
 Проблема адаптації людей з особливими потребами у ХХ столітті 

залишалася важливим завдання для різних політичних режимів, що існували 

на території України. Особливу зацікавленість у нас викликає період Першої 

світової та Української революції (1917-1921 рр.). Тому сьогодні ми будемо 

мати розмову з відомою українською дослідницею, яка вивчає події Великої 

війни, революції в Україні та інші цікаві теми, доктором історичних наук, 

професоркою, Жванко Любов Миколаївною. Вона є авторкою численних 

монографій та наукових статей, які були надруковані у вітчизняних та 

зарубіжних виданнях («Уся Європа в русі: Велика війна та її біженці 1914–

1918» («Europe on the Move: the Great War and its Refugees, 1914–1918» - 

Cambridge University Press., Жванко Л. М. Біженство Першої світової війни в 

Україні: документи і матеріали (1914—1918 рр.): монографія / Л. М. Жванко ; 

Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Харків: ХНАМГ, 2010. — 360 с., Жванко 

Л. М. Біженці Першої світової війни: український вимір (1914—1918 

рр.):монографія / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Харків: 

Апостроф, 2012. — 568 с.). Тому сподіваємося, що наша розмова буде 

цікавою.  

 

 1 36.Яким було становище людей з інвалідністю на початку 1918 року?  

 1.48. Доброго дня! Мені дуже приємно поспілкуватися з вами, 

долучитися дійсно до такої важливої тематики : питання людей з особливими 

потребами у часи військових конфліктів надзвичайно така важлива тема. 

Сьогодення воно не відпускає нас від цих воєнних дій. І якби там не було у 

нашому соціумі, є частина тих людей, які власне  і постраждали від воєнних 

конфліктів. Хочеться пригадати досвід часів першої світової війни, і зокрема 

досвід Української держави Павла Скоропадського. Тоді якось не згадували 

інвалідів. Не говорили інваліди війни, а говорили увічні вояки.  Яким же 

було життя цих людей на момент приходу до влади Павла Скоропадського? 

 



 3.45 Так от яким було життя людей із особливими потребами, зокрема 

військових, колишніх військових. Треба сказати, що в Україні на час приходу 

до влади Павла Скоропадського  було понад 184 тис таких людей, і можна 

сказати, що Українська держава могла взагалі не звертати увагу на потреби 

цих людей, оскільки вони воювали в ту імперіалістичну війну, війну, яку не 

починала Українська держава, натомість ця держава виявила таку 

відповідальність: соціальну відповідальність і взялася захищати саме цих 

людей.  

 
Якщо ми подивимося на слайд, то велика кількість, близько 70 тис 

проживало у Київській губернії, 40 тис у Харківській, Полтавській – 40 тис, а 

трішки менше проживало  от  18 тис  у Чернігівській губернії, 16 тис –  у 

Катеринославській. На Волині і Поділлі також проживали ці увічні вояки, але 

відсутність таких поштових зносин, відсутність тих би громадських 

організацій, які могли б вести статистику цих людей – воно не дозволяє 



визначити, яка кількість там жила на цих територіях, але певна річ ця 

соціальна група була присутня.  

 

  5.09.Які ж були проблеми?  Ну безумовно це скрутне становище – 

скрутне матеріальне становище і це не є якимось винятком, тому що  війна, 

війна  б’є найбільше по соціально незахищеним верствам. Мізерні пенсії, які 

отримували ці колишні вояки, вони не дозволяли їм нічого. По суті вони 

зводили кінці з кінцями  і брак медичного обслуговування, брак належного 

протезного забезпечення, тому що багато з них були інвалідами. Складність у 

пошуку праці, тому що безробіття в часи війни приводило до того, що 

працездатній людині було складно знайти роботу, ну а тим більше інваліду. 

Розв’язання різних юридичних проблем інвалідів також  мало свої недоліки.  

Більше того якусь таку невеличку матеріальну допомогу інваліди, чи краще 

увічні воїни, увічні вояки, як говорять архівні документи того часу 

отримували від місцевих комітетів увічних воїнів. Така організація була 

утворена в часи Першої світової війни, але ті, які не були зареєстровані,  вони 

не отримували ніякої  медичної допомоги, ну і фактично вони перебували 

поза будь-якою такою організацією, яка надавала б їм допомогу. Я 

намагалася відповісти на це питання досить коротко і стисло. Дякуємо Вам за 

відповідь. 

6.55. А хто опікувався інвалідами до приходу Гетьмана Павла 

Скоропадського до влади? Чи існували спеціальні владні структури, за 

правління Скоропадського, які займалися цією проблематикою? 



  

 7.12. Як я уже сказала таку назву організації Комітети увічних воїнів. 

То ця організація, ця громадська організація  вона виникла в роки Першої 

світової війни, для того щоб надавати допомогу саме тим інвалідам війни, які 

вже припинили свою участь у бойових діях  і вони по суті мали стати 

частиною тогочасного воєнного соціуму. Отже, в Українській державі Павла 

Скоропадського продовжували існувати така  організація. Вона була 

перейменована на Всеукраїнську спілку увічних вояків і її очолював штабс-

капітан Зінов’єв, на жаль, мені не вдалося відшукати його ім’я взагалі 

складність роботи з цією тематикою полягає в тому, що і як таких світлин ми 

не можемо віднайти, ані інвалідів, ані якихось таких моментів, які б 

характеризували їхнє життя. Отже в Україні продовжує існувати 

Всеукраїнська спілка увічних вояків. Причому за Скоропадського 

продовжують діяти її губернські відділення комітетів увічних воїнів, 

повітові, міські відділення, що прикметно, навіть волосні от ,наприклад,  у 



Старобільському повіті Харківської губернії повітовому відділенні 

підпорядковувалося 15 волосних комувічів. Ми робимо висновок, що кожна 

оця волость мала маленьку так організацію, яка б опікувалася от інвалідами, 

які проживали на території її волості, ну взагалі, варто сказати, що ці 

громадські організації, вони були такими надзвичайно активними. І от якщо 

подивитись на слайд, то у мене такі дві стрілки: це місцеве самоврядування, а 

це абревіатура. Отже, місцеві самоврядування  - це губернські повітові, 

волосні, земські структури вони допомагали фінансово, організаційно 

допомагали всіляко оцим комітетам увічних вояків. Абревіатура : 

Міністерство народного здоров’я та державного опікування Української 

держави Павла Скоропадського . Це та урядова інстанція, яка взяла на себе 

координацію діяльності з соціального захисту увічних воїнів і вона також 

співпрацювала з цими громадськими організаціями, більше того 

Всеукраїнська спілка увічних вояків у липні 1918 року провела 

всеукраїнський з’їзд увічних вояків. Це така мабуть характерна риса того 

періоду суспільного життя за гетьманату Павла Скоропадського, саме оці 

з’їзди. Так от у вітальній промові, у такому от  вступному  слові штабс-

капітан Зінов’єв сказав що: «Наша держава, Українська держава перебуває на 

стадії будівництва, а держава формує тільки свої органи, тому ми маємо 

всіляко саме боротися і всіляко допомагати цим інвалідам,  і будемо дуже 

вдячні за підтримку держави». Як показує весь період існування гетьманату 

Павла Скоропадського,  ми можемо дійсно говорити про співпрацю 

громадських організацій, місцевого самоврядування і Міністерства 

народного здоров’я та державного опікування.  



 
Отут малесенька ремарочка: міністерство народного здоров’я та опікування ( 

наступний слайд 10:57) це така урядова організація яка була, урядова 

структура, урядовий підрозділ який було вперше створено на теренах 

Української держави, власне  на українських теренах, на початку травня. У 

складі міністерства – департамент держав опікування, серед його відділів –  

відділ у справах опікування покалічених вояків. Міністром народного 

здоров’я був Всеволод Любинський, директором департаменту державного 

опікування – Юрій Вітте, і начальником відділу у справах опікування 

покалічених вояків  - Михайло Ліберман. Треба сказати, що директор цього 

відділу він майже одразу  (травень-червень)  здійснював декілька таких 

поїздок по Україні, щоб наочно пересвідчитися яким же було становище цих 

увічних вояків, зібрати інформацію, зібрати матеріали, і якщо ми подивимось 

на структуру міністерства і те що цей відділ допомоги інвалідам війни був 

внесений у структуру державного органу,  то тут безумовно, ми можемо 

зробити висновок про те, що держава бере на себе відповідальність. Всеволод 



Любинський в одному із таких програмних документів діяльності 

міністерства сказав так (я  зацитую): «Що і юридично, і морально держава 

зобов’язана взяти на себе турботу про тих, хто втратив здатність до праці, 

захищаючи Батьківщину»  - це було записано  у преамбулі до пояснюючої 

записки кошторису, який подавався на розгляд до ради міністрів для того, 

щоб виділити кошти, кошти для соціального захисту інвалідів війни. 

 
 Якщо ж говорити про ( 13.05. будь ласка, наступний слайд  )  державницькі 

підходи до організації  соціальної опіки, а саме жертв війни, серед них же ж 

це інваліди. То ми можемо згадати, статтю Юрія Вітте , директора 

департаменту державного опікування міністерства народного здоров’я. До 

речі,  на цьому слайді світлина, це не точно ця газета, але щоб ми розуміли, 

яка це є «Робітнича газета» . Стаття була опублікована 11 травня 1918 року.  

Це будівля міністерства. Директор департаменту державного опікування на 

всю Україну оголошує таке, що « серед многозірних завдань, що належали до 

розвитку при будівництві Української держави, одне з головних місць має 



зайняти питання про організацію державної опіки осіб, потребуючих на 

догляд держави, і тим більше, що держава залучає до своєї програми турботу 

про добробут працюючих верств населення» Таким чином, і міністр, і 

департамент державної опіки задекларували напрямок соціальної опіки 

інвалідів війни,  як один із напрямків державної політики.  

1918 рік, весна цього року триває ще Перша світова війна  і якщо 

порівнювати із країнами учасниками цього військового конфлікту, то мабуть 

виникає зустрічне питання : а що було у більшовицькій Росії, а що було у 

інших державах протиборчих таборів? От оця соціальна політика держав на 

останньому етапі війни, наскільки вона була результативною, наскільки в 

програмних документах цих держав було вписано захист тих осіб, які 

воювали за цю державу?   

 15.28. Яка класифікація людей з особливими потребами існувала у той 

час? 

 15: 38 . Тут хотіла б звернути увагу на ще один момент, якщо говорити 

про категорії цих інвалідів війни, увічних вояків, то мабуть треба сказати, 

звернутися, ще до того що, хто займався вивченням цих увічних воїнів, права 

що здається поштовхом, які матеріали саме дозволяють зробити цю 

класифікацію. Власне були розроблені анкети, заповненням яких… Анкета 

була створена  працівниками Міністерства народного здоров’я і 

опрацюванням цих анкет займалися місцеві самоврядування : земські, міські, 

повітові і волосні управи. Збирали ці матеріали і, власне, ці земські 



самоврядування, вони також займалися опікою цих людей. 

 
Ось вашій вазі Будинок Губернського земства у  Полтаві, у Катеринославі. 

До речі, світлина власне цього Полтавського земського будинку – це зараз 

краєзнавчий музей . 

 Мабуть не даремно, тому що я б сказала, що діяльність по соціальному 

захисту вічних вояків в Українській державі Павла Скоропадського, 

діяльність Полтавського земства це є зразковою. Його можна вписувати 

просто в такі класичні підручники організації  соціального захист населення 

саме в часи військових конфліктів .  

 Отже які ж були ці категорії. Перша - потребували медичного 

обслуговування. Друга, ті яким була потрібна лікарсько-технічна допомога, 

тобто забезпечення протезами. Третя група – це частково-працездатні, яким 

треба було організувати курси  перекваліфікації.  Вони мали б можливість 

працювати. Четверта це інваліди , які потребували юридичної допомоги. 

Насправді ж всі ці групи, кожна з цих груп, не була такою уніфікованою, 



особливою, тому  що людина, яка повернулася з війни інвалідом, вона 

потребувала і медичного обслуговування, і якогось там працевлаштування, 

щоб він міг працювати, і вирішення якихось там юридичних питань, тобто 4 

групи досить умовні . З оцих чотирьох груп і випливають ті напрямки 

діяльності, на яких зосередилася і загалом  Українська держава 

Скоропадського, міністерство, і ті ж волосні комітети допомоги увічним 

воякам .  

18.29. Дякуємо. А можете більш детально розповісти, які ж саме напрямки 

допомоги інвалідам проводилися і були в період Української держави у 1918 

році? 

 

 18.45. Отже,  найперше це безумовно медична допомога, велика 

кількість цих людей потребувала лікування. Якщо ми подивимося на слайд, я 

зобразила тут будівлі земських лікарень. По центру будівля лікарні 

Червоного хреста. Саме в таких медичних закладах отримували медичну 

допомогу інваліди Першої світової війни. Треба сказати, що вони усі 



лікувалися безкоштовно, фінансування на себе взяла держава. Більше того 

відкривалися   спеціальні відділення для лікування цих людей. А окремо 

лікувалися інваліди в ортопедичних інститутах в Харківському і в Одеському 

інститутах. Багато з них потребували покращення свого здоров’я в ідеальних 

умовах,  в спеціальних закладах,  можна сказати в  санаторіях. Так от 

зусиллями відділ опіки покалічених вояків і санітарно-курортного відділу 

медичного департаменту міністерства було організовано лікування інвалідів 

на курортах  у Криму. При чому виділилася бюджетні кошти. Інвалідів 

організовували таким  чином: з повітів обиралося кілька тих інвалідів, і їх  

можна було направити на лікування на Кримський півострів. Ну, вже коли 

восени відбулися відомі нам події , то міністерство виділило  55 тис 

карбованців, щоб повернути тих інвалідів,  які лікувалися в Криму і надати  

їм притулки недалеко від Києва , на Курилівці . Такою була медична 

допомога. Зрозуміло що в декілька хвилин я не можу вкластися, щоб 

розповісти, як відкривалися – механізм відкриття цих медичних закладів. 

Про те що, наприклад, Катеринославське земство, Харківське земство, 

Полтавське земство отримували від 200 тис карбованців, Харківське земство 

отримало до 50 тис карбованців , скільки ж  отримало  Київське земство для 

облаштування  відділень для лікування цих інвалідів.  
 

 Ще одним таким напрямком допомоги була  організація забезпечення 

інвалідів безкоштовними продуктовими пайками і промисловими виробами. 

Зрозуміло, що їхні маленькі пенсії не дозволяли їм жити, а  лише зводити 

кінці з кінцями. І тому саме земства взяли на себе таку організацію 

забезпечення безкоштовними продуктовими пакунками. Можемо уявити це 

ніби  як якесь ХХІ століття!  ХХ століття, перша половина ХХ ст., а це така 

соціальна відповідальність місцевих само врядувань! Перед вами світлина, 

світлина земської Лохвицької  управи.  Це взагалі, я б сказала ідеальна 

земська управа, і мабуть ідеальний Лохвицький повітовий комітет увічнених 

воїнів. Тому що саме вони налагодили забезпечення кожному  інваліду, який 



жив на території повіту. Кожен інвалід  отримував невеличкі продуктові 

набори. Зрозуміло, що проблема забезпечення пайками не могла вирішити 

продовольчого забезпечення цих людей і тому члени правління 

Всеукраїнської спілки увічнених вояків разом з представниками місцевих 

«комувічів», які знали проблему інвалідів з середини,  розробили 

законопроект  забезпечення - пенсійного забезпечення інвалідів. Знову ж 

таки, можна говорити,  про таку соціальну орієнтованість законодавчої 

ініціативи, при чому пенсії не мали бути уніфікованими – однаковими, а 

залежали від потреб інваліда, від його працездатності і мали коливатися  від 

15 до 200 карбованців, ну, на жаль,  цей законопроект, що потрапив на 

розгляд ради міністрів у березні, не був реалізований, ну зрозуміло, що з 

відомих таких об’єктивних обставин . 

 

 

 Забезпечення  увічнених вояків протезами – надзвичайно складна 

проблема.  Наступний слайд…І от будівля Київського казенного ортопедичне 



підприємства, заснованого у 1915 році, яке якраз і виконувало замовлення з 

виготовлення протез. Знову ж таки держава виділяла кошти на їх вироблення. 

Були проблеми. Проблема заключалася в тому, що були великі черги. І 

виняткове, наприклад,  у Київській губернії, Київське казенне ортопедичне 

підприємство воно мало чергу інвалідів розписану до 1924 року. Винятком 

склала Харківська губернія, де протезна майстерня працювала успішно і в 

1918 році, уже на друг половину травня було виготовлено понад 2000 

протезів, і тут ми можемо зробити висновок про те , що Українська держава 

несла відповідальність і за забезпечення інвалідів цими протезами.  

 Дуже важливим напрямком була державна підтримка інвалідів війни з 

організації їм трудової допомоги. Було таке цікаве, що власне  міністр 

Всеволод Любинський на одній з міністерських нарад наголосив , що 

допомога інвалідам має бути  (..Чути мене? – Так-24-56 - 25.01) Допомога 

інвалідам не благодійна, а трудова. Тобто, знову ж таки такими сучасними 

словами : інваліду, який міг працювати давали не рибу, а вудку, якої він міг 

ловити цю умовну рибку, іншими словами була відкрита мережа майстерень , 

фахових курсів, де здатні до праці люди могли заробляти собі на 

проживання, набути нових професій. Знову ж таки, якщо взяти Лохвицький 

повіт, Полтавську губернію, то відкрито десь до 1,5 десятка майстерень. 

Фактично діяльність інвалідів  цих майстернях, праця, фактично вона була, 

ну вона давала можливість вийти їм з матеріальної скрути.  

Якщо говорити про курси , де навчалися інваліди війни, то  на батьох курсах 

і майстернях вони, навіть, могли отримувати оцю нову спеціальність , 

отримувати новий фах разом із своїми дітьми. Хто ж фінансував відкриття 

оцих майстерень? Наприклад, знову ж таки я повернусь до цього 

Лохвицького повіту : фінансували волосні споживчі товариства. Це була така 

повсюдна практика в Україні, коли волосне чи повітове споживче товариство 

воно виділяло кошти. Це були різні суми від 200 карбованців  до  3000 

карбованців на рік на облаштування цієї майстерні, для закупівлі якихсь там 

засобів до праці, інструментів, щоб інваліди могли працювати.  



 
 Якщо говорити про курси (...наступний слайд..)  Курси, то вся Україна 

була покрита мережою оцих курсів, наприклад, от Харківська земська 

управа, вона організовувала курси, сільськогосподарські курси для інвалідів. 

У повітах діяла мережа курсів рахівників, курсів садоводів, де навчалися 

1000 інвалідів. Зрозуміло, що от оці цифри, ну, от як для сучасної людини, 

небагато означає, але кожен інвалід, який був працевлаштований, він 

зменшував навантаження на бюджет і ці кошти можна було передати на ту 

статтю соціального захисту їх, яка більш потребувала. Наприклад, у тій же 

самій Харківській губернії це Валуйський повіт, для одноруких інвалідів 

були відкриті курси відповідальних касирів, розсильних у магазини, у 

склади. На Катеринославщині і Полтавщині – курси різьби по дереву, 

садівництва, городництва, столярної, електротехнічної справи, бджолярства, 

консервування овочів, гончарства. У художній школі ім. М. Гоголя, це на 

Полтавщині, було навіть відкрито навчання інвалідів. На Волині курси 

кравців і рахівників. Тобто, знову ж таки, ми можемо зробити висновок про 



те, що і держава, і місцеві комітети увічних вояків були і зацікавлені, і вони 

дійсно робили такі практичні кроки із залученням інвалідів до, скажімо так, 

соціалізації, соціальної адаптації в нових умовах, до пошуку себе у цих 

умовах, до отримання фаху, ну і до влаштування свого життя в такому вже 

пост-воєнному вимірі.  

 
Ми можемо говорити про ще один з напрямків, як от юридична 

допомога. (наступний слайд) Це потребувало спеціальних осіб, людей з 

юридичною освітою. В багатьох повітах України були влаштовані юридичні 

бюро. Це на себе взяла організація Всеукраїнська спілка увічних вояків.  

Якщо ви побачите фото харківського трамваю… Здавалося б, до чого 

тут увічні воїни, Харків і трамвай? Так от, це до того, що земства і спілки 

інвалідів відшукували такі додаткові можливості щоб якось поліпшити життя 

інвалідів. Ну от, харківський трамвай означає те, що харківська міська дума 

взяла на себе оплату проїзду інвалідів війни у такому виді транспорту. 

Інваліди користувалися безкоштовним транспортом. Наприклад, у Київській 



губернії, в Умані, повітове земство організувало для інвалідів війни посадку 

садів із безкоштовною роздачею саджанців. Вдова чи дружина інваліда також 

могли отримати невеличку матеріальну допомогу. Наприклад, в Херсонській 

губернії вони могли отримати земельний наділ у розмірі 2-х десятин землі за 

пільговою платою. Окрім того були організовані спеціальні притулки для 

інвалідів, інвалідні будинки, де могли проживати інваліди, котрі втратили 

своє житло. Це тільки та частина, яку я можу розповісти з величезної 

кількості архівних документів, які зберігаються у київських обласних 

архівах, з тих статистичних даних, які дійсно говорять про те, що оці 

напрямки соціального захисту, соціальної допомоги інвалідам війни були 

досить дієвими саме в Українській державі Павла Скоропадського.     

 31.10 Дякуємо вам за таку цікаву інформацію. Хотілося б уточнити, чи 

існувало спеціальне законодавство для цієї суспільної групи і які фінансові 

ресурси виділялися для них? 

 



 31.25 Отже, наступний слайд, і я хочу сказати про таку особливість 

існування Української держави Павла Скоропадського. Міністерство 

народного здоров’я і державного опікування було утворено 3 травня. 

Абсолютний вакуум законодавства і Українська держава частково адаптує 

законодавство Російської імперії. Якщо ми порівняємо з цією ж 

більшовицькою Росією, де було знищено все до основ, а потім відбувалися ці 

напрацювання, коли майже весь 1918 р. оця соціальна складова в 

більшовицькій Росії взагалі не існувало. Українська держава іде таким 

шляхом: адаптація до своїх умов, до своїх принципів державного 

будівництва законодавства Російської імперії, практична діяльність і 

одночасно напрацювання таких програмних документів (наступний слайд). 

 

 
 Наприклад, Статут міністерства було прийнято вже в липні, Програма 

діяльності департаменту державного опікування розглядається на урядовій 



нараді з питань державної опіки (наступний слайд) 15-17 липня 1918 р. у 

Києві. 

Треба сказати, що взагалі напрацювання таких державних засад 

охорони здоров’я і соціального захисту населення в Українській державі 

відбувається за широкого залучення діячів земської медицини, санітарної 

медицини, діячів соціальної опіки. Саме вони приймають таку широку участь 

у створенні цих програмних документів.  

Отже, Програма діяльності департаменту державного опікування, це 

буде той основний документ, у якому розкриваються принципи соціального 

захисту населення. Цей документ складається з таких пунктів:  опікування 

дітей, опікування незаможних дорослих, приватна благодійність, і, те що нам 

найважливіше – це опікування, пов’язане із війною. Два підрозділи: 

опікування військовоскалічених, в нашому випадку це інваліди, увічні воїни, 

і опікування інших категорій, що постраждали від воєнних дій.  
 

Якщо говорити про те, хто мав опікуватися, то це був Департамент 

державного опікування. Фахівці розробили цілу низку законопроектів, 

виходячи із цієї програми. На осінь були готові законопроекти про інвалідів 

війни. Але події складаються так, що до влади приходять інші. Українська 

держава перестає існувати. Майже весь період від існування Української 

держави Павла Скоропадського основним програмним документом в царині 

державної опіки є Програма діяльності Департаменту державного опікування  

 і власне оцей же ж розділ, що опікування пов’язане із війною. 



 
 Фінансування це надзвичайно складна царина. Тому що в 1918 р. Українська 

держава приймає перший в своїй історії бюджет, який є соціально 

зорієнтованим. Якщо ми подивимося на слайд, я поставила фото гетьмана 

Павла Скоропадського, тому що законопроекти про фінансування інвалідів 

війни йшли із позначкою «приорітетні», і гетьман підписує кілька 

законопроектів, причому із приписом, що ця сума має бути надана 

якнайскоріше і з найпершого асигнування. Можливо вплинуло, те, що він сам 

військовий, він знав важку службу солдата, воїна, тому ці кошти у першу 

чергу виділялися. Було виділено 8 млн. карбованців. Вони були розподілені 

між губернськими повітовими земствами, міськими управами, 

Департаментом державного опікування. Ці кошти виділялися упродовж 

всього періоду існування гетьманату. Кошти навіть виділялися на підставі 

листів, на підставі прохання, головним чином земських управ. Виділялися 

два транші на виробництво протезів, на лікування інвалідів у санаторіях, на 

забезпечення діяльності різних майстерень. Тобто кошти виділялися 



упродовж всього існування Української держави Павла Скоропадського. 

Дякую. 

 36.48 Дуже дякую вам за такі змістовні відповіді і на останок хотілося б 

запитати у вас із якими проблемами стикалися люди з особливими потребами 

у той час? 

 

37.03 Зрозуміло, що 1918 р… війна, безробіття, дефіцити. (наступний 

слайд) Людина живе і той же самий інвалід війни живе у постійному стресі. 

Правда його не відпускають оці бойові дії. Це такий цілий комплекс проблем. 

І якщо подивитися на цю проблему, із чим зіткнулася Українська держава 

при вирішенні проблем інвалідів? Якби так обернено-пропорційне запитання. 

Якщо ми подивимося на карту, яку я готувала, ще захищаючи колись давно 

кандидатську дисертацію, маршрути повернення українських 

військовополонених в Українську державу. Українська держава має 184, ну 

це умовно, можливо їх було більше, інвалідів війни. Велика частина 

українців перебуває у полоні, яких потрібно повертати. Із червня 1918 р. 



починається процес повернення військовополонених до України. Зрозуміло, 

що навантаження на місцеве самоврядування, комітети увічних воїнів, 

земські управи збільшується, оскільки з’являється нова маса і нова кількість 

інвалідів війни. А одним із перших положень, яке регулювало повернення 

українських військовополонених, що першими мають повернутися інваліди, 

яких необхідно було лікувати.  

 
Якщо ми подивимося наступний слайд – реевакуація біженців 

Української держави, то це буде ще один такий зустрічний потік, який 

виїжджав із України. Ті ж самі іноземні біженці, поляки, литовці, латиші. І 

ми можемо побачити, що українські залізниці, якими їхали біженці до 

кордону. І українські військовополонені, які поверталися, несли величезне 

навантаження. Це і фінансова навантаження, і (наступний слайд) епідемічне 

навантаження. 



 
 Поширення епідемій в Українській державі. Я б сказала. Що це такий 

епідемічний апокаліпсис: тиф, іспанка, холера. Це все ніяк не додавало, 

скажімо так, щастя у житті тогочасного увічного воїна. Але, як би там не 

було, Українська держава взяла на себе відповідальність за ту людину, яка в 

1914 р. була мобілізована до війська Російської імперії, яка була змушена 

воювати за чужі інтереси, за імперські інтереси на Південно-Західному 

фронті Першої світової війни, і яка повернулася інвалідом і яка саме в часи 

оцієї Української держави Павла Скоропадського із квітня по середину 

грудня 1918 р. відчувала підтримку держави, відчувала турботу держави і 

старання держави вписати маленьку людину в частину цього все ще 

існуючого військового соціуму. Дякую. 

40.37 Ми дуже вдячні вам за таке змістовне інтерв’ю, такі дуже цікаві 

факти, які ми дізналися. Це було дуже цікаво. 

40.48 Дуже дякую вам, що слухали. Дуже дякую за ваші цікаві 

запитання. І я жалкую, мабуть, це така маленька ремарка. Про те, що ці 



матеріали я збирала в минулому тисячолітті в Центральному державному 

архіві вищих органів влади і управління і не мала змоги оцифрувати ці 

архівні документи щоб показати на слайдах. От зібрання повітових комітетів 

увічівців, збори де вони засідали і вирішували, як допомогти цим увічним 

воякам. Дякую вам. 

41. 26 Дякую. Було дуже змістовно.  

41.31 Дякуємо, Любов Миколаївно. До побачення.   

                    


