817. Оп. 2. Спр. 202. Арк. 151.

Від дня оголошення постанови 

Миколаївської Ради об’єднаних

українських організацій від 

10 листопада 1917 року 

в Миколаєві розпочався процес розгляду 

3-го Універсалу на різних зібраннях і 

прийняття резолюцій про відношення до 

Української Центральної Ради. 

Позитивні резолюції схвалено 

Миколаївським морським арсеналом, 

1-ї батареєю та дивізійним комітетом 

Чорноморського мортирного 

артилерійського дивізіону, командою 

Миколаївського флотського півекіпажу, 

крейсера “Адмирал Нахимов” та 

міноносця “Цериго”, командою 

транспорту “Дон”, загальними зборами 

Союзу українських військово-морських 

організацій, загальними зборами 

робітників цеху з озброєння кораблів, 

робітниками такелажного цеху 

суднобудівного заводу “Руссуд”, 

загальними зборами робітників-

українців заводу “Руссуд” тощо.
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Постанова загальних зборів Миколаївського морського арсеналу від 

29 жовтня 1917 року про підтримку Української Центральної Ради. 

Державний архів Миколаївської області. Ф. П-1817. Оп. 2. Спр. 202. 

Арк. 150.

Резолюція загальних зборів команди транспорту «Дон» від 

24 листопада 1917 року про визнання Української Народної 

Республіки. 

Державний архів Миколаївської області. Ф. Р-5547. Оп. 1. 

Спр. 1. Арк. 10.
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Лінійний корабель “Воля” восени 1917 року підняв український прапор

Крейсер “Память Меркурия” підняв український прапор 

25 листопада 1917 року

У Чорноморському флоті, де в особовому складі переважали 

українці, почалася українізація: на багатьох кораблях був 

піднятий український національний прапор. 

Офіцери та матроси з українців ставилися до флоту 

набагато відповідальніше, ніж провід держави. 

Українська Чорноморська Громада заявила про намір 

«мати фльоту в півтора рази сильнішу від усіх 

воєнних фльот

у чорноморському просторі». 

На початок бажалося мати «три бригади лінійних 

кораблів, бригаду крейсерів, гідрокрейсерів, три дивізії 

міноносців, підводних човнів та деяку кількість 

кораблів окремого призначення. До складу фльоти

теж мала входити гідроавіація»

Гриценко І. Становлення українського військового флоту. 

Як це було… // Чорноморська безпека, 2010, № 4 (18). 

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

За Української Центральної Ради

Морський міністр Михайло Білинський

та його ад’ютант Святослав 

Шрамченко (стоїть) у формі 

української морської піхоти. 1919 рік

За часів Центральної Ради в Україні справами флоту займалася Генеральна українська морська 

рада, а з грудня 1917 року – Генеральне секретарство морських справ. Однак, Центральна Рада в умовах 

війни приймала недалекоглядні рішення про обмежені потреби України у військовому флоті. 

Один із авторів «Тимчасового закону про фльоту УНР» Святослав Шрамченко в статті, написаній 

у Варшаві 1935 року, звинувачує в цьому Д. В. Антоновича та інших провідників морської справи періоду 

Центральної Ради. Власне сам Д. В. Антонович свідчив про своє здивування на пропозицію Морської 

ради, котра висунула його кандидатуру як секретаря морських справ, при цьому заявивши, щоб він своїм 

«одмовленням не повинен робити труднощів». Д. В. Антонович писав: «Ті уявлення про морську 

військову флоту як про річ нереальну мені дали можливість поставитися до цієї справи пасивно і 

“труднощів не робити”». 

На засіданні Генерального секретаріату 22 грудня 1917 року Д. В. Антонович заявив: 

«Морське секретарство має завідувати Чорноморським флотом, який повинен 

охороняти берег Української Республіки і тих держав, які з нею межують по березі 

Чорного моря. Утримання флоту повинні взяти на себе всі ті держави, інтереси яких 

він охороняє. Для цієї мети досить двох броненосців і флотилії міноносців з командою в 

10-12 тис. матросів. Решту кораблів демобілізувати і перетворити в державний 

торговельний флот, розвиток якого лежить в ближчих інтересах Української Республіки. 

На організацію Морського секретарства і на попередні видатки, зв’язані з переведенням 

плану реорганізації флоту, потрібно зараз 150 тис. крб.». 

Шрамченко С. Закон про Державну українську фльоту та його виконавці // Військо України. Часопис збройних сил України. 

4-те число. К., 1993. С. 29–30.

Антонович Д. Спогади про українське Морське міністерство // Військо України. Часопис збройних сил України. 5-те число. 

К., 1993. С. 74.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. Т. 2. 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. Упорядн.: 

В. Ф. Верстюк (керівник), О. Д. Бойко та ін. К.: Наукова думка, 1997. С.58-59.
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Наказ командира Миколаївського військового порту капітана 1-го рангу Михайла Михайловича Римського-Корсакова про демобілізацію 

флоту та реєстрацію моряків, які виявили бажання продовжити службу в Українському флоті. 9 квітня 1918 р. Державний архів 

Миколаївської області. Ф. 255. Оп. 1. Д. 166. Арк. 145-145зв.
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29 грудня 1917 року Центральна Рада затвердила

«Тимчасовий законопроект про флот Української Народної Республіки»

«Українська Центральна рада, основуючись на великих подвигах і жертвах, подіяних українським народом на протязі віків

для охорони Чорноморського побережжя, і на тім, що північне побережжя Чорного моря в переважній частині становлять

українські землі, а також з уваги на те, що [на] Вкраїну спадає обов’язок охорони політичних і економічних інтересів

згаданого побережжя і на те, що український народ поклав велику працю в справі утворення і оборудовання Чорноморської

фльоти, а також на необхідність негайного підтримання Чорноморської фльоти, ухвалила:

I. Російська Чорноморська фльота – військова і транспортна – проголошується фльотою Української Народної Республіки

і виконує всі обов’язки по охороні побережжя і торгівлі на Чорному і Азовському морях.

Примітка: Українська Народна Республіка під час демобілізації транспортної флотилії має вступити в погодження з

республіками, що засновуються на Чорноморському побережжі, відносно поділу торговельної фльоти…

IV. З часу проголошення цього закону всі російські військові і транспортні кораблі на Чорному і Азовському морях повинні

підняти вищезгадані прапори Української Народної Республіки.

V. Українська Народна Республіка переймає на себе всі зобов’язання Російського уряду щодо Чорноморської фльоти і

утримання фльоти та портів.

VI. Генеральному секретарству міжнародних справ доручається подати цю ухвалу до відома всім державам…»

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. Т. 2. 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. Упорядн.: В. Ф. Верстюк (керівник), О. Д. Бойко та ін. К.:

Наукова думка, 1997. С. 78–79.
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Олександр Тимофійович Жуковський 

– виконувач обов’язків Військового та 

Морського міністрів за часів уряду 

В. О. Голубовича

У баченні Центральної Ради Чорноморський флот ставав лише флотом берегової охорони й 

утримувати його мали всі держави Чорноморського узбережжя. Згодом Центральна Рада прийняла 

рішення про скасування обов’язкової військової служби, взамін проголосивши добровільний найм на 

флот. 

С. О. Шрамченко писав, що “…тогочасне правительство Центральної Ради, складаючись у 

більшості з людей, для яких соціалістичні ідеї дорожчими були від живих потреб власної 

держави, зовсім не мало можности й часу розуміти справи виключно з національно державного 

боку. І тому друга частина “Тимчасового закону про фльоту” замість того, щоби існуючий 

порядок у фльоті підтримати, бодай тимчасово, до певних реформ у майбутньому, просто 

руйнує те, що там у фльоті лишалося ще здорового та нерозкладеного…”

Шрамченко С. Закон про Державну українську фльоту та його виконавці // Військо України. Часопис 

збройних сил України. 4-те число. К., 1993. С. 29.

27 січня (9 лютого) 1918 року в Брест-Литовському Центральна Рада підписала мирний договір із 

країнами Четверного союзу (Німецькою імперією, Османською імперією, Австро-Угорською імперією 

та Болгарським царством), відповідно до якого німецькі війська разом із австро-угорськими 

союзниками мали допомогти Центральній Раді відновити її владу та позбутися більшовиків.

За часів уряду Всеволода Олександровича Голубовича (1885–1939 рр.) Морське міністерство

Центральної Ради як окреме відомство було ліквідоване, а обов’язки Морського міністра з 9 березня

1918 року перебрав на себе виконувач обов’язків Військового міністра

Олександр Тимофійович Жуковський. Він намагався сформувати структуру морського відомства й

навіть були складені штати Міністерства Справ Морських Української Народної Республіки. Згідно

зі штатами в складі Міністерства планувалося утворити Морський Генеральний Штаб, Головний
Морський Штаб, Особистий відділ освіти, Особистий Гідрографічний відділ, Канцелярію Морського

міністра, санітарну управу, друкарню, архів.
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Штати Міністерства справ морських Української Народної Республіки.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2203. Оп. 1. 

Спр. 36. Арк. 4-6.
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15 березня 1918 року О. Т. Жуковський видав наказ, за яким всі 

боєздатні кораблі мали негайно зібратися в Севастополі, а ті, що 

потребували ремонту, в Миколаєві.

Наказ по народному морському відомству. 15 березня 1918 р. 

Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 3в. Арк. 3–3зв.
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За Української Центральної Ради

27 березня 1918 року 

О. Т. Жуковський видав наказ, за 

яким повинна була розпочати свої 

дії транспортна флотилія та 

мали бути встановлені рейси зо 

всіма портами Чорного моря для 

здійснення торгово-промислових 

операцій. Цим же наказом  

колишній Миколаївський 

градоначальник і командир 

Миколаївського порту віце-

адмірал А. Г. Покровський 

призначався начальником 

охорони південно-західної 

частини Чорного моря, йому 

доручалося вжиття заходів щодо 

протралення каналу для 

торговельних зносин.

Наказ про призначення віце-адмірала А.Г. Покровського начальником охорони 

південно-західної частини Чорного моря. 27 березня 1918 р.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. 

Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 3б. Арк. 7зв.– 8.
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17 квітня 1918 року було опубліковано наказ по морському відомству 

Української Народної Республіки: 

“З приводу закінчення війни з державами Четверного союзу, 

потреби прогресивного розвитку і збільшення бойової фльоти не 

потрібується і з приводу того, що зараз потрібується широкий 

культурний розвиток краю, а за для того будуть необхідні 

майстерні, заводи і робітничі сили, всяке будівництво нових 

бойових кораблів на всіх верфях і заводах Української Народньої

Республіки тимчасово припиняється”

Наказ від 17 квітня 1918 р. / ЦДАВО України, ф. 2203, оп. 1, спр. 3г, арк. 25.

На момент оголошення цих розпоряджень Центральної Ради порти 

базування Чорноморського флоту в Україні та українізовані кораблі вже були 

захоплені більшовиками, які використовували закони Центральної Ради для 

агітації проти неї. На флоті відбувалися трагічні події…

Наказ про призначення віце-адмірала А.Г. Покровського тимчасово 

виконуючим обов’язки начальника всіх портів Чорноморського побережжя та 

надання йому доручення  щодо призначення комендантів портів і розроблення 

інструкції та штатів для них. 24 квітня 1918 р.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. 

Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 3б. Арк. 16зв.

Протокол засідання правління Російського суднобудівного 

акціонерного товариства, на якому розглянуто наказ Міністра 

морських справ Української Народної Республіки від 17квітня 

1918 р. про припинення будівництва військових кораблів у 

Миколаєві.  10 травня 1918 р. Державний архів Миколаївської 

області. Ф. 300. Оп. 1. Спр. 831. Арк. 4.
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Протокол засідання правління Російського суднобудівного акціонерного товариства, на якому з’ясовувалися обставини арешту більшовицьким 

комісаром В. Ігнатьєвим правління товариства на чолі з головою М. К. Кульманом і повноваження, надані В. Ігнатьєву.  

27 листопада  (10 грудня) 1917 р. Державний архів Миколаївської області. Ф. 300. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 4-5зв.

24 листопада (7 грудня) 1917 р. у Миколаєві більшовицьким комісаром В. Ігнатьєвим були заарештовані члени правління Російського суднобудівного акціонерного 

товариства. Причиною арешту стали ніби то скарги робітників на розпорядження керівництва про закриття заводів. Керівництво дійсно 23 листопада (6 грудня)  

1917 р. прийняло рішення про припинення роботи заводів з 1(13) грудня 1917 р. через відсутність фінансових кредитів, однак цього ж дня відмінило прийняте 

рішення. В. Ігнатьєв стверджував, що тепер він керує заводами, хоча й не міг представити документа, що підтверджував би його повноваження. М.К. Кульман й 

інші керівники опинилися у в’язниці. Оскільки на той час  більшовики ще не мали повної влади в Миколаєві, через кілька днів М. К. Кульман і його колеги були 

звільнені, а звинувачення проти них скасовані.
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Протокол засідання правління Російського 

суднобудівного акціонерного товариства, на 

якому з’ясовувалися обставини арешту 

більшовицьким комісаром В. Ігнатьєвим

членів правління товариства,  та 

обговорювалися незаконні дії більшовицького 

комісара  В. Ігнатьєва.  28 листопада  

(11 грудня) 1917 р.

Державний архів Миколаївської області. 

Ф. 300. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 6-7.
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Наказ командира Миколаївського порту С. Іванова  про 

відсторонення В.О. Немітца від посади й переслідування 

тих, хто буде виконувати його накази. 

20 січня  (2 лютого) 1918 р.

Державний архів Миколаївської області. 

Ф. 300. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 161-161зв.

Ще 18 липня 1917 р.  Тимчасовим урядом за 

згодою з Українською Центральною Радою 

Командувачем Чорноморським флотом 

замість  О. В. Колчака було призначено 

Олександра  Васильовича Немітца. 

23 листопада 1917 року  О.В.Немітц

направив Генеральному Секретареві 

військових справ УНР  телеграму про 

визнання  флотом Української Народної 

Республіки. Його терміново викликали 

до Петрограда, але замість нього 

О.В. Немітц, здавши справи флоту 

М.П. Сабліну, поїхав до Ставки 

головнокомандувача Румунським фронтом 

Д. Щербачова. Більшовики приговорили 

О.В. Немітца до смертної кари. У Миколаєві 

було поширено наказ про відсторонення 

О.В. Немітца від посади й переслідування 

тих, хто буде виконувати його накази. 

А втім згодом О.В. Немітц продовжив 

службу в Червоному флоті.
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Наказ командира Миколаївського порту С. Іванова з оголошенням циркуляру Центрофлоту про проведення виборів на загальний 

Чорноморський з’їзд у Севастополі. 27 січня  (9 лютого) 1918 р.

Державний архів Миколаївської області. Ф. 300. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 141-141зв.

1-м Всеросійським з’їздом Рад робітничих і солдатських депутатів у червні 1917 р. у Петрограді було обрано колегіальний орган для управління 

флотом (Центрофлот), до складу якого спершу входили меншовики та есери. Вони намагалися проводити демократичні зміни на флоті. Проте вже 

до осені 1917 р. Центрофлот збільшовізувався. Захопивши владу в м. Миколаєві , більшовики поширили накази Центрофлоту на всі розміщені в 

місті військово-морські установи та команди.
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Наказ більшовицького командира Миколаївського військового порту С. Іванова 

про порядок роботи військово-морських установ.  31 січня (13 лютого) 1918 р.

Державний архів Миколаївської області. Ф. 297. Оп. 1. Спр. 164. Арк. 158-159зв.
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Наказ командира Миколаївського порту  С. Іванова з оголошенням розпорядження Верховної Морської Колегії про розпуск 

імператорського флоту й створення Робітниче-селянського Червоного соціалістичного флоту.  18 лютого 1918 р.

Державний архів Миколаївської області. Ф. 300. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 154-154зв.
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Наказ командира Миколаївського порту  С. Іванова з оголошенням наказів 

Центрофлоту про розпуск імператорського флоту й створення Робітниче-

селянського Червоного соціалістичного флоту.  5 лютого 1918 р.

Державний архів Миколаївської області. 

Ф. 300. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 150-150зв.

18 лютого 1918 р. у Миколаєві було створено Раду народних комісарів, 

у якій комісаром із морських справ став Ігнат Костянтинович Шабалов

(від лівих есерів). Комісаріат морських справ розгорнув у Миколаєві 

агітацію за запис до морських загонів Робітничо-селянського Червоного 

флоту та Червоної Армії всіх демобілізованих моряків військового і 

комерційного флотів.  

6 березня 1918 р. у Миколаєві оприлюднені накази Центрофлоту

більшовицької Росії про створення комісій для запису військових моряків 

до соціалістичного флоту на умовах вільного найму, а також про 

призупинення видачі пайкових і обмундирування  звільненим від служби. 

Це спонукало моряків переписуватися до соціалістичного флоту.
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Наказ командира Миколаївського порту  С. Іванова про 

передачу управління портом до відання Колегії по управлінню 

Миколаївським військовим портом.  1 березня 1918 р.

Державний архів Миколаївської області. 

Ф. 300. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 147.

15 лютого 1918 р. в керування Миколаївським портом 

вступила  більшовицька Колегія по управлінню портом, 

головою якої став командир порту С. Іванов.

Наказ командира Миколаївського порту  С. Іванова про вступ 

у керування портом Колегії по управлінню Миколаївським 

військовим портом.  1  березня 1918 р.

Державний архів Миколаївської області. 

Ф. 300. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 148.

5 березня 1918 р. у Миколаєві було оголошено наказ 

Колегії по управлінню Миколаївським військовим 

портом, 11 березня 1918 р. – наказ комісара у 

морських справах по м. Миколаєву 

І.К. Шабалова, в яких роз’яснювалися умови 

приймання на службу “въ военный флотъ Российской 

республики” всіх моряків, здатних до несення 

військової служби на кораблях і в берегових частинах.
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Наказ Колегії по управлінню Миколаївським 

військовим портом про умови та порядок 

зарахування військових моряків флоту на 

службу по вільному найму.  5 березня 1918 р.

Державний архів Миколаївської області. 

Ф. 300. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 149-150.

17 березня 1918 р. до Миколаєва 

вступило німецьке військо, більшовики 

втекли з міста. Це був останній день 

роботи суднобудівних заводів у Миколаєві, 

через брак коштів  вони припинили роботу 

з 18 березня 1918 р. й відновили її вже за 

часів радянської влади. Всі робітники й 

інженерний склад були звільнені.

Німецькі офіцери 17 березня 1918 р. 

відразу направилися до суднобудівного 

заводу “Наваль” для огляду недобудованих 

військових кораблів. 21 березня 1918 р. у 

Миколаєві спалахнуло спровоковане 

більшовиками повстання, в нерівній бійні на 

вулицях міста загинули сотні миколаївців. 

Після  придушення повстання місто, порт і 

суднобудівні заводи підпали під контроль 

німецької влади. 

Німці захоплювали не лише заводи, а й 

кораблі Чорноморського флоту. 28 квітня 

1918 р. М.П.Саблін підняв українські 

прапори на Севастопольському рейді. В ніч 

з 29 на 30 квітня кілька кораблів під 

червоними прапорами вийшли з 

Севастополя до Новоросійська. У ніч з 

30 квітня на 1 травня М.П.Саблін повів до 

Новоросійська ще кілька кораблів під 

Андріївськими прапорами. Командувач 

німецькими військами в Криму Роберт фон 

Кош вирішив, що Чорноморський флот 

порушує умови Брест-Литовського договору 

й оголосив флот інтернованим до 

закінчення війни.
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Заява українців суднобудівного заводу “Руссуд” про обрання 

представників заводу до Миколаївської Ради об’єднаних українських 

організацій. 6(19) березня 1918 р. Центральний державний архів 

вищих органів влади та управління України. Ф. 2313. Оп. 1. Спр. 5. 

Арк. 22.

Державний архів Миколаївської області, 2018
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Заява українського гуртка Миколаївського відділення Балтійського 

суднобудівного заводу про обрання представників заводу до 

Миколаївської Ради об’єднаних українських організацій. 6 квітня 1918 р. 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України. Ф. 2313. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 11.

Після залишення Миколаєва більшовиками й вступу до міста 

німецьких військ у місцевих українських колах відбувалося 

переобрання представників до Миколаївської Ради об’єднаних

українських організацій, у тому числі до Ради надіслали своїх 

представників українці-робітники суднобудівного заводу “Руссуд”

та Миколаївського відділення Балтійського суднобудівного заводу.

За Української Центральної Ради
Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Інструкція українським комендантам портів і визначення їх 

взаємовідносин з українською сухопутною та австро-німецькою 

владою в портах. Близько 27 квітня 1918 р.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 7-8зв.

За Української Центральної Ради

Українська Центральна Рада зі вступом німецьких військ до 

України розробила й поширила Інструкцію українським 

комендантам військових портів, якою вони мали керуватися у 

в’заємовідносинах з українською сухопутною та австро-німецькою 

владою.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



«…В первые же дни у нас было решено, что необходимо, чтобы весь флот был украинским... Наша главная деятельность

заключалась в том, чтобы добиться передачи флота нам, что и было достигнуто, к сожалению, лишь осенью и то на очень

короткий срок… Немцы же вели в отношении флота политику захвата и, скажу, захвата самого решительного. С кораблей 

все вывозилось, некоторые суда уводились в Босфор, в портах все ценное ими утилизировалось. Наконец, дело дошло до того, 

что в Николаеве были захвачены все наши кораблестроительные верфи с[о] строящимися там судами, между прочим, там 

было несколько судов небольшого типа, называемого «эльпидифор», немцы особенно хотели им[и] завладеть. Я решительно 

протестовал, и верфи эти нам вернули. Вообще, все время приходилось шаг за шагом отвоевывать морское добро. На флоте у 

нас положение было ужасное, так как не было матросов, за малым исключением, все прежние сделались большевиками. 

Решено было произвести и для флота осенью набор новобранцев. Хотя у нас флота фактически не было, но расходы именно в 

предвидении, что этот флот вернется, были очень велики… Неопределенное положение с флотом еще усугублялось 

неизвестностью о том, что будет с Крымом и Севастополем, т. е. отойдут ли они к Украине или, по крайней мере, в среду ее 

влияния. Без разрешения этого вопроса нельзя было разрешить окончательный вопрос о роде нужного нам флота… Украина 

же не может жить, не владея Крымом, это будет какое-то туловище без ног. Крым должен принадлежать Украине, на каких 

условиях, это безразлично, будет ли это полное слияние или широкая автономия, последнее должно зависеть от желания 

самих крымцев, но нам надо быть вполне обеспеченными от враждебных действий со стороны Крыма. В смысле же 

экономическом Крым фактически не может существовать без нас. Я решительно настаивал перед немцами о передаче 

Крыма на каких угодно условиях, конечно, принимая во внимание все экономические, национальные и религиозные интересы 

народонаселения…»

Павло Скоропадський

Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Київ-Філадельфія, 1995. С. 261–262.

Боротьба за флот  за Гетьманату Павла Скоропадського

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

29 квітня 1918 р. до Миколаєва з Києва надійшла телеграма про обрання Гетьманом України Павла Скоропадського.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Корпуси  згадуваних у спогадах Павла Скоропадського десантних пароплавів типу «Эльпидифор» на стапелях № 1 та 

№ 2 Миколаївського суднобудівного заводу  «Руссуд». 1918 рік

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського
Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Наказ по морському відомству Української Держави про призначення 

віце-адмірала А.Г. Покровського Головним командиром портів і 

командуючим флотом Української Держави. 23 травня 1918 року . 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 3г. Арк. 101–101зв.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського

Протест Головного командира портів Чорного моря віце-адмірала А. Г. Покровського на захоплення австрійцями ангарів 

1-ої Української гідроавіаційної дивізії.  Одеса, 20 травня 1918 року.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 179. Арк. 66–67зв.

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.
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Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського

Акт, складений агентами Дунайської транспортної флотилії А. Григоренком, 

Д. Бухом і Н. Марковичем, про захоплення австро-німецьким командуванням 

баржі флотилії № 789 у Миколаївському порту. 29 травня 1918 року 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. 

Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 16.

Десантний пароплав «Эльпидифор» № 410, захоплений німецьким 

командуванням, в акваторії Миколаївського суднобудівного заводу 

«Руссуд» під німецьким прапором. 1918 рік

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Австрійський корабель на рейді в Миколаївському військовому 

порту. Травень 1918 року
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Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Лист директора правління миколаївських суднобудівних заводів М. К. Кульмана до Міністра закордонних 

справ Української Держави Д. І. Дорошенка із  повідомленням про захоплення миколаївських суднобудівних 

заводів германцями та проханням прийняти заводи під покровительство й захист уряду Української 

Держави. 29 червня 1918 року. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. 

Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 179. Арк. 35–35зв.

Заводи “Наваль” і “Руссуд” з 

5 травня 1918 р. перейшли до 

відання  німецької влади.

Б.О.Юрєнєв повідомляв, що 

14 червня 1918 р. за пропозицією 

німецького командування він був 

вимушений запросити на нараду вже 

звільнених начальників відділів і 

майстерень для зустрічі з 

капітаном німецької служби 

Пфундгеллером і представником 

фірми  “Blohm und Voss” доктором 
Еггерсом. Німецькі представники 

вимагали відновлення роботи 

заводів, усунення від керівництва 

колишніх власників і переходу 

заводів у володіння фірми “Blohm

und Voss”. Б.О.Юрєнєв негайно 
звернувся до М.К. Кульмана про 

допомогу, а той відповідно до 

Міністра закордонних справ

Д.І. Дорошенка з проханням 

прийняти суднобудівні заводи в 

Миколаєві під захист Уряду 

Української Держави.

Реально встигли передати Україні 

лише Миколаївське відділення 

Балтійського суднобудівного заводу.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Лист Головного управляючого Миколаївськими суднобудівними заводами Б. Юрєнєва до директора правління миколаївських 

суднобудівних заводів М. К. Кульмана із  повідомленням про захоплення миколаївських суднобудівних заводів германцями й 

проханням негайно прибути до Миколаєва. 15 червня 1918 року.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 179. Арк. 36–37.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Телеграма  директора правління миколаївських суднобудівних заводів М.К.Кульмана до 

Головного управляючого Миколаївськими суднобудівними заводами Б.О.Юрєнєва із  

повідомленням про терміновий виїзд до Миколаєва в зв’язку із захопленням миколаївських 

суднобудівних заводів германцями. 26 червня 1918 року.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. 

Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 179. Арк. 38.

Перепустка для входу на суднобудівний 

завод «Руссуд», видана архіваріусу 

М. В. Ігнатьєву німецькою окупаційною 

владою на строк від 1 квітня до 31 липня 

1918 р., документ датований «до 1 червня 

1918 р.»

Державний  архів Миколаївської області. 

Ф. Р-577. Оп. 3. Спр. 124. 
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Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Лист Міністра закордонних справ Д. І. Дорошенка до Товариша Військового міністра по морських справах М. Л. Максиміва з проханням 

надати відомості про стан суднобудування в Миколаєві, через відсутність яких неможливо запобігти переходу заводів “Наваль” і “Руссуд”

до німецької фірми “Blohm und Voss”. 15 липня 1918 року.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 179. Арк. 63–63зв.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Акт огляду підводних човнів та інших суден, що будувалися на Миколаївському суднобудівному заводі “Руссуд”

станом на липень-серпень 1918 року. Миколаїв, 23 серпня 1918 року.

Державний архів Миколаївської області. Ф. 577. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 71–71зв.
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Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Відомості про стан Миколаївського 

відділення Балтійського суднобудівного і 

механічного заводу після передавання його у 

підпорядкування морського відомства 

Української Держави від 8 червня 1918 року й 

до 1919 року. Документ не датовано.

Державний архів Миколаївської області. 
Ф. 577. Оп. 1. Спр. 137. Арк. 4–5.
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Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Гетьман Української Держави Павло Скоропадський і 

Прем’єр-Міністр Федір Лизогуб

Ілюстрований український часопис “ОКО”, 1918 рік

Державна наукова архівна бібліотека (м. Київ)

Гетьман Української Держави Павло Скоропадський і 

германський імператор Вільгельм, Берлін, 

6 вересня 1918 року

Ілюстрований український часопис “ОКО”, 1918 рік

Державна наукова архівна бібліотека (м. Київ)

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Повідомлення про підписання в Берліні 

М. К. Кульманом та  Б. О. Юрєнєвим угоди з 

німецькою фірмою “Blohm und Voss” та про 

організацію роботи суднобудівних заводів у 

Миколаєві. Газета “Путь Соціал-Демократа”, 

Миколаїв,  3 вересня 1918 року, № 78; 

8 вересня 1918 року № 77

Державна наукова архівна бібліотека (м. Київ)
Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського

Після офіційного визнання 2 червня 1918 р. 

Української Держави  Німеччиною, гетьманський уряд 

активізував дипломатичні переговори з німецькою 

стороною з питань флоту.

Для з’ясування з німецьким урядом проблеми 

захоплення суднобудівних заводів у Миколаєві до 

української делегації, котра поїхала до Берліна, було 

включено М.К. Кульмана та Б.О. Юрєнєва.

19 серпня 1918 р. у Берліні підписано ряд 

важливих угод з німецькою суднобудівною компанією 

“Blohm und Voss”. Очікувалося, що миколаївські 
суднобудівні заводи, закриті через відсутність коштів 

на виплату зарплати, будуть запущені щонайменше 

через 2-3 тижні й на роботу буде прийнято близько 

8 тисяч робітників. Повернувшись із Берліна, 

М.К.Кульман та Б.О. Юрєнєв дали місцевим газетам 

інтерв’ю, у якому роз’яснили про що йшлося на 

переговорах. 

Німецька сторона повідомила українців, що на 

заводах будуватимуться сільськогосподарські машини, 

однак, насправді, германці прагнули добудувати 

закладені ще за Російської імперії військові кораблі. 

Через це Україна припинила співробітництво з 

Німеччиною. 2 листопада 1918 р. німецькі інженери 

Еггерс і Шецлер покинули Миколаїв.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського

Покровський Андрій Георгійович,

Миколаївський градоначальник і командир 

Миколаївського військового порту,

Міністр морських справ 

в уряді Гетьмана Павла Скоропадського

Лист адмірала Андрія Георгійовича Покровського до мешканців міста

Миколаєва із висловлюванням подяки за привітання, надіслані йому установами

та мешканцями з приводу призначення на посаду Морського Міністра

Української Держави, опублікований у газеті «Южное слово» 22 листопада

1918 р., № 31, с. 3. Державна наукова архівна бібліотека (м. Київ)

11 листопада 1918 р., у день підписання в Комп’єні договору з країнами Антанти про капітуляцію Німецької імперії в Першій світовій війні, 

німецьке командування повернуло Україні  захоплені ним кораблі Чорноморського флоту, що базувалися в Севастополі, Миколаєві, Одесі та 

Керчі. 12(14) листопада 1918 р. Гетьман Павло Скоропадський призначив на посаду Морського міністра Української Держави колишнього 

Миколаївського градоначальника Андрія Георгійовича Покровського, а головнокомандувачем Чорноморського флоту став В’ячеслав Євгенович 

Клочковський.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Інтерв’ю з адміралом 

А.Г.Покровським. 

Газета “Южное слово”, Миколаїв, 

26 жовтня 1918 року № 1

Державна наукова архівна 

бібліотека (м. Київ)

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського

У Миколаєві святкували 

з приводу призначення 

А.Г. Покровського на посаду 

Морського міністра. 

Редактор-видавець В.П.Юріцин у 

газеті “Южное слово” опублікував 

вітальний лист А.Г.Покровського до 

миколаївців. 

Невдовзі в цьому ж виданні було 

надруковане інтерв’ю з адміралом під 

назвою “Возрожденіе Николаева. 

Колыбель украинскаго флота”, в 

якому А.Г.Покровський виразив 

прагнення Уряду Української 

Держави до створення сильного 

військового флоту. 

На думку адмірала, негайною була 

потреба у добудові крейсера, 

міноносців та підводних човнів, які 

стояли на миколаївських стапелях у 

різній ступені готовності.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Газета “Южное слово”, Миколаїв, 

16 листопада 1918 року № 25

Державна наукова архівна бібліотека 

(м. Київ)
Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Газета “Южное слово”, Миколаїв,  3 ноября 1918 року № 14

Державна наукова архівна бібліотека (м. Київ)

Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського

Миколаївці плекали надії на 

повернення до Миколаєва 

центру управління 

Чорноморським флотом, 

відновлення роботи 

суднобудівних заводів і 

зниження рівня безробіття, 

а також на відчуження у 

морського відомства 

земельних ділянок, якими 

воно вже давно не 

користалося, але місто їх 

потребувало.

Проте єдиними заходами, які 

хоча й не в повній мірі встиг 

реалізувати Уряд Гетьмана 

П.Скоропадського, було 

прийняття закону про 

створення Гардемаринської

школи в Миколаєві для 

підготовки офіцерів 

Українського флоту та 

здійснення ремонту в 

приміщенні Чорноморського 

центрального військово-

морського архіву.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Контр-адмірал Фролов Сергій Іванович,

начальник Гардемаринської школи в Миколаєві

Закон «Про вставку Гардемаринської школи, затвердженні 

її штату і про відпуск Морському Міністерству грошевих 

коштів на збудування й ставлення зазначеної школи». 

Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 1а. Арк. 11–17зв. Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Боротьба за флот  за Гетьманату Павла Скоропадського
Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



«Штат Гардемаринської школи». 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 1а. Арк. 11–17зв.
Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Боротьба за флот  за Гетьманату Павла Скоропадського
Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

«Изложенія дѣла и соображенія», 30 ноября 1918 г. «Расчетъ кредитовъ на открытіе и содержаніе 

гардемаринскаго училища въ г. Николаѣве на 1918 и 1919 г.г.» 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 1а. 

Арк. 11–17зв.

Боротьба за флот  за Гетьманату Павла Скоропадського
Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

«Журнал Финансової Комісії при Департаменті Державної 

Скарбниці, засідання 2, 5, 6 і 7 листопада 1918 року»

Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 1а. Арк. 11–17зв.

Боротьба за флот  за Гетьманату Павла Скоропадського
Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

«Журнал Фінансової Комісії при Департаменті Державної 

Скарбниці, засідання 2, 5, 6 і 7 листопада 1918 року»

Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 1а. Арк. 11–17зв.

Боротьба за флот  за Гетьманату Павла Скоропадського

Проект будівлі Фельдшерської школи в Миколаєві, у якому за 

Гетьманату був зроблений ремонт і встановлене необхідне для 

навчання  майбутніх гардемарин Чорноморського флоту обладнання

Рапорт інженера Миколаївського порту про необхідність встановлення 

охорони у  відремонтованій будівлі  колишньої Фельдшерської школи.  

12 грудня 1918 р. Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України. Ф. 2213. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 97.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Лист в. о. управляючого суднобудівним заводом «Руссуд» М. І. Сасіновського до командира Миколаївського порту М. М. Римського-

Корсакова з приводу ремонтних робіт в приміщенні Чорноморського центрального військово-морського архіву від 16 листопада 

1918 року. Державний архів Миколаївської області. Ф. 300. Оп. 1. Спр. 332. Арк. 90–91.

Боротьба за флот  за Гетьманату Павла Скоропадського
Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Лист командира Миколаївського порту, контр-адмірала М. М. Римського-Корсакова 

до управляючого суднобудівного заводу «Руссуд» М. І. Сасіновського від 30 листопада 

1918 р. про проведення ремонтних робіт і електричного освітлення в Чорноморському 

центральному військово-морському архіві . 

Державний архів Миколаївської області. Ф. 300. Оп. 1. Спр. 332. Арк. 96.

Римський-Корсаков Михайло Михайлович, 

командир Миколаївського порту

за часів Української Центральної Ради 

та Гетьманату Павла Скоропадського

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Боротьба за флот  за Гетьманату Павла Скоропадського
Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Відомість річкових суден Миколаївського торговельного порту, котрі ходили під 

прапором Української Держави, станом на 15 листопада 1918 р.

Державний архів Миколаївської області. Ф. 255. Оп. 1. Спр. 166. Арк. 31-32.

Боротьба за флот за Гетьманату Павла Скоропадського
Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Лист капітал-лейтенанта німецьких військ Клоса до 

Миколаївської Ради об’єднаних українських організацій 

про вступ на посаду тимчасово виконуючого обов’язки командира 

Миколаївського військового порту. Центральний державний 

архів вищих органів влади та управління України. 

Ф. 2313. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 105.

За Миколаївської Ради об’єднаних українських організацій

Посвідчення про допуск капітан-лейтенанта Клоса до майна 

Миколаївського військового порту, що перебувало під охороною 

варти. Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України. Ф. 2313. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 87.

Оголошення Миколаївської Ради об’єднаних українських 

організацій від 12 грудня 1918 р. про залишення німецькими 

військами міста Миколаєва і про перехід влади до 

Миколаївської Ради об’єднаних українських організацій. 

Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України. Ф. 2313. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 90.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

11 грудня 1918 р. – Угода між Германським командуванням і Отаманом Григор’євим про вступ підрозділів Армії УНР до м. Миколаєва

ДОГОВОР МЕЖДУ ГЕРМАНЦАМИ И ПЕТЛЮРОВЦАМИ

Николаев 11 дек. 1918 г. 

Между Германским губернаторством города Николаева в лице представителя генерал-майора ГИЛЬГАУЗЕНА, Советом Солдатских 

депутатов в лице председателя прапорщика АЛЬБРЕХТА и командующим Петлюровской Армией, стоящей перед гор. Николаевом атаманом 

Григорьевым, заключен нижеследующий договор, по поводу вступления Петлюровских войск в Николаев и занятия ими правительственных и 

общественных учреждений:

1. Передача городских учреждений и смена должностных лиц новым правительством, должна произойти в полном порядке и спокойствия, без 

всякого кровопролития. - Должностные лица, представители и сторонники старого правительства, не должны быть преследуемы и угрожаемы

какими бы то ни было способами. Тоже самое касается офицеров и нижних чинов принадлежащих к германской армии, если последние не 

примкнут к новому правительству, то они будут только обезоружены. 

2. Начальник Петлюровских войск ручается за безопасность в порту, в амбарах, магазинах, общественных местах, тюрьмах, местах 

заключения, железнодорожных сооружениях, а также за неприкосновенность всякой частной собственности. Охрану вышеуказанных 

учреждений и установлений будет нести как и до сего времени германская оккупационная армия. 

3. Атаман обязуется подавлять всякие большевистские выступления в пределах Херсонской губ., поскольку это является в его силах.

4. Атаман Григорьев обязуется способствовать отправке германских войск на родину и не только в тех областях, которые ему подчинены, но и 

в прочих областях Директории. Отправка эта должна быть поддержана во всех отношениях. 

5. В целях предупреждения ночной паники при вступлении Петлюровских войск, занятие города должно начаться не ранее 7 часов утра 

12 декабря 1918 г. Германские часовые и караулы после подписания настоящего договора будут отведены до Восточной границы г. Николаева и 

после вышеуказанного срока не должны препятствовать дальнейшему продвижению войск. 

6. Английский десант морских частей подчинен германскому губернаторству для несения караульной и полицейской службы. Считаются они 

также, как и германские части, органами поддержки общественной безопасности и поэтому безусловно следует избегать всякого рода трений с 

этими частями. 

Генерал-майор - ФОН ГИЛЬГАУЗЕН

Председатель совета солдатских депутатов гор. Николаева прапорщик АЛЬБРЕХТ

Атаман Украинских войск Восточного района Херсонщины ГРИГОРЬЕВ

“ЮЖНОЕ СЛОВО” № 49 от 12 Декабря 1918 г. 

Державний архів Миколаївської області. Ф. Р-1817. Оп. 2. Спр. 284. Арк. 90–92.

За Директорії
Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



За періоду Директорії, котра спершу в справі флоту ледве не припустилася помилок Центральної Ради, 25 січня 1919 року 

було прийнято «підвалину державної української фльоти» – «Тимчасовий закон про військовий флот Української Народної 

Республіки» та «Закон про ухвалу та переведення в життя тимчасового закону про військовий Фльот Української 

Народної Республіки», 26 січня 1919 року – «Закон про поповнення армії та фльоти Української Народної Республіки», 

11 січня 1919 року схвалено «Закон про заснування Гардемаринської школи, про її штати та асигнування 

46 380 карбованців на витрати цієї школи», 20 січня 1919 року – «Закон про штати центральних установ Морського 

міністерства». 

Закон про ухвалу та переведення в життя тимчасового закону про Військовий Фльот Української Народної Республіки; Тимчасовий закон про 

військовий флот Української Народної Республіки // Вісник Державних Законів для всіх земель Української Народної Республіки. Виданий 

8 лютого 1919 року. 5-й випуск. Ч. 79.

Закон про поповнення армії та фльоти Української Народної Республіки // Вісник Державних Законів для всіх земель Української Народної 

Республіки. Виданий 18 лютого 1919 року. 8-й випуск. Ч. 101.

Закон про заснування Гардемаринської школи, про її штати та асигнування 46380 карбованців на витрати цієї школи // Вісник Державних 

Законів для всіх земель Української Народної Республіки. Виданий 18 лютого 1919 року. 8-й випуск. Ч. 107.

За Директорії

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.
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За Директорії

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Тимчасовий закон про Флот Української Народної Республіки. Вісник Державних 

Законів для всіх земель Української Народної Республіки. Виданий 8 лютого 1919 року. 

5-й випуск. Ч. 79. Державна наукова архівна бібліотека (м. Київ)

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919



Перелік документів

Державний архів Миколаївської області, 2018

© Левченко Л.Л.

Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919

Лист Миколаївського відділення Балтійського суднобудівного  заводу до Миколаївського міського комітету про надання відстрочки у призові до армії його працівникам у зв’язку із розгортанням робіт по будівництву 

американських підводних човнів. Лютий 1917 року. Державний архів Миколаївської області. Ф. 216. Оп. 1. Спр. 4182. Арк. 11. 

Список чинів морського відомства, котрі зустрічали Миколу ІІ на залізничному вокзалі у Миколаєві. Квітень 1915 року. Державний архів Миколаївської області. Ф. 229. Оп. 4. Спр. 488. Арк. 47. 

Наказ Миколаївського градоначальника та командира Миколаївського порту віце-адмірала А. Г. Покровського із оголошенням зречення престолу Миколою ІІ. 4(17) березня 1917 року. Державний архів Миколаївської 

області. Ф. 229. Оп. 4. Спр. 545. Арк. 4. 

Наказ Миколаївського градоначальника та командира Миколаївського порту віце-адмірала А. Г. Покровського із оголошенням зречення престолу великим князем Михайлом. 4(17) березня 1917 року. Державний архів 

Миколаївської області. Ф. 229. Оп. 4. Спр. 545. Арк. 5. 

Наказ Миколаївського градоначальника та командира Миколаївського порту віце-адмірала А. Г. Покровського із оголошенням наказу командувача Чорноморським флотом віце-адмірала О.В.Колчака про єднання з 

метою досягнення перемоги у війні. 5(18) березня 1917 року. Державний архів Миколаївської області. Ф. 229. Оп. 4. Спр. 545. Арк. 10. 

Наказ Миколаївського градоначальника та командира Миколаївського порту віце-адмірала А.Г.Покровського із оголошенням телеграм командувача Чорноморським флотом віце-адмірала О.В.Колчака до Голови Ради 

міністрів князя Г.Є.Львова, Морського міністра О.І.Гучкова та Голови Державної Думи М.В.Родзянка про вірність Чорноморського флоту Тимчасовому Урядові. 7(20) березня 1917 року. “Трудовая газета”, 8 березня 

1917 р. Науково-довідкова бібліотека Державного архіву Миколаївської області. 

Наказ Миколаївського градоначальника та командира Миколаївського порту віце-адмірала А.Г.Покровського із оголошенням наказу командувача Чорноморським флотом віце-адмірала О.В.Колчака про відміну 

титулів на флоті. 7(20) березня 1917 року. “Трудовая газета”, 8 березня 1917 р. Науково-довідкова бібліотека Державного архіву Миколаївської області. 

Повідомлення в газеті про зустріч адмірала Олександра Колчака з робітниками Миколаївського відділення Балтійського суднобудівного заводу та його переговори з головою Миколаївської ради робітничих і військових 

депутатів Яном Петровичем Ряппо про усунення загрози закриття суднобудівних заводів “Наваль” і “Руссуд”. “Известия  Николаевского Совета рабочих и военных депутатов”, 21 травня 1917 р. Науково-довідкова 

бібліотека Державного архіву Миколаївської області. 

Постанова загальних зборів Миколаївського флотського півекіпажу від 14 листопада 1917 року про визнання Української Народної Республіки та підтримку Української Центральної Ради. Державний архів 

Миколаївської області. Ф. П-1817. Оп. 2. Спр. 202. Арк. 151. 

Резолюція загальних зборів команди транспорту «Дон» від 24 листопада 1917 року про визнання Української Народної Республіки. Державний архів Миколаївської області. Ф. Р-5547. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 10. 

Постанова загальних зборів Миколаївського морського арсеналу від 29 жовтня 1917 року про підтримку Української Центральної Ради. Державний архів Миколаївської області. Ф. П-1817. Оп. 2. Спр. 202. Арк. 150. 

Наказ командира Миколаївського військового порту капітана 1-го рангу Михайла Михайловича Римського-Корсакова про демобілізацію флоту та реєстрацію моряків, які виявили бажання продовжити службу в 

Українському флоті. 9 квітня 1918 р. Державний архів Миколаївської області. Ф. 255. Оп. 1. Д. 166. Арк. 145-145зв. 

Штати Міністерства справ морських Української Народної Республіки.Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 36. Арк. 4-6. 

Наказ по народному морському відомству. 15 березня 1918 р. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 3в. Арк. 3–3зв. 

Наказ про призначення віце-адмірала А.Г. Покровського начальником охорони південно-західної частини Чорного моря. 27 березня 1918 р. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. 

Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 3б. Арк. 7зв.– 8. 

Наказ про призначення віце-адмірала А.Г. Покровського тимчасово виконуючим обов’язки начальника всіх портів Чорноморського побережжя та надання йому доручення  щодо призначення комендантів портів і 

розроблення інструкції та штатів для них. 24 квітня 1918 р. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 3б. Арк. 16зв. 
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Протокол засідання правління Російського суднобудівного акціонерного товариства, на якому розглянуто наказ Міністра морських справ Української Народної Республіки від 17квітня 1918 р. про припинення 

будівництва військових кораблів у Миколаєві.  10 травня 1918 р. Державний архів Миколаївської області. Ф. 300. Оп. 1. Спр. 831. Арк. 4. 

Протокол засідання правління Російського суднобудівного акціонерного товариства, на якому з’ясовувалися обставини арешту більшовицьким комісаром В. Ігнатьєвим правління товариства на чолі з головою 

М. К. Кульманом і повноваження, надані В. Ігнатьєву.  27 листопада  (10 грудня) 1917 р. Державний архів Миколаївської області. Ф. 300. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 4-5зв. 

Наказ командира Миколаївського порту С. Іванова  про відсторонення В.О. Немітца від посади й переслідування тих, хто буде виконувати його накази. 20 січня  (2 лютого) 1918 р. Державний архів Миколаївської 

області. Ф. 300. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 161-161зв.

Наказ командира Миколаївського порту С. Іванова з оголошенням циркуляру Центрофлоту про проведення виборів на загальний Чорноморський з’їзд у Севастополі. 27 січня  (9 лютого) 1918 р. Державний архів 

Миколаївської області. Ф. 300. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 141-141зв.

Наказ більшовицького командира Миколаївського військового порту С. Іванова про порядок роботи військово-морських установ.  31 січня (13 лютого) 1918 р. Державний архів Миколаївської області. Ф. 297. Оп. 1. 

Спр. 164. Арк. 158-159зв. 

Наказ командира Миколаївського порту  С. Іванова з оголошенням розпорядження Верховної Морської Колегії про розпуск імператорського флоту й створення Робітниче-селянського Червоного соціалістичного 

флоту.  18 лютого 1918 р. Державний архів Миколаївської області. Ф. 300. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 154-154зв. 

Наказ командира Миколаївського порту  С. Іванова з оголошенням наказів Центрофлоту про розпуск імператорського флоту й створення Робітниче-селянського Червоного соціалістичного флоту.  5 лютого 1918 р. 

Державний архів Миколаївської області. Ф. 300. Оп. 1. 

Наказ командира Миколаївського порту  С. Іванова про передачу управління портом до відання Колегії по управлінню Миколаївським військовим портом.  1 березня 1918 р. Державний архів Миколаївської області. 

Ф. 300. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 147. 

Наказ командира Миколаївського порту  С. Іванова про вступ у керування портом Колегії по управлінню Миколаївським військовим портом.  1  березня 1918 р. Державний архів Миколаївської області. Ф. 300. Оп. 1. 

Спр. 835. Арк. 148. 

Наказ Колегії по управлінню Миколаївським військовим портом про умови та порядок зарахування військових моряків флоту на службу по вільному найму.  5 березня 1918 р. Державний архів Миколаївської області. 

Ф. 300. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 149-150. 

Заява українців суднобудівного заводу “Руссуд” про обрання представників заводу до Миколаївської Ради об’єднаних українських організацій. 6(19) березня 1918 р. Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України. Ф. 2313. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 22.

Заява українського гуртка Миколаївського відділення Балтійського суднобудівного заводу про обрання представників заводу до Миколаївської Ради об’єднаних українських організацій. 6 квітня 1918 р. Центральний 

державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2313. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 11. 

Інструкція українським комендантам портів і визначення їх взаємовідносин з українською сухопутною та австро-німецькою владою в портах. Близько 27 квітня 1918 р. Центральний державний архів вищих органів 

влади та управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 7-8зв. 

Наказ по морському відомству Української Держави про призначення віце-адмірала А.Г. Покровського Головним командиром портів і командуючим флотом Української Держави. 23 травня 1918 року . Центральний 

державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 3г. Арк. 101–101зв. 

Протест Головного командира портів Чорного моря віце-адмірала А. Г. Покровського на захоплення австрійцями ангарів 1-ої Української гідроавіаційної дивізії.  Одеса, 20 травня 1918 року. Центральний державний 

архів вищих органів влади та управління України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 179. Арк. 66–67зв. 
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Акт, складений агентами Дунайської транспортної флотилії А. Григоренком, Д. Бухом і Н. Марковичем, про захоплення австро-німецьким командуванням баржі флотилії № 789 у Миколаївському порту. 29 травня 

1918 року. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 16. 

Лист директора правління миколаївських суднобудівних заводів М. К. Кульмана до Міністра закордонних справ Української Держави Д. І. Дорошенка із  повідомленням про захоплення миколаївських суднобудівних 

заводів германцями та проханням прийняти заводи під покровительство й захист уряду Української Держави. 29 червня 1918 року. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 3766. 

Оп. 1. Спр. 179. Арк. 35–35зв. 

Лист Головного управляючого Миколаївськими суднобудівними заводами Б. Юрєнєва до директора правління миколаївських суднобудівних заводів М. К. Кульмана із  повідомленням про захоплення миколаївських 

суднобудівних заводів германцями й проханням негайно прибути до Миколаєва. 15 червня 1918 року. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 179. Арк. 36–37.

Телеграма  директора правління миколаївських суднобудівних заводів М.К.Кульмана до Головного управляючого Миколаївськими суднобудівними заводами Б.О.Юрєнєва із  повідомленням про терміновий виїзд до 

Миколаєва в зв’язку із захопленням миколаївських суднобудівних заводів германцями. 26 червня 1918 року. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 179. Арк. 38. 

Перепустка для входу на суднобудівний завод «Руссуд», видана архіваріусу М. В. Ігнатьєву німецькою окупаційною владою на строк від 1 квітня до 31 липня 1918 р., документ датований «до 1 червня 1918 р.» 

Державний  архів Миколаївської області. Ф. Р-577. Оп. 3. Спр. 124. 

Лист Міністра закордонних справ Д. І. Дорошенка до Товариша Військового міністра по морських справах М. Л. Максиміва з проханням надати відомості про стан суднобудування в Миколаєві, через відсутність 

яких неможливо запобігти переходу заводів “Наваль” і “Руссуд” до німецької фірми “Blohm und Voss”. 15 липня 1918 року. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 179. 

Арк. 63–63зв.

Акт огляду підводних човнів та інших суден, що будувалися на Миколаївському суднобудівному заводі “Руссуд” станом на липень-серпень 1918 року. Миколаїв, 23 серпня 1918 року. Державний архів Миколаївської 

області. Ф. 577. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 71–71зв.

Відомості про стан Миколаївського відділення Балтійського суднобудівного і механічного заводу після передавання його у підпорядкування морського відомства Української Держави від 8 червня 1918 року й до 

1919 року. Документ не датовано. Державний архів Миколаївської області. Ф. 577. Оп. 1. Спр. 137. Арк. 4–5.

Повідомлення про підписання в Берліні М. К. Кульманом та  Б. О. Юрєнєвим угоди з німецькою фірмою “Blohm und Voss” та про організацію роботи суднобудівних заводів у Миколаєві. Газета “Путь Соціал-

Демократа”, Миколаїв,  3 вересня 1918 року, № 78; 8 вересня 1918 року № 77. Державна наукова архівна бібліотека (м. Київ)

Лист адмірала Андрія Георгійовича Покровського до мешканців міста Миколаєва із висловлюванням подяки за привітання, надіслані йому установами та мешканцями з приводу призначення на посаду Морського 

Міністра Української Держави, опублікований у газеті «Южное слово» 22 листопада 1918 р., № 31, с. 3. Державна наукова архівна бібліотека (м. Київ) 

Інтерв’ю з адміралом А.Г.Покровським. Газета “Южное слово”, Миколаїв, 26 жовтня 1918 року № 1. Державна наукова архівна бібліотека (м. Київ)

Надежды Николаева. Газета “Южное слово”, Миколаїв, 16 листопада 1918 року № 25. Державна наукова архівна бібліотека (м. Київ) 

К вопросу об открытии заводов. Газета “Южное слово”, Миколаїв,  3 ноября 1918 року № 14. Державна наукова архівна бібліотека (м. Київ) 

Закон «Про вставку Гардемаринської школи, затвердженні її штату і про відпуск Морському Міністерству грошевих коштів на збудування й ставлення зазначеної школи» . Центральний державний архів вищих органів 

влади та управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 1а. Арк. 11–17зв. 

«Штат Гардемаринської школи». Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 1а. Арк. 11–17зв. 

«Изложенія дѣла и соображенія», 30 ноября 1918 г. «Расчетъ кредитовъ на открытіе и содержаніе гардемаринскаго училища въ г. Николаѣве на 1918 и 1919 г.г.». Центральний державний архів вищих органів влади та 
управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 1а. Арк. 11–17зв. 

«Журнал Финансової Комісії при Департаменті Державної Скарбниці, засідання 2, 5, 6 і 7 листопада 1918 року» Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 1а. 

Арк. 11–17зв 
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Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції : роки 1917-1919

Рапорт інженера Миколаївського порту про необхідність встановлення охорони у  відремонтованій будівлі  колишньої Фельдшерської школи.  12 грудня 1918 р. Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України. Ф. 2213. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 97.

«Журнал Фінансової Комісії при Департаменті Державної Скарбниці, засідання 2, 5, 6 і 7 листопада 1918 року» Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 1а. 

Арк. 11–17зв. 

Лист в. о. управляючого суднобудівним заводом «Руссуд» М. І. Сасіновського до командира Миколаївського порту М. М. Римського-Корсакова з приводу ремонтних робіт в приміщенні Чорноморського центрального 

військово-морського архіву від 16 листопада 1918 року. Державний архів Миколаївської області. Ф. 300. Оп. 1. Спр. 332. Арк. 90–91.

Лист командира Миколаївського порту, контр-адмірала М. М. Римського-Корсакова до управляючого суднобудівного заводу «Руссуд» М. І. Сасіновського від 30 листопада 1918 р. про проведення ремонтних робіт і 

електричного освітлення в Чорноморському центральному військово-морському архіві . Державний архів Миколаївської області. Ф. 300. Оп. 1. Спр. 332. Арк. 96.

Відомість річкових суден Миколаївського торговельного порту, котрі ходили під прапором Української Держави, станом на 15 листопада 1918 р. Державний архів Миколаївської області. Ф. 255. Оп. 1. Спр. 166. 

Арк. 31-32.

Оголошення Миколаївської Ради об’єднаних українських організацій від 12 грудня 1918 р. про залишення німецькими військами міста Миколаєва і про перехід влади до Миколаївської Ради об’єднаних українських 

організацій. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2313. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 90. 

Лист капітал-лейтенанта німецьких військ Клоса до Миколаївської Ради об’єднаних українських організацій про вступ на посаду тимчасово виконуючого обов’язки командира Миколаївського військового порту. 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2313. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 105. 

Посвідчення про допуск капітан-лейтенанта Клоса до майна Миколаївського військового порту, що перебувало під охороною варти. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2313. 

Оп. 1. Спр. 2. Арк. 87. 

Угода між Германським командуванням і Отаманом Григор’євим про вступ підрозділів Армії УНР до м. Миколаєва. 11 грудня 1918 р. Державний архів Миколаївської області. Ф. Р-1817. Оп. 2. Спр. 284. Арк. 90–92. 

Тимчасовий закон про Флот Української Народної Республіки. Вісник Державних Законів для всіх земель Української Народної Республіки. Виданий 8 лютого 1919 року. 5-й випуск. Ч. 79. Державна наукова архівна 

бібліотека (м. Київ) 

Закон про ухвалу та переведення в життя тимчасового закону про Військовий Фльот Української Народної Республіки; Тимчасовий закон про військовий флот Української Народної Республіки // Вісник Державних 

Законів для всіх земель Української Народної Республіки. Виданий 8 лютого 1919 року. 5-й випуск. Ч. 79.

Закон про поповнення армії та фльоти Української Народної Республіки // Вісник Державних Законів для всіх земель Української Народної Республіки. Виданий 18 лютого 1919 року. 8-й випуск. Ч. 101.

Закон про заснування Гардемаринської школи, про її штати та асигнування 46380 карбованців на витрати цієї школи // Вісник Державних Законів для всіх земель Української Народної Республіки. Виданий 18 лютого 

1919 року. 8-й випуск. – Ч. 107.
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