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ВСТУП 

 

Актуальність теми і концептуальна постановка проблеми. ХХІ 

століття розпочинає добу, в якій людська особистість стає головною 

суспільною цінністю. У сучасній історичній науці активізується 

антропологічний підхід, який ставить людину в центр історичного дослідження. 

Історико-антропологічний підхід привернув увагу дослідників до різноманітних 

житттєвиявів людини. На його засадах у другій половині ХХ століття 

сформувався один із сучасних напрямів розвитку історичної науки – історія 

повсякдення. У рамках цього напряму ведуться дослідження умов життя, праці 

та відпочинку переважної більшості населення («пересічних людей») в тому чи 

іншому історичному просторі [86, с. 618]. Предмет історичного пізнання 

зміщується від вивчення «знелюднених» соціальних структур до людини як 

суб’єкта всіх соціальних утворень. Історія повсякдення зараз активно 

розробляється російськими та західноєвропейськими вченими. Регулярно 

видаються серії історичних досліджень з історії повсякдення, у рамках яких 

виходить у світ широкий спектр історичних студій. Цей напрям поступово стає 

пріоритетним у російській і західній історіографії [246, с. 225]. Тому провідний 

фахівець з історії України ХІХ – початку ХХ ст. член-кореспондент НАНУ О.П. 

Реєнт цілком слушно вважає, що наступний етап історичних досліджень має 

базуватися, серед іншого, на вивченні конкретних явищ побутового порядку, 

«що в кінцевому підсумку є рушіями і мотиваційними чинниками людської 

діяльності та самоорганізації. Тільки повернення до людини, – пише він, – з її 

тогочасними турботами й інтересами, … спроба поглянути на світ її очима 

може наблизити нас до розуміння великої таємниці минулого, якою оповиті 

кожен день та кожна година існування людського суспільства» [247, с. 36]. А 

відтак і вивчення історії боротьби за здоров’я людини набуває дедалі більшої 

актуальності. 

Сучасні процеси подолання негараздів перехідного періоду, становлення 

нової системи охорони здоров'я в Україні вимагають усвідомлення і творчого 



 

 

 

осмислення історичного досвіду. Без вивчення історії організації охорони 

здоров’я та специфіки місцевих умов розвитку цієї діяльності неможливе 

вироблення сучасної теорії охорони здоров’я і створення її нової української 

моделі. Тільки засвоївши уроки минулого, можна впевнено рухатися шляхом 

прогресу. Проблеми історії дорадянської охорони здоров'я мають привернути 

увагу дослідників ще й з точки зору можливостей пристосування деяких її 

елементів до умов сучасності. Адже, на відміну від радянської системи, 

дорадянська охорона здоров'я формувалася, як і сьогоднішня, в ринкових 

умовах. 

З іншого боку постійно зростає увага істориків і громадськості до 

минулого міст України. Як справедливо зазначає О.П. Реєнт, «після певного 

забуття міська проблематика усе більше переміщається з периферії наукового 

зацікавлення в його центр (це частково пов’язане й зі зміною наукової 

парадигми)» [246, с. 226]. Протягом останніх років склався певний напрям 

історичних студій – містознавство, який увібрав досягнення, напрацювання 

фахівців з політичної, економічної, соціальної історії, історичного краєзнавства, 

інших, неісторичних наук, перш за все економічної географії, демографії, 

соціології, філософії. При цьому розгляд міської проблематики все нагальніше 

потребує перенесення акценту із дослідження макропоказників, законодавчих 

норм – на життя людини в місті [там само, с. 227]. Відзначений недавно 350-

річний ювілей Харкова значно посилив інтерес громадськості до всіх складових 

історичного розвитку другого за величиною та значущістю міста України, 

зокрема й до історії охорони здоров'я в ньому. 

Слід мати на увазі, що це – дослідження з історії охорони здоров'я, а не з 

історії медицини. Різниця між означеними поняттями суттєва. Під охороною 

здоров'я ми розуміємо сферу суспільної діяльності, яка складається з державних 

і громадських заходів, спрямованих на збереження та поліпшення здоров'я 

населення. Можливі заходи різного характеру: економічні, політичні, юридичні, 

адміністративні, медичні тощо. Медицина є системою наукових знань і 

практичних заходів, об'єднаних тією ж спрямованістю, що й охорона здоров'я. 



 

 

 

Тобто охорона здоров'я – це суспільна практика, а медицина – це і наука, і 

практика. Отже, семантично поняття «охорона здоров'я» і «медицина» 

перетинаються лише в площині медичної практики, історія якої знайшла своє 

відображення в дисертації (рис. 0.1). Тобто певний стик все ж таки є, але 

основний наголос у дослідженні робиться не на суто медичні заходи. Щодо 

історії медичної науки, то вона не є предметом дослідження. Іншими словами, 

дисертацію присвячено винятково історії практичної охорони здоров'я в 

Харкові. 

Виходячи з вищезазначеного, автор пропонує запровадити поняття 

«соціальна історія охорони здоров'я», оскільки розвиток охорони здоров'я як 

сфери суспільної діяльності визначається соціально-економічними умовами, за 

яких він відбувається, зумовлюється загальними суспільними процесами та 

рівнем розвитку науки і культури. Власне зміст запропонованого поняття 

складають історичні закономірності виникнення та еволюції охорони здоров'я в 

системі «охорона здоров'я – суспільство», а на місцевому рівні – «охорона 

здоров'я в місті – суспільство – міська громада». У цій системі охорона здоров'я 

тісно пов’язана і взаємодіє з іншими сферами суспільної практики – 

економікою, політикою, наукою, освітою, управлінською і правоохоронною 

діяльністю тощо, а охороноздоровчі інститути – відповідно з іншими 

інститутами суспільства (громади) – владними, господарськими, культурними 

та ін. Щодо конкретних аспектів, то в першу чергу йдеться про комплексне 

дослідження впливу історичних умов на розвиток охорони здоров'я в Харкові і 

взаємодії в системі «охорона здоров'я в місті – суспільство – міська громада». 

Отже, поєднання трьох актуальних напрямів сучасної історіографії – 

соціальної історії, історії повсякдення та містознавства і визначили тему 

дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана у відділі історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту 

історії України НАН України і є складовою планової теми наукових досліджень 

 



 

 

 

 

 
 

 

Рис. 0.1. Логічно-семантична схема взаємодії між змістами понять «охорона здоров’я» і 

«медицина». 
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відділу: «Влада і суспільство на українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст.: 

тенденції розвитку у контексті історії Центрально-Східної Європи» (номер 

державної реєстрації – 0105U000284). Також робота відповідає науковій темі 

кафедри основ економічної теорії та культурології Харківського національного 

медичного університету «Історичні, економічні та соціокультурні аспекти 

розвитку охорони здоров'я». 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи стало 

комплексне вивчення та всебічне висвітлення розвитку охорони здоров’я 

населення в місті Харкові за його існування в межах Російської імперії на 

історичному тлі соціально-економічних і політичних процесів, що відбувалися 

в суспільстві. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких основних 

наукових завдань: 

- проаналізувати стан розробки та теоретико-методологічні підходи при 

вирішенні проблеми, а також з’ясувати інформаційний потенціал її джерельної 

бази; 

- реконструювати історичні умови виникнення і структуру організації 

керування охороною здоров’я в Харкові та охарактеризувати функціональне 

призначення керівних органів; 

- визначити фаховий рівень підготовки і роль медичних кадрів, а також 

персональну відповідальність за виконання своїх обов’язків провідних 

спеціалістів; 

- показати специфіку фінансування галузі; 

- дослідити визначальні природні й соціальні чинники, що впливали на 

здоров’я городян; 

- охарактеризувати оздоровчі й санітарно-протиепідемічні заходи та 

етапи їх поліпшення при застосуванні; 

- розглянути основні види забезпечення населення Харкова медичною 

допомогою; 



 

 

 

- дати комплексну оцінку взаємовідносин суб’єктів профільної діяльності 

в Харкові з владними, господарськими, культурними й іншими інституціями та 

між собою в системі «охорона здоров'я – суспільство – міська громада»; 

- висвітлити роль органів державної влади, місцевого самоврядування, 

земських, громадських, станових, релігійних, приватних організацій, а також 

окремих осіб у становленні й забезпеченні функціонування установ охорони 

здоров'я в Харкові у XVIII – на початку ХХ ст.; 

- подати біографічні портрети кращих представників-професіоналів – 

рушіїв у цій сфері та скласти їх колективний просопографічний соціоетнічний 

портрет; 

- визначити місце Харкова серед інших міст Російської імперії відповідно 

основним показникам стану охорони здоров'я; 

- враховуючи історичний досвід, накопичений у Харкові, запропонувати 

ряд практичних рекомендацій місцевим органам державної влади і міського 

самоврядування щодо поліпшення сучасної охороноздоровчої діяльності. 

Об’єктом дослідження є соціально-економічні й побутові умови життя 

та їх вплив на стан здоров’я харків’ян за імперської доби. 

Предметом висвітлення стали історичні передумови створення та 

особливості здійснення сукупності державних і громадських заходів, 

спрямованих на збереження й укріплення здоров’я та працездатності населення 

м. Харкова, комплексне поліпшення його санітарно-протиепідемічного і 

лікувально-профілактичного обслуговування, підвищення загального рівня 

культури в цій сфері. 

Хронологічні рамки змісту роботи охоплюють історичний відтинок від 

30-х років XVIII століття до 1917 року – від початку фактичної організації 

охорони здоров'я мешканців міста до кінця існування Російської імперії, 

падіння якої спричинило руйнацію або зміну характеру діяльності інститутів у 

сфері охорони здоров'я. Спираючись на загальноприйняту періодизацію історії 

українських земель у складі Російської держави, дисертант виділив два етапи 



 

 

 

розвитку охорони здоров'я в Харкові: перший – до великих реформ ХІХ 

століття, другий – пореформений період ХІХ і початку ХХ століть. 

Територіальні рамки дослідження охоплюють місто Харків відповідно 

до його історичних меж у XVIII – на початку ХХ ст. 

Наукова новизна дисертації обумовлена визначенням об’єкта, предмета, 

мети та дослідницьких завдань дисертації, авторською концепцією їх реалізації. 

Це перше спеціальне комплексне дослідження, присвячене історії охорони 

здоров'я в Харкові за модерної доби, до того ж виконане цивільним істориком, а 

не медиком. Дотепер історія охорони здоров'я в Харкові, як це буде доведено 

нижче, вивчалася переважно з точки зору історії медицини. Дисертація 

виконана на засадах соціальної історії, історії повсякдення і містознавства. 

Дисертант запроваджує до наукового обігу нове поняття «соціальна історія 

охорони здоров'я». Такий підхід дозволив виявити ряд принципових 

закономірностей розвитку охорони здоров'я в Харкові дорадянської доби в 

системі «охорона здоров'я – суспільство – міська громада» на тлі соціального 

простору і часу. 

Новизна дисертації обумовлена її дослідницькими завданнями, спробою 

з’ясувати недостатньо вивчені питання історичних умов організації і розвитку 

дорадянської охорони здоров'я в Харкові. Це дозволило створити 

альтернативне існуючому бачення проблеми. А існуюче бачення ґрунтується 

багато в чому на висновках радянської історіографії. Унаслідок 

історіографічного аналізу стану розробленості проблеми в дисертації вперше 

доведено необґрунтованість низки постулатів радянської історіографії щодо 

стану і розвитку охорони здоров'я в дорадянські часи. 

Новим є сам проблемно-хронологічний підхід до вивчення обраної 

проблеми, в якому поєднуються методи історичного дослідження з сучасними 

досягненнями медичної наукової дисципліни «Соціальна медицина і 

організація охорони здоров'я». Дисертант об’єднав під єдиним проблемно-

хронологічним дахом структурні елементи охорони здоров'я як сфери 

суспільної діяльності з історією їх розвитку в Харкові. 



 

 

 

Комплексний підхід до використання джерельної бази роботи значно 

розширив її змістовність, дозволив зосередити основну увагу на більш 

ґрунтовному аналізі джерел. Унаслідок цього було системно опрацьовано низку 

конкретних питань, які складають зміст проблеми і які, або взагалі не 

вивчалися, або з’ясовувалися з вузькопрофесійної (медичної) точки зору. 

Встановлено багато нових фактів і положень, що призвело до більш 

аналітичного обміркування закономірностей поступу харківської охорони 

здоров'я. Дисертантом уведені до наукового обігу архівні джерела з фондів 

Державного архіву Харківської області та Центрального державного 

історичного архіву в м. Києві. 

Уперше системно проаналізовані і узагальнені питання організації 

харківської охорони здоров'я в історичному контексті їх поступу, досвід 

виникнення, становлення, діяльності всіх харківських охороноздоровчих 

структур у досліджуваний період, їх взаємодії між собою і з іншими 

інститутами тогочасного суспільства. В дисертації розкриваються як позитивні, 

так і негативні сторони охороноздоровчої діяльності, аналізуються причини, що 

забезпечували успішне вирішення проблем, чи, навпаки, перешкоджали 

динамічному розвиткові охорони здоров'я. 

Все це дозволило належним чином оцінити спадщину дорадянської 

харківської охорони здоров'я, виявити закономірності її розвитку, 

проаналізувати характерні риси генези місцевої вітчизняної охорони здоров'я у 

XVIII – на початку ХХ ст. 

Зрештою саме таке осмислення проблеми дозволило виділити цілком 

оригінальні уроки, що можуть стати в нагоді для вирішення сучасних проблем, 

вироблення і реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я. Дисертант 

робить спробу надати сучасним органам державної влади і міського 

самоврядування практичні рекомендації щодо врахування в їх діяльності 

позитивного досвіду, який був нагромаджений в сфері охорони здоров'я на 

місцевому рівні за тих часів, що досліджуються. 



 

 

 

Практичне значення дисертаційної роботи має науково-теоретичний, 

пізнавальний, виховний і суто практичний аспекти. 

Перший полягає в тому, що її фактичний матеріал і теоретичні положення 

можуть стати в нагоді при подальшому дослідженні історії охорони здоров'я в 

Україні, підготовці узагальнюючих праць із соціальної історії України, а також 

довідкових видань. 

Другий – в тому, що матеріали дисертації покликані прислужитися 

викладачам при викладанні курсів історії України, краєзнавства та історії 

медицини в медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладах, а також 

музеям, бібліотекам, культурним центрам, іншим установам у краєзнавчій і 

просвітницькій роботі. Концепція і основні положення дисертації були 

використані при написанні навчального посібника «Історія охорони здоров'я в 

Харкові», який рекомендований МОЗ України для студентів вищих навчальних 

закладів IV рівня акредитації [115]. 

Вивчення історії охорони здоров'я виховує молодь на прикладах героїчної 

праці і подвигів медичних працівників у боротьбі за здоров'я народу. Пам’ять 

про них слугуватиме розширенню особистісної палітри роздумів і почуттів, 

сприятиме формуванню індивідуума, який відчуватиме свою соціальну 

відповідальність Це третій аспект практичного значення даного дисертаційного 

дослідження. 

І, нарешті, четвертий аспект полягає в тому, що положення, висновки та 

узагальнення дисертації можуть мати практичний інтерес для поступу охорони 

здоров'я в сучасній Україні. Органам державної влади і органам місцевого 

самоврядування пропонується запровадити їх у своїй охороноздоровчій 

практиці. Потрібно також зауважити, що за одним з результатів дослідження 

Харківська судово-медична служба встановила рік свого заснування. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано самостійно, усі 

наукові результати одержані дисертантом особисто. Більшість публікацій 

автора за темою дисертації одноосібні. Лише навчальний посібник «Історія 



 

 

 

охорони здоров'я в Харкові» підготовлено в співавторстві. Внесок дисертанта в 

цій праці становить 60 % її обсягу. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація та окремі її положення 

неодноразово обговорювались на засіданнях кафедри основ економічної теорії 

та культурології Харківського національного медичного університету і 

кафедральних теоретичних семінарах. Після виходу в світ монографії 

дисертанта «Організація охорони здоров'я в Харкові за імперської доби 

(початок XVIII cт. – 1916 р.)» відбулися дві її презентації (червень і вересень 

2007 р.), на яких обговорювалися положення дисертації [65; 221; 238, с. 6]. У 

першій з них, крім науковців, брали участь депутати харківських місцевих рад 

(міської та районних) і Верховної Ради України, очільники місцевої охорони 

здоров'я і представники засобів масової інформації [65; 221]. У такий спосіб 

положення дисертації були доведені до широких кіл громадськості. 

Окремі наукові проблеми, розроблені в дисертації, і підсумки їх 

дослідження доповідались автором на міжнародних, всеукраїнських і 

міжвузівських наукових конференціях: міжнародній науково-практичній 

конференції «Перспективные разработки науки и техники» (Бєлгород, 2004 р.); 

ІІ міжнародній науково-теоретичній конференції «Знаки питання в історії 

України: українська історія у східноєвропейському контексті» (Ніжин, 2004 р.); 

міжвузівській науковій конференції «Медицина третього тисячоліття» (Харків, 

2004 р.); міжнародних наукових конференціях «Медицинская профессура 

Российской империи» (Москва, 2004, 2005 і 2006 рр.); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Від фундаментальних досліджень – до 

прогресу в медицині» (Харків, 2005 р.); міжнародній науково-практичній 

конференції «Місцеве самоврядування: історія та сучасність (до 140-річчя 

запровадження земств на Херсонщині)» (Херсон, 2005 р.); міжнародній 

науковій конференції «Архівні джерела у формуванні історичної пам’яті» 

(Херсон, 2006 р.); міжнародній науковій конференції «Краєзнавство і учитель – 

2006» (Харків, 2006 р.); міжнародній науковій конференції «Краєзнавство і 

учитель – 2007» (Харків, 2007 р.); міжнародній науковій конференції 



 

 

 

«Одинадцяті Слобожанські читання» (Харків, 2007 р.) [6; 138; 237; 238; 239; 

240; 248; 249; 250]. Основні положення та висновки дисертації були викладені 

здобувачем у доповіді на засіданні Харківського міського клубу «Краєзнавець» 

(липень 2009 р.). 

Відділ історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України 

НАН України обговорив дисертацію і рекомендував прийняти її до захисту (в 

обговоренні також брали участь співробітники інших структурних підрозділів 

інституту). 

Публікації. Викладені в дисертації положення відображені в монографії 

«Організація охорони здоров'я в Харкові за імперської доби (початок XVIII ст. 

– 1916 р.)» (Харків, 2007) [253], навчальному посібнику «Історія охорони 

здоров'я в Харкові» (Харків, 2008) [115], 23 статтях у наукових фахових 

виданнях, 13 тезах доповідей на наукових конференціях загальним обсягом 46 

друкованих аркушів. 

Структура роботи обумовлена логікою проблеми, метою і завданнями 

дослідження. Дисертація побудована за проблемно-хронологічним принципом, 

де проблеми – це елементи охорони здоров'я відповідно до їх сучасного 

трактування медичною науковою дисципліною «Соціальна медицина і 

організація охорони здоров'я». Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел та літератури. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Стан наукової розробленості теми 

 

У літературі, присвяченій становленню охорони здоров'я в Харкові можна 

ясно побачити три періоди, нерозривно пов’язані з історією країни: 

дорадянський, радянський і сучасний, або пострадянський. 

Перші спроби проаналізувати історію харківської охорони здоров'я 

припадають на дожовтневий період. Серед них, безумовно, вирізняється 

фундаментальна монографія Д.І. Багалія і Д.П. Міллера, присвячена історії 

Харкова [7]. Вона висвітлила головні шляхи, якими прямувала харківська 

охорона здоров'я на перших етапах свого становлення. Це фундація медичної 

частини міста і формування міської лікувально-санітарної організації, боротьба 

з найнебезпечнішими хворобами, створення і діяльність лікувальних закладів, 

санітарне впорядкування міста. Але охорона здоров'я посіла доволі скромне 

місце в історичній енциклопедії нашого міста, якою стала «История города 

Харькова за 250 лет его существования». На жаль, автори мали змогу виділяти 

тільки найголовніше в історії розвитку кожного сегмента харківського життя, 

зокрема й у охороні здоров'я. Тому багато питань залишилися поза їх увагою 

або були досліджені недостатньо, часом тільки позначені. 

Про внесок медичного факультету Імператорського Харківського 

університету в розвиток охорони здоров'я губернського міста писали Д.І. 

Багалій, М.Ф. Сумцов, В.П. Бузескул, К. Фойгт та інші автори у працях, 

присвячених ювілеям навчального закладу [8; 9; 130; 310]. 

У дорадянський період суто медичні аспекти санітарно-протиепідемічної 

діяльності в Харкові досліджували А.С. Пітра, М.В. Томашевський, І.Л. 

Чижевський [296; 367, с. 30–34; 429]. Так, професор медичного факультету 

Імператорського Харківського університету А.С. Пітра в своїй докторській 



 

 

 

дисертації проаналізував захворюваність «харьковцев» на найбільш поширені 

хвороби і смертність від них, вказав причини захворювань та методи лікування 

[429]. Але, зрозуміло, що його погляди відповідали тогочасному (1854 р.) рівню 

розвитку медицини і мають сприйматися як архаїчні. 

Перший харківський міський санітарний лікар М.В. Томашевський 

проаналізував підсумки епідемій холери в місті протягом більш як сорока років, 

дослідив витоки венеричних захворювань, а також надав харківській 

громадськості звіт, в якому барвисто описав санітарний стан міста і перші 

заходи міського громадського самоврядування щодо його поліпшення [296; 

367, c. 30–34]. 

Протоієрей І.Л. Чижевський зібрав і надав для публікації відомості про 

тривалість і згубність холерних епідемій в Харкові в 1830–1872 рр. [367, c. 30–

34]. 

На початку ХХ ст., коли лікувально-санітарна організація в Харкові вже 

стала реальністю, цілком природнім було проведення досліджень, пов’язаних з 

висвітленням її практичної діяльності. Так з’явилися «Обзор Харьковской 

городской лечебно-санитарной организации (1910–1914 гг.)» очільника 

харківської міської санітарної служби В.В. Фавра [155] і розділ, присвячений 

Харкову у «Сборнике по городскому врачебно-санитарному делу в России» 

видатного діяча російської громадської медицини Д.М. Жбанкова [62]. Автори 

відзначили, що харківська міська лікувально-санітарна організація набула вже 

на той час визначених контурів, особливу увагу звернули на такі аспекти, як 

кількісна динаміка її зростання, види і масштаби надання медичної допомоги, 

постановка лікарняної справи і санітарної служби, проблеми фінансування та 

матеріального забезпечення, діяльність органів керування міським «врачебно-

санитарным делом», перші здобутки і труднощі практичної діяльності тощо. 

Згадані праці були покликані привернути увагу громадськості до міських 

охороноздоровчих проблем. У контексті досліджуваної проблеми вони 

надзвичайно важливі, бо відзначаються порушенням гострих питань 

становлення міської охорони здоров'я того періоду. Варто також наголосити, 



 

 

 

що автори зазначених праць володіли дуже різноманітним за характером та 

змістом фактичним матеріалом, що підсилює цінність їхніх досліджень. Хоча 

висновків і оцінок у тих працях майже не містилося. 

Найбільше зацікавлення викликала організація санітарної служби, адже 

загальний стан захворюваності інфекційними хворобами по Харкову виглядав 

жахливо, часті епідемії забирали тисячі життів, у зв’язку з чим саме санітарним 

заходам, на думку авторів, надавалося першорядного значення у вирішенні 

нагальних проблем. Однак при цьому залишалися поза увагою соціальні 

чинники, що призводили до неминучого поширення захворювань. Взагалі, усі 

названі праці також розглядали насамперед медично-науковий бік справи під 

вузькоспеціальним (медичним) кутом зору. 

Практично та ж сама інформація, що й у «Обзоре Харьковской городской 

лечебно-санитарной организации (1910–1914 гг.)» міститься в збірнику 

«Современное хозяйство города Харькова (1910–1913)», оскільки розділ 

«Врачебно-санитарная организация» в ньому написав той же В.В. Фавр майже 

одночасно зі своїм «Обзором» [278; 279]. На відміну від останнього в збірнику 

детальніше розглядається питання організації боротьби з інфекційними 

захворюваннями в місті. До того ж у інших розділах збірника є відомості про 

санітарну очистку міста, роботу водогону, діяльність міської влади в галузі 

гігієни харчування (боротьбу з інфекційними хворобами худоби, нагляд за 

молочними фермами і торгівлею молочними продуктами, нагляд за бойнями, 

м’ясопереробними підприємствами і м’ясними лавками). Підхід до викладення 

матеріалу в збірнику такий само, як і у вищенаведених працях В.В. Фавра і 

Д.М. Жбанкова. 

У цілому в дорадянській літературі було окреслено низку питань, що 

потребували подальшого з’ясування істориками. Це, насамперед, питання про 

причини найпоширеніших у Харкові захворювань і виникнення епідемій та 

методи боротьби з ними, питання еволюції керування охороноздоровчою 

сферою в місті, питання вдосконалення існувавших видів медичної допомоги 



 

 

 

населенню (стаціонарної, амбулаторної, забезпечення лікарськими засобами) і 

появи нового її виду (швидкої і невідкладної допомоги). 

У дожовтневих роботах зібрано та вивчено дані надзвичайно цікаві, їх 

авторам були доступні джерела, багато з яких до нас не дійшли. Отже, з точки 

зору фактографії вони, безперечно, дуже змістовні. 

У процесі формування радянської історіографії (другий період) наукова 

проблематика, пов’язана з вивченням досвіду організації охорони здоров’я на 

місцевому рівні у дожовтневий період, мало цікавила дослідників, бо сам 

досвід був неактуальним для радянської системи охорони здоров’я. У істориків 

склався певний стереотип: до Жовтневої революції в Російській державі не 

було державної охорони здоров'я, медична допомога надавалася переважно на 

комерційних засадах і незаможні трудящі були її позбавлені А раз так, мовляв, 

то дорадянська охорона здоров'я не заслуговує на увагу [58, с. 11]. Позитивно 

оцінювати досягнення дорадянської охорони здоров'я не дозволялося. Причому, 

така позиція була характерна для всіх етапів розвитку радянської історіографії. 

Однак траплялися й деякі винятки. До таких, перш за все, можна віднести 

працю видатного діяча громадської медицини С.М. Ігумнова «Очерк развития 

земской медицины в губерниях, вошедших в состав Украинской ССР, в 

Бессарабии и в Крыму» [67], де в проблемно-хронологічному порядку було 

досліджено всі аспекти земсько-медичної справи. У 20–30-ті рр. при НКОЗ 

УРСР працював Український інститут охорони здоров'я. До його керівництва 

входили колишні земські лікарі. Вони співчутливо поставилися до ідеї С.М. 

Ігумнова видати розгорнуту історію земської охорони здоров'я в Україні. 

Інститут схвалив план і програму підготовки такого видання. С.М. Ігумнов 

підготував рукопис на 85 друкованих аркушів. Але наприкінці 30-х років 

інститут з ідеологічних міркувань розігнали. Не останню роль відіграло 

схвальне ставлення його очільників до земської охорони здоров'я. Ясна річ, що 

після закриття інституту видання фундаментальної праці С.М. Ігумнова не 

відбулося. Неможливо було за сталінських часів видати книгу, в якій створення 

земської медицини проголошувалося «основной социальной реформой ХІХ 



 

 

 

века и глубоко коренящейся в недрах народных потребностей» [67, с. 3]. Проте, 

колишньому директорові УІОЗ С.С. Кагану, який став завідувати кафедрою 

соціальної гігієни Першого Київського медичного інституту, вдалося 

«пробити» видання на базі 1-го КМІ заключної, узагальнюючої частини 

«Очерков» (із суттєвими купюрами) обсягом всього 152 сторінки на правах 

рукопису. У передньому слові, звичайно, С.М. Ігумнова «брикнули» за те, що 

він був народником, і закинули йому недостатність критики земської охорони 

здоров'я. На щастя, у відділі рідкісних видань і рукописів Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка зберігся повний рукопис у 

машинописному варіанті, переплетений у томи по губерніях. Це досить 

масштабне дослідження, в якому автор намагався дати об’єктивні й виважені 

оцінки щодо діяльності земств у царині охорони здоров'я, віддаючи належне 

їхнім зусиллям і досягненням. Том, присвячений Харківській губернії, за 

обсягом більший за всю видану книгу [68]. Але місто Харків в ньому майже 

ніде не виокремлюється. Автор аналізує розвиток земської медицини або 

загалом по губернії, або ж по повітах. Щодо самого Харкова, то С.М. Ігумнов 

детально аналізує діяльність двох земських лікувальних закладів – губернської 

земської лікарні на Сабуровій дачі і «родовспомогательного заведения» при 

земському повивальному училищі. Матеріали в дослідженні подаються з точки 

зору лікаря і присвячені, головним чином, медичним питанням. Але й соціальні 

питання не залишилися поза увагою автора. Справа в тому, що С.М. Ігумнов 

був не тільки медиком. У 1904 р. він зайняв посаду завідувача Харківським 

губернським санітарним бюро і багато років плідно працював на ній. 

Організаційний талант і працьовитість здобули йому на цій посаді великий 

авторитет [50, с. 177]. Увесь свій накопичений великий досвід громадської 

роботи С.М. Ігумнов спробував узагальнити в «Очерке». Тому крізь історію 

медицини в його праці проглядає аналіз проблем, пов’язаних із взаєминами 

земств і держави. 

У повоєнні роки директор Українського психоневрологічного інституту 

М.М. Зеленський у своїй монографії узагальнив досвід надання психіатричної 



 

 

 

допомоги на Сабуровій дачі за 150 років її існування, з яких 120 припадали на 

дорадянські [66]. У цілому ця монографія містить ґрунтовний аналіз організації 

психіатричної допомоги населенню Харкова. Але малодослідженим виявився 

початковий період діяльності Сабурової дачі – період Приказу громадського 

опікування. Натомість далі автор ґрунтовно розглядає не тільки суто медичні 

питання, але й організацію керування, роботу з персоналом, участь колективу в 

громадському житті. 

У 1954 році в м. Києві, з нагоди 300-ліття возз’єднання України з Росією, 

вийшла збірка «Очерки истории медицинской науки и здравоохранения на 

Украине» [201], до якої увійшли статті, присвячені питанням історії медицини 

та охорони здоров’я в Україні, написані науковими співробітниками інститутів 

Міністерства охорони здоров'я Української РСР. Метою збірки було об’єднання 

в одному виданні праць з історії медичної науки і охорони здоров'я в 

республіці. Тут висвітлювалися окремі етапи розвитку охорони здоров’я та 

шляхи, пройдені медиками під впливом ідей російської науки. Матеріали 

повинні були, на думку авторів-медиків, поглибити знання лікарів та студентів 

у сфері історії медицини та підвищити значення вітчизняної медицини. 

Професор С.А. Верхрацький звернувся в цій збірці до історії діяльності перших 

лікарів і перших лікарень в Україні, зокрема й у Харкові [22]. 

Незабаром, у 1957 р., побачив світ колективний збірник під назвою 

«Матеріали до історії розвитку охорони здоров’я на Україні» за редакцією К.Ф. 

Дупленка [121]. До нього увійшли оригінальні історико-медичні дослідження з 

розвитку охорони здоров’я в Україні, при чому й на регіональному рівні. 

Авторство статей і цього збірника теж належить виключно медикам. Що 

стосується Харкова, то про становлення охорони здоров'я в місті у цьому 

збірнику знову таки писав С.А. Верхрацький [23], а також доцент Д.Ф. Каракаш 

[91]. Стаття останнього, що присвячена історії охорони здоров'я в Харківській 

губернії, просто рясніє тогочасними ідеологічними штампами. До подій 

дожовтневої історії автор підходив дуже тенденційно, ігноруючи будь-які 

досягнення і наголошуючи на негативних явищах. До того ж дослідження Д.Ф. 



 

 

 

Каракаша містить багато фактографічних помилок, про які йтиметься далі в 

тексті дисертації. Хоча збірник украй заідеологізований, що було цілком 

природним для радянських часів, але все ж таки крізь ідеологічні шори таки 

пробилися деякі паростки справжніх історичних студій. Хрущовська «відлига» 

й тут давалася взнаки і краєм «чіпляла» історіографію нашої проблеми. 

Про це свідчать ще декілька прикладів. Так, у доповіді на конференції з 

історії гігієни й санітарії в Україні, що відбулася в Харкові в червні 1961 р., 

київський науковець Л.С. Межиров закликав приділити належну увагу 

вивченню дожовтневої історії охорони здоров'я, без знання якої, на його думку, 

«трудно изучать и историю советского здравоохранения, развившего его 

лучшие черты и традициии» [131, с. 104]. Тому що, вважав Л.С. Межиров, 

«нельзя сбрасывать со счетов того, что было сделано, в основном силами и 

энтузиазмом прогрессивной медицинской общественности, передовых земских 

врачей, которые посвятили свою жизнь борьбе за здоровье народа…» [там 

само]. Проте цей заклик, судячи з подальшої історіографії проблеми, не набув 

широкої підтримки. Принципових відходів від застарілих «сталінських» оцінок 

дорадянської охорони здоров'я не спостерігається навіть на піку «відлиги». 

Відчувається притаманний медикам, які в ті часи монопольно досліджували 

історію охорони здоров'я, консерватизм. 

У 1961 році Харківське медичне товариство відзначало 100-річчя свого 

заснування. З цієї нагоди був виданий збірник нарисів і статей з історії 

діяльності ХМТ [286]. У ньому, не зважаючи на присутність звичних 

ідеологічних формулювань, досить ґрунтовно була проаналізована діяльність 

лікувальних закладів товариства в дожовтневий період його діяльності. 

На початку 60-х рр. професор Харківського медичного інституту В.Д. 

Отамановський звернувся до дослідження історії розвитку аптечної справи в 

Україні з середини XVII до початку ХІХ ст. і опублікувавав результати своїх 

розвідок у «Фармацевтичному журналі» [159]. Публікація досить якісна, 

побудована на архівних джерелах, використання яких взагалі не притаманне 



 

 

 

переважній більшості істориків медицини. У статті В.Д. Отамановського чільне 

місце посідає аналіз створення і діяльності першої харківської аптеки. 

До 100-річчя початку земської реформи і, відповідно, появи земської 

медицини побачив світ збірник «Очерки истории русской общественной 

медицины (К столетию земской медицины)» [202]. У ньому були розміщені 

статті з історії земської медицини та історії науково-медичних товариств у 

Російській імперії, зокрема й Харківського, а також спогади видатних діячів 

земської медицини. Збірник дещо відхилив завісу над «буржуазно-

поміщицькою» земською медициною, наголосив на позитивних сторонах 

земської медичної справи. І це, безумовно, було кроком вперед у справі 

вивчення дорадянської історії охорони здоров'я. Але, на жаль, про земську 

охорону здоров'я саме в Харкові тут майже не йдеться. 

Визначним досягненням української радянської історіографії стала 

багатотомна «Історія міст і сіл Української РСР», що вийшла до 50-річчя 

Радянської влади [82]. Проте в той же час в цьому енциклопедичному виданні 

віддзеркалилися і всі вади радянської історіографії, зокрема щодо історії 

охорони здоров'я. Вона розглядалася за тодішньою усталеною схемою, яку було 

викладено вище. У 21-му томі, присвяченому Харківській області [84], історії 

охорони здоров'я в Харкові приділено два абзаци, в яких наголошувалося на 

тому, що «медична допомога була недоступна для більшості населення» і що 

«докорінних змін можна було добитися тільки шляхом революційних 

перетворень у соціально-економічному і політичному житті країни» [84, с. 22]. 

Задля більш докладної критики продовжимо цитування: «У 1878 р. було лише 4 

лікувальні заклади, які існували головним чином на кошти, зібрані серед 

населення. Розміщувались вони здебільшого у непристосованих приміщеннях – 

бараках. Для утримання Олександрівської міської лікарні провадився щороку 

збір коштів у різноробів (по 50 коп.)» [там само, с. 76]. Так от, як буде показано 

далі в дисертації, у 1878 р. у Харкові було аж ніяк не 4 лікувальні заклади і 

фінансувалися вони головним чином не на кошти, зібрані населенням. Щодо 

бараків, то вони мали місце, але не «здебільшого». Так званий «лікарняний 



 

 

 

збір» збирався не тільки з різноробів. Як бачимо, навіть такий невеликий за 

обсягом матеріал буяє фактографічними помилками і неточностями. Вони не 

були виправлені і в «Истории городов и сел УССР», що вийшла російською 

мовою як перероблене і доповнене видання (том, присвячений Харківський 

області виданий 1976 р.) [75]. Дійсно в тій частині, де йдеться про охорону 

здоров'я в Харкові, з’явилося доповнення, але воно тільки погіршило загальну 

картину: «В 1892–1899 гг. открыты четыре амбулатории, а в 1904 году – 

Николаевская больница» [75, c. 90]. Щодо першого твердження, то воно вірне, а 

от Миколаївська лікарня була відкрита 1900 року. Аналогічні зауваження 

можна зробити і до тому, присвяченого містам Одеської області, в якому 

дисертанта цікавив матеріал про розвиток охорони здоров'я в Одесі з метою 

порівняння з Харковом [83]. Отже, внесок «Історії міст і сіл Української РСР» 

до історії охорони здоров'я в Харкові був невеликим і радше негативним, ніж 

позитивним. 

А в академічній десятитомній «Истории Украинской ССР» [80] про 

історію охорони здоров'я немає жодного слова ані в 3-му томі, присвяченому 

подіям другої половини XVII – XVIII ст., ані в 4-му (ХІХ ст.), ані в 5-му 

(початок ХХ ст.). 

Треба зазначити, що від середини 50-х років у радянській історіографії 

з’явилося декілька солідних академічних містознавчих студій, присвячених 

історії великих міст СРСР. Вони цікавлять нас із точки зору компаративності 

стану охорони здоров'я в різних містах Російської імперії в період, що 

досліджується [77; 78; 79; 198; 199; 200]. Але, на жаль, і в них питанням історії 

становлення охорони здоров'я приділено дуже мало місця. Більш-менш 

докладно показуються тільки несприятливі санітарні умови життя переважної 

більшості населення міст. Головна відповідальність за такі умови покладалася 

на царат і його представників на місцях. Це була одна з посилок для головного 

висновку: щоб покращити умови життя людей необхідно було повалити стару 

владу, відтак населення міст у своїй більшості з нетерпінням очікувало 

революції. 



 

 

 

Оглядаючи радянську історіографію, можна зупинити увагу ще на 

кількох публікаціях. Перша з них – це стаття Ф.Ф. Ісаєва, в якій автор докладно 

проаналізував противенеричні заходи на Харківщині у XVIII ст. [70]. Друга – 

тези повідомлення Г. Торського на обласній конференції лікарів у 1968 р. про 

організацію медичної допомоги робітникам машинобудівних заводів Харкова 

до Жовтневої революції [298]. І у першій половині 80-х років побачили світ дві 

статті М.К. Бородія, в яких, зокрема, висвітлені деякі аспекти охороноздоровчої 

справи в Харкові у XVIII ст., а саме спроби протистояти чумі, а також історія 

призначення на посади перших харківських медиків [16; 17]. А більше за 

радянських часів з тематики, близької до теми дисертації, майже нічого не 

видавалося. 

Таким чином, проаналізувавши наукові дослідження стосовно 

дожовтневої історії охорони здоров'я в Харкові, здійснені за радянських часів, 

маємо зазначити, що цей доробок був дуже невеликим. Радянська історіографія 

наполегливо доводила, що в Російській імперії (в тому числі на українських 

землях) охорона здоров'я трудящих була занедбаною; держава обмежувалася, 

головним чином, загальними протиепідемічними заходами; медична допомога 

надавалася переважно за плату і була недоступною для більшості населення, а 

хворий був, перш за все, таким собі джерелом прибутку для лікаря. Зрідка на 

друкованих сторінках з’являлися «тверезі» думки щодо розвитку дорадянської 

охорони здоров'я, зокрема в Харкові, але вони потопали в потоці викриттів 

«буржуазно-поміщицького ладу», до того ж самі були сором’язливо прикриті 

«ідеологічно витриманими» положеннями. 

Проголошення України суверенною державою відкрило для істориків 

нові можливості, зняло табу, накладені на окремі тематичні ніші, звільнило їх 

від пресу цензури й ідеологічного диктату. Це не могло не позначитися на 

проблематиці історичних досліджень. Історики відмовилися від усталених 

ідеологічних схем і звернулися до вивчення маловідомих сторінок історії 

України. Почався третій період історіографічного процесу вивчення історїї 



 

 

 

охорони здоров'я в Харкові. Але, на жаль, він не приніс очікуваного прориву на 

цьому напрямі. 

Сучасні історики так само майже не звертаються безпосередньо до історії 

охорони здоров'я в Харкові. Небагато таких праць і в медиків. У синтетичній 

монографії «Історія фармації в Україні» (Харків, 1999), зокрема, висвітлено 

основні віхи розвитку аптечної справи в Харкові, відповідно до основних етапів 

розвитку забезпечення ліками населення України [87]. Але авторам не вдалося 

уникнути прикрих фактографічних помилок, на які звертається увага в тексті 

дисертації. Ретельніше з історичної точки зору був підготовлений навчальний 

посібник «Історія фармації» М.Л. Сятині (Львів, 2002) [291]. Принаймні, в тих 

розділах роботи, де йдеться про Харків, усі наведені факти відповідають 

історичній дійсності. Відчувається, що відповідальним редактором видання 

працював відомий історик (О.П. Реєнт), рецензували посібник доктори 

історичних наук (професори М.Р. Литвин і Ю.І. Терещенко), а до друку його 

рекомендувала вчена рада Інституту українознавства імені І. Крип’якевича 

НАН України. 

У працях О.П. Реєнта [246; 247] аналізується сучасний стан наукових 

студій проблем історії України ХІХ – початку ХХ ст., виділяються 

перспективні методологічні підходи і тематичні напрями наукових досліджень, 

зокрема наголошується на необхідності розробки історії українських міст і 

вивчення проблем, пов’язаних з усіма аспектами повсякденного життя їх 

населення. 

Помітним явищем у розвитку урбаністичних студій останніх років стала 

колективна монографія «Історія міста Харкова ХХ століття» (Харків, 2004), 

видана до 350-річчя міста. Перший розділ книги присвячений дорадянському 

періодові [85, с. 6–150]. Але, на жаль, в ньому, окрім санітарних заходів, майже 

не приділено уваги розвиткові охорони здоров'я. Тут, на наш погляд, зберігся 

певний стереотип попередньої доби, коли вважалося, що дорадянська охорона 

здоров'я не заслуговує на увагу. 



 

 

 

До 200-річного ювілею Харківського медичного університету вийшли 

друком два святкових видання [35, 88]. У них знайшла відображення діяльність 

місцевої медичної професури та університетських клінік у площині практичної 

охорони здоров'я. 

Сучасні дослідники все частіше звертаються до вивчення історії земської 

медицини в Україні. У зв’язку з цим на науковому просторі з’явилася певна 

кількість наукових досліджень, присвячених вказаній проблематиці [118; 258; 

266]. У 2000-х роках захищено дві кандидатські дисертації з практично 

тотожними темами: Рогоза О.М. «Діяльність земств України по створенню і 

розвитку системи охорони народного здоров’я (1864–1917 рр.)» (Харків, 2002) 

[258] і Рубан Н.М. «Розвиток земської медицини в Україні (1865–1914 рр.)» 

(Донецьк, 2004) [266]. Але в обох Харкову приділено дуже мало уваги. І це 

зрозуміло. Адже земська медицина опікувалася переважно селами. І автори 

дисертацій у своїх дослідженнях наголос роблять на наданні земствами 

медичної допомоги сільському населенню. Проте в одній своїй публікації у 

збірнику наукових праць Харківського педагогічного університету ім. Г.С. 

Сковороди, присвяченій дореформеній організації охорони народного здоров’я 

в Україні [257], О.М. Рогоза декілька разів торкнувся саме Харкова. У ній автор 

на широкому колі архівних джерел розглядає структуру і механізми керування 

охороною здоров'я в Україні, що входила до складу Російської імперії, зокрема 

в Харкові, до реформ 60–70-х років ХІХ ст. 

Кандидатська дисертація С.П. Кармалюка, захищена 1998 р., досліджує 

діяльність організацій Червоного Хреста в Україні в 1867–1920 рр. [92]. Певна 

увага в ній приділена й харківській організації. Але йдеться, головним чином, 

не про її діяльність у сфері охорони здоров'я міста, а про створення комітету, 

підтримку його меценатами, підготовку сестер-жалібниць [там само, с. 5]. 

Докторська дисертація Д.М. Чорного, як і його монографія, присвячені 

дослідженню історії міст Лівобережжя України наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. [418; 419]. Чільне місце в них посідає Харків. Серед інших питань автор 

приділив певну увагу формуванню бюджету міста (зокрема витратам на 



 

 

 

медичну частину), санітарному облаштуванню, матеріальному становищу 

містян. 

За роки незалежності України харківська преса поповнилась цікавими 

статтями про історію охорони здоров'я в Харкові [8; 266; 295; 324]. Напевно 

було б перебільшенням вважати, що ці публікації мають вагоме наукове 

значення, проте деякі аспекти сумлінні журналісти висвітлили дуже ретельно, 

відшукавши цікаві факти. Але більш важливо інше. Поява таких публікацій у 

комерційній періодиці свідчить про зростання інтересу громадськості до 

проблем історії харківської охорони здоров'я. 

У 90-і рр. ХХ і на початку ХХІ-го ст. здійснювалися спроби окреслити 

певні віхи історії охорони здоров'я деяких міст і регіонів України. Так, вийшли 

друком «Здравоохранение Днепропетровска: Краткий исторический очерк, 

1776–1993» (Дніпропетровськ, 1993) [259], «Очерки истории здравоохранения 

Одессы к ее 200-летию» (Одеса, 1994) [381], «Історія медицини Буковини. 

Цифри і факти» (Чернівці, 1999) [360], «Медицина Запорізької області: 

Історичні нариси» (Запоріжжя, 2001) [233], «Медицина Никополя в ХХ веке: 

историко-документальный очерк» (Дніпропетровськ, 2001) [262], «Медицина 

крізь призму століть» (Суми, 2004) [152], «История медицины Сумщины» 

(Одеса, 2005) [55]. Названі видання мають дещо спільне. Їх автори переважно 

медики за фахом – працівники охорони здоров'я і медичної освіти. Вони не 

дуже відрізняють поняття «медицина» і «охорона здоров'я». Їхні студії 

фрагментарно досліджують як історію медицини, так і історію охорони 

здоров'я. Соціальні чинники намагалися проаналізувати тільки автори історії 

медицини Буковини та С.В. Шеремет (автор історії медицини Нікополя – 

професійний історик). За формою викладення матеріалу ці видання здебільшого 

складаються з не пов’язаних між собою загальною змістовною канвою нарисів, 

присвячених певним сторінкам історії медицини та охорони здоров'я міста 

(регіону) і окремим персоналіям. Цілісної картини розвитку охорони здоров'я 

міста або регіону названі праці не дають. Але в них містяться деякі істотні 

напрацювання в цьому напрямі. Щоб там не було, у вказаних містах і регіонах 



 

 

 

за роки незалежності України з’явилися книжки, присвячені історії їхньої 

охорони здоров'я. Щодо Харкова, то історію його охорони здоров'я ніхто навіть 

не намагався висвітлити в окремому виданні. 

Отже, на підставі здійсненого історіографічного аналізу можна 

стверджувати, що сучасні українські дослідники не спалахнули цікавістю до 

визначеної проблематики. І все ж таки в останні роки фахові історики 

порушили монополію медиків на вивчення і висвітлення історії вітчизняної 

охорони здоров'я. Крім вищезгаданих О.М. Рогози і Н.М. Рубан варто назвати 

херсонську дослідницю О.А. Майстренко [268], харківську – Л.М. Жванко [63] і 

черкаську – І.В. Ткаченко [293]. Щоправда, не всі вони студіювали дорадянську 

добу. Так, кандидатська дисертація і монографія Л.М. Жванко присвячені 

соціальній політиці (зокрема в сфері охорони здоров'я) Української Держави 

гетьмана П.П. Скоропадського, а кандидатська дисертація І.В. Ткаченко – 

охороні здоров'я в Україні в роки НЕПу. Але безперечним є те, що відбулося 

певне якісне зрушення, оскільки в працях істориків на перший план виходить 

соціально-історичний аспект, якому медики не приділяли належної уваги. І це 

зрушення потрібно підкріпити докторськими дослідженнями. Безперечно, 

позитивними ознаками творчого доробку вітчизняних науковців стають 

неупередженість та виваженість в оцінках, ретельний аналіз джерел як стосовно 

окремих регіонів, так і стосовно окремих проблем, а також посилення уваги до 

особливостей дорадянської охорони здоров'я. 

Окреме місце в історіографії проблеми посідають персоналії 

організаторів охорони здоров'я в Харкові. Перші такі розробки почали 

з’являтися ще в дорадянській літературі і виходили, як правило, до ювілеїв або 

на смерть видатних діячів харківської охорони здоров'я (Л.Л. Гіршмана, В.Ф. 

Грубе, І.К. Зарубіна; І.М. Оболенського, А.Г. Подрєза, В.А. Франковського) [25, 

28; 57; 106; 223; 231; 243; 290; 427]. Цю традицію було продовжено і за 

радянських часів [59; 132; 368; 421]. Але така література, природно, 

панегіричного типу, а замість серйозного аналізу діяльності в ній містяться 

емоційні твердження. Разом з тим низка студій у радянських медичних 



 

 

 

журналах досить ґрунтовно висвітлила життєвий шлях і наукову діяльність 

стовпів охорони здоров'я в Харкові [5; 26; 30; 37; 45; 46; 54; 99; 119; 133; 137]. 

Авторами були історики медицини, здебільшого медики. Тому в цих 

персоналіях наголошувалося на суто медичних досягненнях суб’єктів 

досліджень, а вже побіжно розглядалася їх інша діяльність (зокрема з 

організації охорони здоров'я). 

На схилі радянської епохи вийшла невелика за обсягом (151 сторінка) 

книжка О.О. Грандо, під назвою «Медицина в зеркале истории» (Київ, 1990) 

[51]. У ній автор дав короткі біографічні довідки про видатних українських 

медиків (зокрема й організаторів харківської охорони здоров'я) за всю 

вітчизняну історію. Книжка написана медиком для медиків з історико-медичної 

точки зору. 

Персоналії пострадянського періоду побудовані приблизно в такий же 

спосіб. Але, порівняно з більш, ніж сімдесятьма роками радянської влади, їх 

стало відчутно більше [27; 31; 100; 113; 115; 116; 134; 210; 211; 212; 275; 292; 

366; 413; 415;]. Крім того, за часів незалежності України в цьому напрямку вже 

зроблено значний якісний крок уперед. У листопаді 1997 р. Державна наукова 

медична бібліотека міністерства охорони здоров'я України випустила 

бібліографічний словник «Медицина в Україні: Кінець XVII – перша половина 

ХІХ століть. Вип.1: Видатні лікарі» [122]. Цим виданням практично була 

започаткована медична україніка. Такі видання несуть своєрідний відбиток 

процесу народження і зміцнення інтересу громадськості до різноманітних 

аспектів свого минулого, зокрема й історії охорони здоров'я. Цей випуск 

містить ґрунтовний історико-медичний матеріал, але до нього ще не було 

включено цілого ряду персоналій, знайдені відомості про яких були або 

мізерними, або вкрай суперечливими. Пошук необхідної інформації тривав. 

Знайдено було нові імена людей, які своєю самовідданою працею будували 

надійні підвалини для створення української охорони здоров'я. Таким чином, 

виявилася необхідність у виданні додаткового до першого випуску словника, 

який і вийшов у світ 2002 року [124]. Новий хронологічний період розпочато 



 

 

 

другим випуском словника [123]. До нього увійшли особи, чия активна 

діяльність припала на другу половину XIX – початок ХХ ст. За верхню 

хронологічну межу прийнято 1917 рік. На жаль, випуск доведений тільки до 

літери «К» за алфавітом прізвищ і подальший випуск словника припинився. В 

усіх трьох випусках чільне місце посів Харків, представлений досить великою 

кількістю імен, в тому числі й видатних організаторів охорони здоров'я. Слід 

визначити, що з історіографією персоналій справи значно кращі за 

історіографію проблеми загалом. 

Підсумовуючи загальний стан розробленості проблеми наголосимо, що 

деякі дослідження існують, але вони мають фрагментарний характер і не дають 

можливості сповна уявити собі процес становлення охорони здоров’я в місті. 

Цей історичний досвід не проаналізовано належним чином і не узагальнено. До 

того ж, охорона здоров’я – це, взагалі, така сфера діяльності людей, яка чомусь 

дуже мало цікавить істориків. І до історії охорони здоров’я в Харкові 

зверталися переважно медики з точки зору історії медицини, і лише побіжно 

торкалися соціальної історії охорони здоров'я. Цей напрям їхнього 

літературного доробку розробляв історію охорони здоров’я як суцільно 

пов’язану з потребами медичної практики. Проблеми історії охорони здоров’я в 

Харкові розглядалися цими авторами під вузькопрофесійним кутом зору, без 

урахування загальноісторичного фону, без пов’язаності проблем охорони 

здоров’я в той чи інший історичний період з іншими проблемами суспільного 

розвитку, тобто їх студії залишалися поза суспільно-історичним контекстом, 

що, втім, зовсім не зменшує їх наукового значення і цінності для медицини. 

Проте, оскільки автори-медики здебільшого висвітлювали питання з погляду 

історії медицини, а не соціальної історії охорони здоров'я, матеріал їх 

досліджень, доволі насичений медичними подробицями, істориками може 

братися лише до уваги, не претендуючи на всебічне охоплення проблеми. Таку 

однобокість у вивченні матеріалу автор спробував подолати в дисертаційному 

дослідженні. Хоча, безумовно, розвідки істориків медицини у вказаному 

напрямі більшою чи меншою мірою перегукуються з темою дисертації. 



 

 

 

Тож, здійснений історіографічний аналіз наукового доробку із зазначеної 

проблеми дає всі підстави стверджувати, що історія охорони здоров'я в Харкові 

потребує більш ґрунтовного дослідження, а подекуди – зовсім нового бачення і 

трактування, насамперед, задля відновлення історичної об’єктивності та 

збереження і врахування позитивного практичного досвіду минулих поколінь, у 

даному випадку – в справі подальшого плідного розвитку медичної галузі. Слід 

зазначити, що незважаючи на чималий науковий доробок з окремих аспектів 

проблеми, комплексне дослідження щодо розвитку охорони здоров'я в Харкові 

відсутнє. Ґрунтовної праці, яка б давала всебічне уявлення про дорадянську 

історію охорони здоров’я в місті, теж не існує і дотепер, що й обумовило вибір 

теми дослідження з огляду на актуальність зазначеної проблеми. Нагромаджені 

знання, здобутий досвід дослідницької роботи, нагальність питань, що 

об’єктивно потребують розробки, дають, на наш погляд, всі підстави для більш 

якісного вивчення означеної проблеми на рівні докторської дисертації. 

 

 

1.2. Класифікація, аналіз та деякі особливості використаних джерел 

 

 

На відміну від досить бідної історіографії проблеми, джерельна база 

дослідження широка й різноманітна за походженням, різновидова за 

характером, значна за обсягом і достовірна за змістом. 

Єдиної системи класифікації всього загалу історичних джерел не існує. 

Серед істориків немає одностайності й у розумінні джерелознавчих термінів, 

що визначають класифікаційні категорії (тип, рід, вид, клас, група, підгрупа, 

розряд, відділ тощо). Аналізуючи джерельну базу дисертації, автор за основу 

бере типолого-видову класифікацію радянського історика Л.М. Пушкарьова, 

яка дисертантові здається найбільш логічною і виваженою [244, с. 188–268]. До 

того ж, незалежно від Л.М. Пушкарьова, ідентичні класифікаційні ідеї свого 

часу висунув В.І. Стрельський. Тільки терміни він інакше трактував: там, де у 



 

 

 

Л.М. Пушкарьова «типи», у В.І. Стрельського в 1960-ті роки – «види», а в 1970-

ті – «роди» [288, с. 10–28; 289, с. 34–62]. Тобто обидва джерелознавці 

розробили практично тотожні за змістом, але дещо різні за формою системи 

класифікації історичних джерел. До них приєдналися й інші вітчизняні 

історики, як радянські, так і сучасні [29; 56, с. 374]. 

За прийнятою автором класифікацією всі використані в роботі джерела 

умовно поділено на певні категорії за схожими ознаками внутрішньої форми і 

структури, походження, призначення, значною мірою й змісту, до яких 

застосовувались однакові методи аналізу. Нагадаємо, що класифікаційні 

категорії у цій класифікації не є строго визначеними, і ті ж самі джерела 

можуть зараховуватися до різних категорій [56, с. 374]. Майже всі використані 

джерела відносяться до писемного типу. За родами виділяємо документальні та 

наративні джерела. 

Почнемо з аналізу документальних джерел. Видами документальних 

джерел, що були використані при написанні дисертації, є нормативно-правові 

акти, звіти, статистичні матеріали, діловодна документація. Документальні 

джерела традиційно поділимо на опубліковані й неопубліковані. 

Щодо перших, то для дисертаційного дослідження важливе значення 

мали нормативно-правові акти Російської держави, опубліковані в «Полном 

собрании законов Российской империи» і окремими виданнями [226; 227; 228; 

229; 230], на підставі яких саме й розбудовувалася охорона здоров'я в Харкові. 

Окремий вид опублікованих документальних джерел складають звіти 

медичних установ, організацій і посадових осіб, які були причетні до 

охороноздоровчої діяльності в Харкові. Вони висвітлюють різноманітні 

питання адміністративної, лікувальної, фінансової, господарської та всіх інших 

видів діяльності підзвітних суб’єктів, взаємин їх з іншими установами і 

організаціями. Для написання дисертації були залучені звіти харківських 

міських лікарень [183; 185; 187; 188; 189; 194; 196], земських лікувальних 

закладів [127; 128; 184; 186; 191; 192], дільничних лікарів [195], «Общества 

ночных дежурств врачей в г. Харькове» [170; 171; 172; 173; 174; 175; 176], 



 

 

 

Харківського місцевого управління Російського товариства Червоного Хреста 

[161; 177; 178; 181; 182], гомеопатичної «лечебницы» [60], Харківської 

допоміжної медичної каси [161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 180]. Всі 

вони були установами різних типів. Тому для дослідження їх діяльності 

застосовувався синтетично-узагальнюючий підхід. На основі зібраного, 

проаналізованого й узагальненого комплексу звітних матеріалів виявлено 

внутрішні закономірності розвитку суб’єктів охороноздоровчої діяльності в 

Харкові. 

Увагу дослідника привернули й опубліковані документи і матеріали, 

пов’язані із земською медициною в Харкові. Земства вважалися громадськими 

організаціями і намагалися інформувати широку громадськість про свою 

діяльність. Тому й видавалися відповідні звіти, огляди, нариси діяльності тощо 

[105; 193; 284; 302]. Ці видання містили інформацію про всі справи земської 

медицини, про різноманітні фінансові, адміністративні, кадрові питання, що 

розглядалися членами лікарських рад – колегіальних земсько-медичних 

органів. Протоколи останніх особливо цікаві тим, що вони детально фіксували 

особисті думки й погляди безпосередніх творців і діячів земської медичної 

справи, а, отже, дозволяють визначити, якими міркуваннями керувалися вони 

при прийнятті тих чи інших рішень. 

Переходимо до статистичних матеріалів. Вельми цінними джерелами з 

історії Харкова взагалі і харківської охорони здоров'я зокрема є праці 

Харківського губернського статистичного комітету: «Памятные книжки 

Харьковской губернии» (що видавалися в 1863–1868 рр.), «Харьковские 

календари» (що видавалися в 1868–1917 рр.) і літературно-наукові додатки до 

них під назвою «Харьковские сборники» (що видавалися в 1887–1898 рр.), а 

також «Статистические листки» (що видавалися в 1882–1885 рр.) [55; 204; 205; 

206; 207; 208; 295; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 

331; 332; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 342; 343; 344; 345; 346; 348; 349; 

350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 364; 367]. 



 

 

 

На початку 60-х років XIX ст. Харківський губернський статистичний 

комітет розробив програму збирання всебічної інформації про губернію. До 

програмних статистичних відомостей входили і відомості про розвиток 

охорони здоров'я [69]. Приблизно тоді ж почали виходити перші видання 

Харківського губернського статистичного комітету під назвою «Памятные 

книжки Харьковской губернии». Складаються вони з трьох розділів: історико-

аналітичного, довідкового й адреси-календаря. Перший розділ містить різні 

історико-статистичні дані про міста й повіти Харківської губернії, в тому числі 

і дані про стан медичного обслуговування в Харкові. Другий розділ 

«Справочных сведений», крім усього іншого, містить інформацію про медичні 

заклади і товариства, що мали відношення до охорони здоров'я. Третій розділ – 

це адреса-календар осіб, які служили в державних, муніципальних і станових 

органах Харківської губернії, включаючи медичних чиновників Харкова [204; 

205; 206; 207; 208]. 

З 1868 р. «Памятные книжки Харьковской губернии» стали називатися 

«Харьковскими календарями». Останні були найфундаментальнішими 

виданнями Харківського губернського статистичного комітету. «Харьковские 

календари» відрізнялися від «Памятных книжек Харьковской губернии» 

значним обсягом довідкових відомостей. «Харьковские календари» 

складаються з численних відділів, що мають власну нумерацію сторінок: 

історичного, статистичного, педагогічного (навчального), медичного, поштово-

телеграфного, телефонного, фінансового та ін. Кількість і назва відділів 

постійно змінювалися. Простежимо відділи, в яких містилися відомості про 

харківську охорону здоров'я. 

До 1876 р. їх можна знайти в «Статистических сведениях», «Алфавитном 

указателе» і «Адресе-календаре» [318; 319; 320; 321]. Упродовж 1876–1877 рр. 

у відділі «Городская хроника» друкували матеріали про санітарний благоустрій 

Харкова [323, с. 103–109; 324, с. 198–199]. У 1878 р. в «Обзоре деятельности 

благотворительных и ученых обществ» була проаналізована діяльність 

Харківського медичного товариства з часу його заснування в 1861 р. [325, с. 



 

 

 

246–253]. У 1881 р. у «Статистическом отделе» було подано інформацію про 

Харківську губернську земську і Харківську міську Олександрівську лікарню 

[327, с. 125–127]. У 1882 р. у цьому ж відділі з'явилися «Сведения о калеках и 

больных в день однодневной переписи города Харькова 29 апреля 1879 года» 

[328, с. 156–157]. 

Починаючи з «Харьковского календаря на 1884 год» майже щороку в 

різних відділах публікувалися звіти лікарського відділення губернського 

правління про стан медичної допомоги в губернії. Ці публікації містяться в 

«Харьковских календарях» на 1884–1892 рр., 1895–1900 рр., 1902–1904 рр., 

1911–1914 рр. [317, отд. V, с. 268–280; 330, отд. III, с. 178–188; 331, с. 308–318; 

332, отд. VI, с. 353–359; 333, отд. VI, с. 387–394; 334, отд. III, с. 200–203; 335, 

отд. III, с. 144–147; 336, отд. IV, с. 250–253; 337, отд. IV, с. 254–260; 340, отд. II, 

с. 87–92; 341, отд. II, с. 90–97; 342, отд. II, с. 86–91; 343, отд. II, с. 82–88; 344, 

отд. IV, с. 105–108; 346, отд. I, с. 65–71; 347, отд. I, с. 77–82; 348, отд. Х, с. 312–

318; 355, народное здравие, с. 49–58; 356, народное здравие, с. 51–57; 357, с. 

60–65; 358, народное здравие, с. 59–64]. Звичайно, прикро, що дані звітів за 

дев’ять років (1893, 1894, 1901, 1905–1910) не були опубліковані. Але попри це 

звіти лікарського відділення губернського правління про стан медичної 

допомоги в губернії, в яких окремо виділено Харків, залишаються одним з 

найцінніших джерел інформації про стан охорони здоров'я в місті. 

З 1885 по 1907 рр., як правило, в «Медицинских отделах», а з 1908 по 

1916 рр. у «Адресах-календарях г. Харькова» оприлюднювалися щорічні 

відомості про лікувальні заклади міста [317, отд. V, с. 266–268; 331, с. 302–308; 

332, отд. VI, с. 346–353; 333, отд. VI, с. 380–386; 334, отд. III, с. 218–227; 335, 

отд. III, с. 165–174; 336, отд. IV, с. 277–283; 337, отд. IV, с. 283–291; 338, отд. 

IХ, с. 326–332; 339, отд. VШ, с. 378–388; 340, отд. VII, с. 371–377; 341, отд. VII, 

с. 322–330; 342, отд. VII, с. 313–320; 343, отд. VI, с. 216–222; 344, отд. V, с. 157–

163; 345, отд. V, с. 153–158; 346, отд. V, с. 192–197; 347, отд. V, с. 219–228; 348, 

отд. VI, с. 175–189; 349, отд. VI, с. 182–194; 350, отд. VI, с. 150–154; 351, отд. 

IV, с. 69–73; 352, адрес-календарь г. Харькова, с. 50–55; 353, адрес-календарь г. 



 

 

 

Харькова, с. 99–106; 354, адрес-календарь г. Харькова, с. 92–99; 355, адрес-

календарь г. Харькова, с. 102–110; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 72–83; 

357, адрес-календарь г. Харькова, с. 70–81; 358, адрес-календарь г. Харькова, с. 

71–85; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 75–90; 360, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 79–94]. Якщо у відділах під назвою «Адрес-календарь г. Харькова» 

розміщувалися дані про установи й організації, то просто в «Адресах-

календарях» – про посадових осіб цих установ і організацій. Останній 

«Харьковский календарь» – «Харьковский календарь на 1917 год» взагалі 

включав у себе тільки «Адрес-календарь» [361]. Інформація про лікарів, 

дантистів, акушерок, фельдшерів, масажистів Харкова, які практикували 

приватно, міститься в «Харьковских календарях» на 1887 [332, отд. VI, с. 342–

346], 1888 [333, отд. VI, с. 376–380], 1889 [334, отд. III, с. 227–231; добавление к 

Мед. отд., с. 393–395], 1890 [335, отд. III,, с. 178–180], 1891 [336, адрес-

календарь, с. 101–104], 1896 [341, адрес-календарь, с. 152–155], 1897 [342, 

адрес-календарь, с. 188–191], 1898 [343, адрес-календарь, с. 182–184], 1900 

[344, адрес-календарь, с. 224–227], 1902 [346, добавление к адресу-календарю, 

с. 190–192], 1903 [347, добавление к адресу-календарю, с. 215–218], 1904 [348, 

отд. VI, с. 181–185], 1905 [349, отд. VI, с. 188–192; адрес-календарь, с. 242–244], 

1906 [350, отд. VI, с. 166–168; адрес-календарь, с. 160–162], 1908 [352, адрес-

календарь г.Харькова, с. 54], 1909 [353, адрес-календарь г.Харькова, с. 106], 

1910 [354, адрес-календарь г.Харькова, с. 90–92, 99–100], 1911 [355, адрес-

календарь г.Харькова, с. 98–100], 1912 [356, адрес-календарь г. Харькова, с. 68–

70], 1913 [357, адрес-календарь г. Харькова, с. 66–68] і 1914 рр. [358, адрес-

календарь г. Харькова, с. 66–69]. 

Окрім перелічених вище традиційних відділів, матеріали з історії 

харківської охорони здоров'я містяться й в інших відділах. Так, у «Харьковском 

календаре на 1884 год» надрукований «Отчет о состоянии Харьковской детской 

больницы за 1882 год» [330, прибавление к III отделу, с. 454–455]. У 

«Харьковских календарях» на 1885 та 1886 рр. – звіти про виконання міських 

бюджетів за 1884 і 1885 рр., у тому числі по утриманню міської медичної 



 

 

 

частини [317, отд. VII, с.380; 331, отд. VII, с. 440]. Також у «Харьковском 

календаре на 1885 год» вміщено звіт Харківського відділення Російського 

товариства Червоного Хреста за 1883 рік [317, отд. VIII, с. 454], а в 

«Харьковском календаре на 1886 год» – звіт Харківського медичного 

товариства [331, отд. VII, с. 468]. 

У «Харьковском календаре на 1887 год» опубліковані відомості про 

витрати на охорону здоров'я в губернському центрі [332, отд. VII, с. 433, 434]. 

1888 р. – звіт про роботу місцевого управління Російського товариства 

Червоного Хреста в Харкові за 1886 рік [333, отд. V, с. 331–332], інформація 

про Харківську громаду Червоного Хреста [333, отд. VI, с. 420], звіт про 

діяльність Харківського міського громадського самоврядування, в тому числі й 

у галузі охорони здоров'я, за 1886 рік [333, отд. VII, с. 424–442]. 

1891 р. – звіти про діяльність Харківського фармацевтичного товариства і 

Харківського місцевого управління Російського товариства Червоного Хреста 

за 1889 рік [336, отд. VI, с. 428–432]. 

1892 р. – звіти про діяльність Харківського місцевого управління 

Російського товариства Червоного Хреста і Харківської громади сестер 

Червоного Хреста та безкоштовної амбулаторної лікарні, що була створена при 

ній, за 1890 рік [337, отд. V, с. 330–334]. 

У «Городских отделах» «Харьковских календарей» на 1893–1900 рр. 

вміщено відомості про Харківське місцеве управління Російського товариства 

Червоного Хреста, Харківську громаду сестер Червоного Хреста, Харківську 

допоміжну медичну касу, Харківське фармацевтичне товариство, Харківське 

товариство послідовників гомеопатії, санітарну лабораторію при міській управі, 

епідемії холери в Харківській губернії та губернському центрі в 1892 р., 

опубліковано обов'язкові постанови Харківської міської думи по санітарній 

частині [338, отд. Х, с. 341–342, 343, 425; 339, отд. XII, с. 470–473, 485–486, 

493–494, 498; 340, отд. XII, с. 503, 507; 341, отд. XII, с. 453; 342, отд. ХII, с. 444; 

344, отд. ХI, с. 276]. В «Юридическом отделе» «Харьковского календаря на 



 

 

 

1897 год» опубліковано статут «Общества ночных дежурств врачей в 

г. Харькове» [342, отд. VI, с. 269–271], 

У «Харьковских календарях» на 1903–1906 рр. інформація про харківські 

товариства: медичне, дерматологічне і венерологічне, фармацевтичне, 

послідовників гомеопатії, Червоного Хреста, «ночных дежурств врачей» і 

короткі звіти про діяльність деяких з них вміщені під рубрику «Общества и 

учреждения» [347, отд. ХII, с. 323, 328, 333; 348, отд. IХ, с. 240; 349, отд. IХ, с. 

242, 243; 350, отд. IХ, с. 245]. 

Певною мірою ілюструють стан медичного обслуговування населення 

Харкова другої половини ХІХ – початку ХХ ст. рекламні оголошення, які 

друкувалися в усіх «Харьковских календарях». Реклами приватних лікарів із 

переліком медичних послуг, що надавалися, і цінами на них допомагають 

відтворити загальну картину охорони здоров'я в місті тих часів. 

З 1887 р. почав виходити літературно-науковий додаток до «Харьковских 

календарей» під назвою «Харьковский сборник». Це самостійне видання 

замінило літературно-науковий відділ «Харьковских календарей». Подані в 

«Харьковском сборнике» матеріали мали, як правило, краєзнавчий характер. 

Усього з 1887 по 1898 рр. вийшло 12 «Харьковских сборников». Дані з історії 

харківської охорони здоров'я нам удалося знайти лише в двох з них [14; 364]. 

До опублікованих праць Харківського губернського статистичного 

комітету належать і «Статистические листки» за редакцією І.П. Сокальського. 

Одним з найактивніших авторів цього видання був харківський міський 

санітарний лікар М.В. Томашевський, який друкував у «Статистических 

листках» свої санітарно-статистичні дослідження [295; 367]. 

Таким чином, спираючись на матеріали видавничої діяльності 

Харківського губернського статистичного комітету, можна скласти загальне 

уявлення про історію організації харківської охорони здоров'я в 

післяреформений дожовтневий період. У цих виданнях містяться щорічні звіти 

лікарського відділення Харківського губернського правління; дані про органи 

охорони здоров'я, недержавні організації, що займалися питаннями надання 



 

 

 

медичної допомоги населенню, лікувальні установи і медичний персонал 

Харкова, захворюваність і смертність харківського населення; відомості про 

витрати на охорону здоров'я губернського центру; цікаві мемуари. З них можна 

дістати інформацію про особливості організації харківської охорони здоров'я і 

керування нею, про його фінансування і кадровий склад, про розвиток усіх 

видів медичної допомоги, про санітарну і протиепідемічну діяльність, тобто 

практично про всі складові історії харківської охорони здоров'я в зазначений 

період. Автентичність і достовірність цих джерел у переважній більшості 

випадків не викликають сумнівів. Разом з іншими документами вони є 

ґрунтовною базою для всебічного, дійсно наукового вивчення і висвітлення 

історії охорони здоров'я в Харкові. Проте нерозвинутість тогочасної 

статистичної науки, недосконалість методів статистики спричиняли деяку 

плутанину в поданні статистичних матеріалів. У виданнях Харківського 

губернського статистичного комітету подекуди перемішані різні види 

статистичних матеріалів між собою і з аналітичними статтями на їх підставі, 

звіти і огляди за різні роки базувалися на непорівнянних статистичних даних, 

що певним чином ускладнювало роботу дисертанта. 

Важливе значення мають документальні публікації результатів 

анкетування міст Російської імперії 1904 і 1910 рр. «Города России в 1904 

году» і «Города России в 1910 году» [48; 49]. Ці збірки наповнені важливим 

інформаційним матеріалом, зокрема в галузі охорони здоров'я. Але вони 

страждають неповнотою. Так, до першої збірки не ввійшли відомості про 

Санкт-Петербург, а до другої не подали даних про Одесу. Ці недоліки завадили 

роботі дисертанта з порівняння основних показників охорони здоров'я у 

великих містах Російської імперії. 

Цікавим джерелом для просопографічного дослідження персоналій 

видатних організаторів харківської охорони здоров'я виявився «Российский 

медицинский список, изданный медицинским департаментом министерства 

внутренних дел…» – щорічне офіційне видання, що містило відомості про всіх 



 

 

 

осіб, яким дозволялася лікарська практика в межах Російської імперії [259; 260; 

261; 262; 263]. 

Не применшуючи значення опублікованих джерел, все ж таки cлід 

наголосити, що основу дослідження склали архівні документи, які збереглися у 

державних центральних і харківських обласних сховищах. З точки зору 

типолого-видової класифікації, що взята автором за основу в аналізі джерельної 

бази дисертації, у використаних архівних матеріалах представлені всі 

вищеназвані види документальних джерел: нормативно-правові акти (як 

центральні, так і місцеві), звіти, статистичні матеріали, діловодна документація. 

Оскільки документи про діяльність переважної кількості установ, що цікавили 

дисертанта, не відклалися в одному фонді чи архіві, автору довелося провести 

значну евристичну роботу з виявлення розпорошених, але необхідних для 

дослідження комплексів матеріалів. Внаслідок чого виявлено достатній за 

обсягом і достовірний за змістом комплекс архівних матеріалів для досягнення 

поставлених дослідницьких завдань. 

Найбільше інформації було вилучено з документів державного архіву 

Харківської області (надалі ДАХО). Усього використано 13 фондів, а саме: 

фонд 3 – канцелярії Харківського губернатора, фонд 4 – Харківського 

губернського правління, фонд 12 – Харківської лікарської управи, фонд 14 – 

Харківських губернських дворянських депутатських зборів, фонд 44 – 

Харківської міської думи, фонд 45 – Харківської міської управи, фонд 52 – 

управління поліцмейстера м. Харкова, фонд 200 – правління Харківського 

товариства поширення в народі письменності, фонд 304 – Харківської 

губернської земської управи, фонд 314 – Харківського губернського комітету 

«общественного здравия», фонд 502 – Харківського губернського віспяного 

комітету, фонд 749 – Харківського заводу російського паровозобудівного і 

механічного товариства «ХПЗ», фонд 922 – канцелярії старшого фабричного 

інспектора Харківської губернії. Переважну більшість використаних справ 

цього архіву автор вперше увів до наукового обігу. 



 

 

 

У процесі дослідження були задіяні також матеріали Центрального 

державного історичного архіву в м. Києві (ЦДІАК) з 7 фондів, а саме: 1709 – 

Харківського намісницького правління, 1710 – Слобідськоукраїнської 

губернської канцелярії, 1725 – Харківської полкової канцелярії, 1958 – 

Слобідськоукраїнського губернатора, 1973 – Харківського колегіуму, 2007 – 

Харківського духовного правління, 2025 – Донець-Захаржевських. 

Перелічимо, які саме документи були залучені як джерела дисертації. У 

ДАХО цей перелік виглядає так: 

Фонд 3 – «Канцелярія Харківського губернатора (1797–1917 рр.)»: річні 

звіти губернатора цареві про стан губернії та матеріали до них про стан м. 

Харкова; статистичні й інші відомості поліції та інших установ про стан 

охорони здоров'я в місті; справи про стан благоустрою Харкова, про відкриття 

лікарень та інших лікувальних закладів, про епідемічні захворювання серед 

населення. Загалом по фонду використано 181 справу. 

Фонд 4 – «Харківське губернське правління (1797–1918 рр.)»: річні 

медичні звіти лікарського відділення; відомості й листування про епідемічні та 

соціальні захворювання; справи щодо нагляду за лікарнями, аптеками, про 

щеплення віспи та огляд стану здоров’я деяких категорій населення. Загалом по 

фонду використано 15 справ. 

Фонд 12 – «Харківська лікарська управа (1831–1865 рр.)»: журнали 

засідань лікарської управи; річні медичні звіти управи і відомості про стан 

медичної справи до річних звітів губернатора; справи про огляд членами 

управи медичної частини в Харкові з описанням у роз’ізних журналах 

висновків щодо діяльності приватних («вільних») аптек; щомісячні відомості 

лікарів про кількість і рух хворих у лікарнях і приватних лікарів про їх 

практику по видах хвороб, рапорти «городовых повивальных бабок» і сповитух 

про пологи; справи з рапортами лікарів, повідомленнями поліції та інших 

установ про появу і поширення епідемій тифу, холери, віспи, венеричних 

хвороб, про захворюваність на цингу й інші хвороби; листування про хід 

захворювань, їх лікування і його наслідки; відомості та рапорти лікарів про 



 

 

 

щеплення віспи та про віспощепіїв; рапорти лікарів і листування про 

незадовольний стан лікарень: непристосовані приміщення, брак медичного й 

господарського обладнання та медикаментів; справи і листування про 

медичний огляд деяких категорій населення в зв’язку з їх персональними або 

судовими справами; справи про облік приватнопрактикуючих лікарів і дозвіл їм 

практикувати; справи про заборону лікування особам без медичної освіти та 

про відкриття «вільних» аптек. Загалом по фонду використано 109 справ. 

Фонд 44 – «Харківська міська шестигласна дума (1790–1870 рр.)»; 

журнали засідань міської думи, в яких йдеться про охорону здоров'я населення; 

річні звіти думи. Загалом по фонду використано 5 справ. 

Фонд 45 – «Харківська міська управа (1871–1919 рр.)»: річні звіти і 

відомості про діяльність управи в царині охорони здоров'я; статистичні 

відомості про інфекційні та епідемічні захворювання, про кількість ліжок в 

Олександрівській міській лікарні. Загалом по фонду використано 6 справ. 

Фонд 52 – «Управління поліцмейстера міста Харкова (1837–1917 рр.)»: 

статистичні відомості про санітарний стан міста та епідемії. Загалом по фонду 

використано 3 справи. 

Фонд 200 – «Харківське товариство розповсюдження в народі 

письменності (1869–1920 рр.)»: протоколи і звіти санітарної комісії, що 

обстежувала школи і учнів; справи про організацію і діяльність літніх дитячих 

колоній, протоколи та звіти ради по управлінню ними. Загалом по фонду 

використано 3 справи. 

Фонд 304 – «Харківська губернська земська управа (1865–1919 рр.)»: 

журнали і стенограми чергових сесій Харківського губернського земського 

зібрання, на яких обговорювалися питання діяльності земських лікувальних 

закладів у Харкові; відповідні журнали засідань губернської земської управи; 

річні звіти про діяльність губернської земської управи; постанови сесій 

Харківського губернського земського зібрання з питань охорони здоров'я; 

протоколи ради Харківської губернської земської лікарні, матеріали про її 

статут, проекти її реорганізації, правила управління лікарнею, справи й 



 

 

 

листування про її стан і діяльність; справи і матеріали щодо роботи пологового 

будинку при земському повивальному училищі; відомості про поширення 

холери в 1892 р.; щомісячні відомості про рух хворих у Харківській губернській 

земській лікарні; статистичні таблиці, бюлетені та відомості про види, кількість 

і рух епідемічних та інших інфекційних захворювань; звіти і листування про 

боротьбу з епідеміями. Загалом по фонду використано 10 справ. 

Фонд 314 – «Харківський губернський комітет «общественного здравия» 

(1852–1865 рр.)»: рапорти та відомості поліції про хід захворювань на холеру в 

Харкові; циркуляр харківського губернатора про боротьбу з поширенням серед 

населення венеричних хвороб; періодичні відомості Харківської лікарської 

управи про кількість хворих на венеричні захворювання в харківських лікарнях. 

Загалом по фонду використано 11 справ. 

Фонд 502 – «Харківський губернський віспяний комітет (1811–1863 рр.)»: 

журнали засідань комітету стосовно міста Харкова; відомості про кількість 

зроблених у Харкові щеплень, звіти про перевірку щеплення віспи в місті. 

Загалом по фонду використано 6 справ. 

Фонд 749 – «Харківський завод російського паровозобудівного і 

механічного товариства (1895–1917 рр.)»: справи про організацію і роботу 

лікарняної каси на заводі, про діяльність заводської медичної частини. Загалом 

по фонду використано 6 справ. 

Фонд 922 – «Канцелярія старшого фабричного інспектора Харківської 

губернії (1895–1919 рр.)»: звіти про діяльність старшого фабричного 

інспектора; матеріали про лікарняні каси. Загалом по фонду використано 5 

справ. 

У ЦДІАК: 

Фонд 1709 – «Харківське намісницьке правління (1780–1797 рр.)»: справи 

про вживання заходів запобігання епідемічним захворюванням. Загалом по 

фонду використано 3 справи. 

Фонд 1710 – «Слобідськоукраїнська губернська канцелярія (1765–1780 

рр.)»: справи про створення першої харківської аптеки, про призначення лікарів 



 

 

 

до Харкова, про заходи проти поширення епідемій. Загалом по фонду 

використано 22 справи. 

Фонд 1725 – «Харківська полкова канцелярія (1664–1765 рр.)»: справи 

про вжиття заходів запобігання епідемічним захворюванням, про призначення 

лікарів до Харкова, про постачання їм медикаментів. Загалом по фонду 

використано 9 справ. 

Фонд 1958 – «Слобідськоукраїнський губернатор (1797–1798 рр.)»: 

справи про заходи проти інфекційних хвороб у Харкові, про заборону 

причащати в церквах дітей, хворих на інфекційні хвороби. Загалом по фонду 

використано 2 справи. 

Фонд 1973 – «Харківський колегіум (1728–1817 рр.)»: укази 

Слобідськоукраїнської губернської канцелярії про запобіжні заходи проти 

епідемій. Загалом по фонду використано 2 справи. 

Фонд 2007 – «Харківське духовне правління (1730–1797 рр.)»: 

«доношение» про «моровую язву», що з’явилася 1738 р. Використано 1 справу з 

фонду. 

Фонд 2025 – «Донець-Захаржевські (1700–1836)»: матеріали про епідемію 

чуми в Харкові 1738 р. Загалом по фонду використано 3 справи. 

У Російському державному архіві давніх актів (РГАДА), а саме у фонді 

346 – «Медицинская канцелярия (1722–1763)», дисертантом був знайдений лист 

харківського міського лікаря І. Гагемана. Загалом при підготовці дисертації 

автором опрацьовано 403 архівних справи. 

Залежно від походження всі архівні матеріали були розділені на декілька 

груп: 

1. Документи урядових органів (Медичної канцелярії, Миністерства 

внутрішніх справ, медичного департаменту та його структурних підрозділів). 

2. Документи місцевих органів виконавчої влади полкового, 

намісницького, губернського рівня (Харківської полкової канцелярії, 

Слобідськоукраїнської губернської канцелярії, Харківського намісницького 

правління, Слобідськоукраїнського губернатора, канцелярії Харківського 



 

 

 

губернатора, Харківського губернського правління, Харківської лікарської 

управи, управління поліцмейстера м. Харкова, Харківського губернського 

комітету «общественного здравия», Харківського губернського віспяного 

комітету, канцелярії старшого фабричного інспектора Харківської губернії). 

3. Документи Харківського міського громадського самоврядування 

(Харківської міської думи і Харківської міської управи). 

4. Документи різних громадських формувань (Харківських губернських 

дворянських депутатських зборів, правління Харківського товариства 

поширення в народі письменності, Харківської губернської земської управи). 

5. Всі інші документи, які не можна віднести до жодної з вищезазначених 

груп. 

Загалом виявлені в архівах документи дали змогу встановити головні 

закономірності та тенденції поступу охорони здоров'я в Харкові у період, що 

досліджується. При цьому слід наголосити на певних труднощах, пов’язаних із 

опрацюванням цих документів: по-перше, це поганий фізичний стан документів 

XVIII – дореформених часів ХІХ ст.; по-друге, розпорошеність матеріалів по 

різних фондах і різних архівах; по-третє, подекуди в різних документах 

трапляються розбіжності щодо прізвищ окремих осіб, назв окремих установ, 

дат окремих подій. Наприклад, одна й та сама людина в різних архівних 

документах іменується як Гегман і Гагеман, Екеблад і Ексбладт, Мірошник і 

Мірошниченко тощо [253, с. 309–313]. Така ж сама плутанина спостерігається в 

назвах установ. 

Наративні джерела дослідження представлені такими видами: періодика, 

мемуари, твори художньої літератури, наукові праці, статті в енциклопедіях, 

путівники по Харкову. 

Специфічну групу джерел становлять газети й інші періодичні видання. 

Преса допомагає зануритися у вир проблем, які хвилювали тогочасних містян і 

були пов’язані з охороною здоров'я – від санітарного стану Харкова до 

організації медичного обслуговування населення. Авторові прислужилися як 

джерела харківські газети «Харьковские губернские ведомости» («Харьковские 



 

 

 

ведомости») [18; 151; 152; 271; 272; 273; 277; 280] і «Южный край» [89; 143; 

144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 153; 160; 294]. 

Джерелом інформації про земську медичну справу слугує земська місцева 

періодична преса тих часів. Харківським губернським земством видавалася 

«Врачебная хроника Харьковской губернии». Вона виходила з 1897 по 1915 рр. 

На сторінках «Врачебной хроники» знаходили відображення всі сторони життя 

земської медичної системи, друкувалися статистичні дані, публікувалися 

протоколи засідань земських колегіальних медичних органів [34]. 

Серед інших періодичних видань треба виділити «Харьковский 

медицинский журнал», який видавався Харківським медичним товариством. 23 

листопада 1903 р. ХМТ прийняло рішення про видання свого періодичного 

органу і обрало редакційний комітет, до якого забезпечило вільний доступ усім 

своїм членам [369, с. 1]. А виходити цей друкований орган ХМТ почав тільки з 

1906 р. під назвою «Харьковский медицинский журнал» і видавався по 1917 р. 

включно. В журналі висвітлювалися здебільшого теоретичні, суто наукові 

проблеми. Саме вони займали більшу частину обсягу видання. Але, крім того, в 

журналі знайшли відображення питання практичної діяльності ХМТ та 

підпорядкованих йому медичних установ. І не тільки їх. Журнал надавав свої 

друковані площі для розміщення матеріалів про діяльність «Общества ночных 

дежурств врачей в г. Харькове», Харківської губернської земської лікарні, 

Харківської допоміжної медичної каси, санітарної служби міста, а також про 

боротьбу з епідемічними захворюваннями й інші аспекти охороноздоровчої 

діяльності в Харкові [38; 39; 161; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 191; 

265; 305; 306; 424]. 

Важливим матеріалом, що дозволяє відчути атмосферу громадського 

життя Харкова XVIII – початку ХХ ст., є спогади сучасників [93; 144; 268]. 

Вони дозволяють повніше відтворити внутрішній світ жителів міста, розкрити 

специфіку бачення ними подій і процесів, що відбувалися довкола. Мемуари, а 

також твори художньої літератури [40; 299], насичені яскравими побутовими 

деталями, подробицями повсякденного буття, сприяють більш глибокому 



 

 

 

розумінню тогочасного життя Харкова. Так, В.М. Гаршин лікувався в 

психіатричному відділенні Харківської губернської земської лікарні і свої 

враження від неї відтворив у оповіданні «Красный цветок» [40]. А в романі 

Ю.В. Трифонова «Нетерпение» присутній сюжет, заснований на 

документальних матеріалах, про революційну діяльність відомого харківського 

лікаря і громадського діяча на ниві охорони здоров'я Й.С. Сицянка [299]. 

Цінні відомості про розвиток харківської охорони здоров'я містяться в 

наукових працях Д.І. Багалія, М.Ф. Сумцова, В.П. Бузескула, К. Фойгта. У 

історіографічному огляді ми вже аналізували їх. Але ці дослідження для нас 

виступають і як важливі джерела тому, що частина джерел, на які спиралися їх 

автори вже безнадійно втрачена. Це стосується документів Харківського 

обласного державного архіву, які були знищені в роки Великої Вітчизняної 

війни. 

Багато корисної інформації фактичного й оціночного характеру 

почерпнуто з енциклопедичних видань. Як джерела дисертант задіяв статті з 

«Энциклопедического словаря Акционерного Общества «Брокгауз–Ефрон», 

«Энциклопедического словаря Товарищества «Бр. А. и И. Гранат и Ко» 

(пізніше «Русского Библиографического Института Гранат»), «Большой 

медицинской энциклопедии», «Большой Советской Энциклопедии», 

«Украинской Советской Энциклопедии», «Енциклопедії історії України», 

«Енциклопедії сучасної України», інтернет-енциклопедії «Википедия» [10; 15; 

19; 33; 41; 42; 43; 56; 86; 94; 95; 108; 109; 110; 129; 139; 141; 156; 217; 224; 225; 

236; 241; 270; 274; 300; 301; 307; 308; 313; 422]. Статті з енциклопедичних 

видань суттєво доповнюють відомості, взяті з інших джерел. Велика 

насиченість фактичним матеріалом, прагнення до всебічного висвітлення 

питань, що розглядаються, роблять енциклопедичні статті незамінними 

помічниками. Особливо слід відзначити значну роль, яку відіграли дані з 

енциклопедичних джерел при вивченні загальних принципів організації 

охорони здоров'я в містах Російської імперії і при порівнянні основних 

показників стану охорони здоров'я в різних містах держави. Систематизація цих 



 

 

 

даних дуже допомогла дійти висновку про провідне місце Харкова в галузі 

охорони здоров'я не тільки в Україні, а й серед усіх великих міст імперії. 

Деякі дані про стан медичного обслуговування населення Харкова 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть вміщено в тогочасних путівниках [52; 

303; 314]. У них подаються відомості про санітарний стан міста і санітарну 

діяльність у ньому; про організацію медичної допомоги в Харкові; про 

харківські лікувальні заклади; про громадські організації, що займалися 

охороноздоровчою діяльністю; про популярних приватних лікарів і послуги, які 

вони надавали. 

Одна з допоміжних класифікаційних систем за місцем зберігання джерел 

виділяє «музейні» джерела [29, с. 10]. Так от, певну частину джерельної бази 

дисертаційного дослідження склали музейні фонди і експозиції музеїв. Автор 

використовував експонати фондів і експозиції Харківського історичного музею, 

а також експонати основного фонду Народного музею історії Харківського 

національного медичного університету [142; 312]. Саме з останнього взято 

деякі фотодокументи, що не належать до писемного типу за типолого-видовою 

класифікацією джерел [142, інв. №№ 2526, 4359, 4360]. Це, наприклад, схема 

установ Харківського медичного товариства, виконана у вигляді генеалогічного 

дерева [142, інв. № 4359]. Проте основна маса використаних експонатів 

Народного музею історії ХНМУ – це писемні джерела, а саме: «Положение о 

клинических отделениях Императорского Харьковского университета при 

Харьковском военном госпитале» [142, інв. № 4025], брошура «Частный 

женский медицинский институт Харьковского медицинского общества» [142, 

інв. № 1363], «Благодарность врачу станции «Скорой помощи» в связи с его 

увольнением в 1912 г.» [142, інв. № 4358], «Диплом об избрании доктора В.П. 

Бобина почетным членом Харьковского медицинского общества» [142, інв. № 

2046], «Постановление Литинско-Винницкого Съезда Мировых Посредников 

от 28 октября 1888 года» [142, інв. № 4621]. Щодо експонатів Харківського 

історичного музею, які були використані при написанні дисертації як історичні 

джерела, то всі вони належать до писемного типу. 



 

 

 

Все вищенаведене зумовило необхідність комплексного використання 

джерел різних видів, які й заклали підвалини концепції дисертаційного 

дослідження. Залучення різноманітних за видами джерел, їх порівняння і синтез 

дозволяють уникнути однобічності чи упередженості, складають надійний і 

достатній інформативний масив для реконструкції історії охорони здоров'я в 

Харкові у XVIII – на початку ХХ ст. Огляд джерел свідчить, що, внаслідок 

певної роботи з виявлення, обробки, аналізу й систематизації широкого 

комплексу джерел була створена досить повна, цілком достовірна та 

оригінальна джерельна база для розробки теми дисертації на об’єктивному 

фактичному підґрунті. 

 

 

1.3. Методологія і методи наукового пошуку 

 

 

Один з провідних сучасних істориків України О.П. Реєнт зауважив, що 

«сучасна вітчизняна історична наука нагадує флот без пізнавального прапора. 

Методологічна невизначеність більшості авторів засвідчує прикрий факт 

відсутності чітких наукових засад, апробованого методологічного 

інструментарію» [247, с. 3]. Прислухаємося до цього зауваження і спробуємо 

чіткіше визначити методологічні засади дисертації. 

Отже, методологія дослідження базується на сукупності принципів і 

методів, застосування яких дає можливість розкрити його тему. 

Уведене дисертантом у вступі до цього дослідження поняття «соціальна 

історія охорони здоров'я» має передбачати пізнання тенденцій поступу охорони 

здоров'я в системі «охорона здоров'я – суспільство» залежно від взаємозв’язків 

охорони здоров'я з іншими суспільними утвореннями, розвитку самої охорони 

здоров'я та зміни її соціальних функцій у певному місці й часі. 

Охорона здоров'я є цілісною, складною і структурованою системою, що 

змінюється під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Вона складається з 



 

 

 

певних елементів – система керування, кадри, фінансування, види медичної 

допомоги, санітарна діяльність тощо. При цьому всі елементи охорони здоров'я 

є відносно самостійними. Соціальність охорони здоров'я виходить з її 

гуманістичного змісту й розглядається як форма і наслідок впливу суспільства і 

культури. Характер охорони здоров'я залежить від типу суспільства з 

політичним режимом і соціально-економічним підґрунтям, соціокультурної 

ситуації, громадської свідомості і ментальності, статусу працівника охорони 

здоров'я. Названі чинники зрештою і визначають функціонування охорони 

здоров'я як соціального інституту. 

У дисертаційному дослідженні соціальна історія охорони здоров'я 

розглядається на місцевому рівні, по лінії не стільки «охорона здоров'я –

суспільство», скільки «охорона здоров'я в місті – суспільство – міська громада». 

Основоположними принципами історичних наукових студій є історизм і 

об’єктивність в координатах цивілізаційного підходу, що разом із відповідними 

методами утворює методологічне підґрунтя. Цивілізаційний підхід передбачає 

розгляд охорони здоров'я в системі «охорона здоров'я – суспільство» з 

урахуванням конкретно-історичних, цивілізаційних властивостей харківської 

громади XVIII – початку ХХ ст. Об’єктивності історичного дослідження 

сприяють принципи деполітизованості й світоглядного плюралізму. Важливим 

методологічним принципом, що використовується в даній праці, є також 

принцип системності, тобто всебічності та цілісності дослідження проблеми, 

який вимагає вивчення всього загалу історичних фактів, а отже всіх доступних 

джерел з досліджуваної проблеми. 

Відповідно до предмета, мети та дослідницьких завдань дисертації обрано 

сукупність методів дослідження. Їх умовно можна поділити на загальнонаукові, 

історичні, соціально-гуманітарні та методи споріднених і суміжних наук. 

Серед перших дисертант спирався на методи наукової класифікації та 

типологізації, аналізу й синтезу, логіки наукового пізнання. Методи 

дедуктивної та індуктивної логіки склали онтологічну, гносеологічну і доказову 

основи дисертації. Так, усі висновки побудовано на законах дедуктивної 



 

 

 

(формальної) логіки. Наприклад, силогізм про те, що Харків посідав провідне 

місце в Російській імперії за основними показниками охорони здоров'я, 

побудований на більшій посилці про те, що досліджені нами показники 

(забезпеченість населення лікарняними ліжками, лікарською, фельдшерською і 

акушерською допомогою, аптечними послугами тощо) є основними 

показниками стану охорони здоров'я, і на меншій посилці про те, що за кожним 

із цих показників Харків займав одне з перших в імперії місць. А саме вивчення 

процесу розвитку харківської охорони здоров'я будувалося на накопиченні 

знань про її конкретні надбання, що дало можливість поступово перейти до 

узагальнень, тобто на методах індуктивної логіки. 

Ясна річ, у дисертації основними стали методи історичного дослідження. 

Найбільш корисними для досягнення мети дисертації виявились історико-

аналітичний, проблемно-хронологічний і порівняльно-історичний методи. 

Аналіз історичних фактів склав первинну стадію дослідження, саме на цьому 

аналізі базуються всі висновки. Тема дисертації розкривається в проблемно-

хронологічному порядку: кожна структурна частина дисертації – це розгляд 

певної проблеми, і розглядається вона від XVIII ст. до початку ХХ-го. 

Порівняльно-історичний метод застосовано у порівнянні різних етапів розвитку 

охорони здоров'я в Харкові, а також у порівнянні харківських показників з 

показниками інших міст України, Російської імперії та західних країн. Отже, 

синтез різних методів історичного дослідження надав можливість скористатися 

перевагою кожного методу для вивчення певного компонента предмету 

дослідження, для розв’язання конкретних дослідницьких завдань. 

Виходячи з принципів деполітизованості і світоглядного плюралізму, 

автор цілком погоджується з думкою деяких українських істориків про те, що 

«історики марксистської школи багато зробили для вивчення минулого 

людства, і було б щонайменше необачним відкидати з порога їх здобутки», а 

слушно було б «вписати українську марксистську спадщину в національний 

історіографічний процес» [247, с. 4]. Тому дисертант застосовує певні складові 

частини методології істориків-марксистів, які, на його погляд, пройшли 



 

 

 

випробування часом. По-перше, принцип історизму розуміється не тільки, як 

принцип підходу до процесів, які розвиваються в часі. Цей розвиток, згідно з 

марксистською методологією, розглядається у діалектичному зв’язку з іншими 

процесами і з конкретним досвідом історії. Для даного дослідження це означає 

пов’язати між собою розвиток усіх форм медичного обслуговування населення 

в Харкові і зв’язати цей процес з історичними умовами розвитку харківської 

громади і українського суспільства. По-друге, використовується марксистський 

метод соціального детермінізму, тому що розвиток охорони здоров'я як сфери 

суспільної діяльності визначається соціально-економічними умовами, в яких 

воно відбувається. 

У останньому розділі дисертації, присвяченому персоналіям, широко 

застосовано методи біографістики і просопографії. Однак, на жаль, методи 

біографістики дотепер конкретно не визначені. Історики завзято сперечаються 

про те, як визначити біографістику взагалі: чи то як галузь історичної науки, чи 

як жанр історичного дослідження, чи як спеціальну історичну дисципліну. 

Деякі представники інших наук вважають біографістику не суто історичною, а 

окремою, самостійною науковою дисципліною. Дисертант схиляється до точки 

зору В.С. Чишка, який розглядає біографістику як галузь історичної науки, що 

має своїм об'єктом видатну особу в її різноманітних зв'язках із суспільством та 

в єдності її індивідуального і суспільного. Ця галузь базується на законах 

історичної методології, методів пізнання людини як особистості в історичному 

процесі, а також на широкому використанні методичних підходів інших наук, 

зокрема психології, соціології, філософії, літературознавства. В.С. Чишко 

виокремлює три процедурні стадії біографічного дослідження: перша – 

емпірична, що ґрунтується на евристичних та джерелознавчих методиках; друга 

– реконструкція життя та діяльності, психічного складу особистості, яка 

ґрунтується на методах історичної та психологічної реконструкції; третя – 

репрезентація особи, що вивчається в усій сукупності внутрішніх та зовнішніх 

зв'язків [416]. Саме в такий спосіб дисертантом здійснено біографічні 

дослідження корифеїв харківської охорони здоров'я. 



 

 

 

Щодо просопографії, то в історіографії теж існують різні підходи до 

трактування її змісту. Вітчизняні й іноземні дослідники досі намагаються 

встановити співвідношення біографістики і просопографії між собою. Дискусії 

точаться перш за все навколо таких проблем: чи є просопографія самостійною 

спеціальною історичною дисципліною, яка оперує міждисциплінарними 

методами: генеалогії, ономастики, демографії, психології та інших дисциплін; 

чи вона – частина біографістики; чи тільки певний метод, або сукупність 

методик в залежності від теми дослідження і поставлених завдань [216; 241; 

283; 428]. 

Автор дотримується традиційних для ХХ століття поглядів, коли 

просопографія трактувалася як метод дослідження спільного в групі осіб 

(родовій, професійній, соціальній, політичній тощо), які діють в історії. 

Просопографічний метод, зокрема, включає такі процедури: визначення 

певного кола досліджуваних осіб, дат їхнього життя, соціального й етнічного 

походження, освіти, діяльності, набутого соціального статусу. На цих засадах і 

побудовано дослідження персоналій видатних діячів дорадянської охорони 

здоров'я м. Харкова, яких об’єднали певний напрям професійної діяльності 

(охорона здоров'я ) та її місце (м. Харків). 

Розуміння соціальної детермінації еволюції охорони здоров'я логічно 

привело до використання методів неісторичних соціально-гуманітарних 

дисциплін, які дозволяють проаналізувати всю сукупність соціальних зв’язків 

охорони здоров'я. 

З концептуальних підходів соціального знання використано комплексний 

багатофакторний соціокультурний та соціально-політичний аналіз, системний 

підхід до динаміки соціальних інститутів, структуралізм. 

Скажімо, комплексний багатофакторний соціально-політичний та 

соціокультурний аналіз дозволив виявити наслідки дії внутрішніх і зовнішніх 

чинників на статус, стан, соціальні функції охорони здоров'я в Харкові за тих 

часів, що досліджуються. Досить широко застосовано системний підхід до 



 

 

 

динаміки соціальних інститутів у характеристиці механізмів взаємодії охорони 

здоров'я з іншими соціальними інститутами і сферами суспільного життя. 

Структуралізм як випробуваний напрям і підхід соціального знання 

дозволив послідовно проаналізувати основні елементи охорони здоров'я як 

соціального інституту, а в характеристиці взаємодії її із суспільством 

(громадою) виділити структуральні функції. Структурно-функціональний 

аналіз у межах системного підходу дозволив охопити предмет дисертації як 

цілісність з відповідними підсистемами (структурами другого рівня) та їх 

складовими (структурами третього рівня). Використання «реалістичної 

онтології структур», що виходить із пріоритетного поділу на структуру та дію, 

дало можливість проаналізувати дію і взаємодію владних і охороноздоровчих 

структур. Завдяки цьому було реконструйовано тенденції еволюції охорони 

здоров'я в Харкові протягом XVIII – початку ХХ ст. як інтегруючий механізм 

поступу власне охорони здоров'я та взаємодії її із суспільством (громадою) і 

політичним режимом, де знову-таки було відокремлено провідні структури й 

охарактеризованої їхні функції та реальні дії. 

Політологічно-соціологічна теорія еліт стала в пригоді під час 

характеристики ролі провідних медиків і організаторів харківської охорони 

здоров'я, тих лідерів, завдяки діяльності яких вона й здобула свої досягнення. 

Історичні та соціально-гуманітарні методи були задіяні поряд з 

ефективними й апробованими методами інших споріднених і суміжних наук. 

Міра співвідношення, міра використання методів неісторичних дисциплін і, 

відповідно, зміст міждисциплінарних підходів визначались характером об’єкту, 

предмету і дослідницьких завдань праці та залучених джерел у координатах 

діалектичного й філософського підходу. Такий прийом з успіхом 

застосовується не одним поколінням істориків [96, с. 302]. 

У ході дослідження теми дисертації автор звертався до методів 

спорідненої з історією історичної демографії. Так, методи демографічної 

статистики прислужилися для аналізу емпіричних матеріалів, напрацьованих 

при вивченні історичних умов організації та специфіки розвитку охорони 



 

 

 

здоров'я в Харкові. Зокрема використання методики побудови таблиць, діаграм 

для порівняння кількості населення Харкова й інших великих міст Російської 

імперії та смертності в них дало змогу одержати додаткову інформацію про 

характер деяких демографічних процесів, прямо пов’язаних зі станом охорони 

здоров'я. Автор не обмежився пошуками та аналізом тієї чи іншої 

демографічної інформації, а прагнув використати отримані здобутки для 

задоволення потреб історичного пізнання. Тобто застосування методів 

історичної демографії стало невід’ємною складовою частиною цього 

дослідження. 

Така суміжна з темою нашого дослідження наукова дисципліна, як 

«Соціальна медицина і організація охорони здоров'я» надала нам методи 

медичної статистики; методи вивчення чинників, що обумовлюють здоров'я 

населення; методику вивчення захворюваності і смертності; підхід до 

визначення структури дослідження (необхідність аналізу елементів організації 

охорони здоров'я, методів боротьби з найважливішими хворобами, санітарної 

діяльності, типологізацію видів медичної допомоги населенню тощо) і 

понятійний апарат [47; 281; 282]. 

Дисертант свідомо відмовився від монізму заради методологічного 

плюралізму та додатковості, оскільки всі методи є рівноправні й рівноцінні для 

науки. Будь-який з них розкриває хоча й істотну, але лише частину об’єктивної 

реальності. Такий підхід дозволив сполучити (з огляду на об’єкт, предмет і 

мету дисертації) різні методи історичної науки та неісторичних наук на 

підґрунті додатковості. Проте всі методи застосовувалися критично, з 

урахуванням соціального простору й часу аналізованих подій, що дало 

можливість зробити об’єктивні висновки. Наголосимо, що методологічний 

плюралізм базується на «здоровому релятивізмі» та критичній саморефлексії. 

Такий підхід не перешкоджає, а сприяє наближенню до істини, тому що для 

кожної часткової сфери дослідження обираються ті методи пізнання, які для неї 

найкраще підходять. 



 

 

 

Історія охорони здоров'я в Харкові XVIII – початку ХХ ст. передбачає 

з’ясування закономірностей розвитку охорони здоров'я як соціального 

інституту в контексті соціального простору й часу тодішнього суспільства. 

Сучасне історичне знання має для цього адекватний інструментарій. Системний 

міждисциплінарний аналіз дозволяє виявити механізми, характер і наслідки 

впливу соціально-політичних, соціокультурних і внутрішньонаукових факторів 

на поступ охорони здоров'я. Внаслідок цього створюється можливість 

об’єктивної оцінки місця охорони здоров'я в житті населення Харкова тих 

часів. Така методологія враховує сучасні підходи до вивчення історії взагалі та 

історії окремих сфер суспільної діяльності (в тому числі охорони здоров'я) 

зокрема. 

Все вищенаведене свідчить, що використаний в дисертаційному 

дослідженні методологічний інструментарій дозволяє відтворити достовірну 

картину історії харківської охорони здоров'я XVIII – початку ХХ ст. 

Підсумовуючи перший розділ дисертаційного дослідження, зазначимо, 

що існуюча історіографічна база, а точніше майже цілковита відсутність 

необхідної літератури, дозволяє віднести тему дисертації до категорії 

малодосліджених. Як самостійна вона взагалі не досліджувалась, а 

історіографічних традицій розгляду подібної проблеми в українській історичній 

науці не існує. У ній геть відсутні праці з комплексним аналізом розвитку 

охорони здоров'я в Україні взагалі і в будь-якій її частині зокрема в дорадянські 

часи. Тому таке дослідження історії охорони здоров'я в Харкові, зважаючи на 

актуальність проблеми, на часі. 

Джерельну основу дисертації складають різноманітні за формою 

існування, походженням, змістом, характером інформації, родом та видом 

писемні джерела. До кожного виду джерел застосовувались адекватні їх 

характерові й ознакам (формі, структурі, походженню, призначенню, змісту) 

засоби джерельного аналізу. Різноманітність джерельної бази дозволяє 

уникнути суб’єктивізму та односторонності у висвітленні та зробити об’єктивні 

висновки й узагальнення під час оцінки подій, явищ, осіб і процесів. 



 

 

 

У цілому джерельна база дисертації є репрезентативною і достовірною. 

Комплексна системна характеристика залученого до роботи масиву джерел 

створила якісне та досить масштабне за обсягом фактичне підґрунтя для 

дослідження проблеми. Воно цілком достатнє для наукового аналізу всієї 

сукупності цих фактів як емпіричної основи дослідження, глибокого розкриття 

всіх аспектів теми, всебічного і неупередженого погляду на комплекс проблем, 

з якими пов’язаний розвиток охорони здоров'я в Харкові у XVIII – на початку 

ХХ ст. 

Об’єктивною передумовою якісного дослідження будь-яких історичних 

проблем є застосування сучасних теоретико-методологічних підходів. 

Використаний у дисертаційному дослідженні адекватний методологічний 

інструментарій дозволяє встановити достовірну картину розвитку харківської 

охорони здоров'я в досліджуваний період. Така методологія враховує як 

загальні сучасні теоретико-пізнавальні підходи до вивчення історії взагалі, так і 

специфічність даної теми. Вона відповідає об’єкту і предмету дослідження, 

характерові залученої джерельної бази, дозволяє досягти поставленої 

дисертантом мети і виконання дослідницьких завдань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОЗДІЛ 2 

ДЕРЖАВНА І МІСЦЕВА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ХАРКІВ’ЯН. НАЙВАЖЛИВІШІ ХВОРОБИ І БОРОТЬБА З НИМИ 

 

 

2.1. Правові засади і своєрідність урядових заходів у XVIII – на 

початку 60-х років ХІХ ст. 

 

2.1.1. Історичні умови закладення підвалин організації охорони 

здоров'я в Харкові до великих реформ ХІХ сторіччя. Понад вісімдесят років 

від часу заснування харківської фортеці медична допомога населенню міста 

майже ніяк не організовувалася. Лише 1737 року офіційно були введені посади 

лікарів у «знатных городах в Империи» «для пользования обывателей в их 

болезнях». Такі лікарі мали призначатися «...из старых бывших в службе 

лекарей». Це була їм своєрідна нагорода за попередню армійську службу.  

Новий інститут міських лікарів підпорядковувався медичній канцелярії – 

органові, який створив ще Петро I (під назвою аптекарської канцелярії) для 

державного керування медичною справою в Росії [23, с. 15–57, 20; 64, с. 14; 

226, № 7245, с. 136–137]. 

У зв’язку з реорганізацією слобідськоукраїнських козацьких полків у 

гусарські 1765 року було наказано «городовых лекарей… вместить в штат 

тамошних гусарских полков, а во время выступления полков оставлять из 

каждого для пользования городовых жителей из лучших лекарей по одному, 

равно и медикаментов» [227, № 12397, с. 133, 135]. Втім, ця вимога далеко не 

завжди виконувалася, і Харків часто залишався без кваліфікованої медичної 

допомоги. Аж у 1778 році «харьковцы» вже остаточно одержали казенний, 

постійно діючий медичний персонал, який підпорядковувався медичній колегії, 

що прийшла на зміну медичній канцелярії [7, т. 1, с. 191–193]. 

Важливу роль в організації медичної допомоги населенню Російської 

імперії відіграли Прикази громадського опікування, створені в межах 



 

 

 

адміністративної реформи 1775 року на чолі з губернаторами. Серед інших 

питань ці губернські органи мали піклуватися про народне здоров'я, 

забезпечуючи керівництво так званими «богоугодными заведениями», до яких 

належали й деякі медичні заклади [236, с. 577]. У Харкові до «богоугодных 

заведений» Приказу громадського опікування належали, зокрема, Харківська 

губернська міська лікарня і будинок для божевільних. Вже у самій офіційній 

назві «Харківська губернська міська лікарня» підкреслювалося, що вона була 

одночасно губернською і міською для Харкова. Обслуговували тут насамперед 

«харьковцев», а з усієї губернії сюди потрапляли ті пацієнти, яким з якихось 

причин не могли надати допомогу в місцевих лікарнях. Послугами лікарні 

«богоугодных заведений» користувалися як військові, так і цивільні особи [55, 

ф. 3, оп. 41, спр. 79, арк. 1–2; ф. 12, оп.1, спр. 777, арк. 31]. 

19 січня 1797 р. імператором Павлом I була «высочайше» затверджена 

доповідь медичної колегії, а 1 квітня того ж року вийшов указ про лікарські 

управи [55, ф. 3, оп. 55, спр. 33, арк. 2–5; 228, № 17743, с. 287]. Створювалися 

вони в губернських містах, відтак в Харкові була сформована 

Слобідськоукраїнська лікарська управа. Вона складалася з трьох членів: 

лікарського інспектора, оператора й акушера. До складу управи входив ще й 

«письмоводитель», але він не був її членом, а виконував суто технічні функції. 

Очолював лікарську управу інспектор. Усі без винятку медичні працівники в 

губернії – медичні чиновники, приватнопрактикуючі лікарі, військові або 

університетські медики, «повивальные бабки» та сповитухи, фельдшери, а 

також цирульники – в частині лікувальної роботи були підвідомчі лікарській 

управі [228, № 17743, с. 288, 293]. Сама ж лікарська управа мала подвійне 

підпорядкування. По-перше, нею опікувалась медична колегія, а після 

організації міністерств 1802 року – міністерство внутрішніх справ, у якому 

згодом був створений спеціальний медичний департамент. 1812 року в ньому 

запровадили посаду цивільного генерал-штаб-доктора, який керував роботою 

всіх невійськових медиків. По-друге, управа була підпорядкована 

губернаторові [22, с. 138; 21, ф. 3, оп. 55, спр. 33, арк. 2–5; спр. 155, арк. 11; ф. 



 

 

 

12, оп. 1, спр. 638, арк. 65–66; спр. 762 – 765; спр. 780, арк. 4, 9; спр. 815, арк.4, 

5, 6, 12; 228, № 17743, с. 289]. Відповідно до адміністративно-територіального 

поділу Російської імперії губернська лікарська управа спочатку називалася 

Слобідськоукраїнською, а з 1835 р. – Харківською. Першим лікарським 

інспектором у Харкові був доктор Іван Мартинович (Йоганн Мартін) Міндерер, 

німець за походженням, який свого часу (до 1775 р.) служив лікарем на 

Запорозькій Січі [7, т. 1, с. 193; 122, с. 88–89]. 

Функції губернської лікарської управи були дуже широкими. На неї 

покладався увесь запобіжний і поточний санітарний нагляд [55, ф. 12, оп. 1, 

спр. 100, арк. 27–31; спр. 603, арк. 1–7; спр. 1416 (а), арк. 13; оп. 2, спр. 58, арк. 

1–24], а також нагляд за лікарнями, військовими шпиталями, аптеками та 

медичним персоналом губернії [55, ф. 12, оп. 1, спр.762–765]. При цьому 

Харківську губернську міську лікарню, будинок для божевільних і лікарню 

Харківського в’язничного замку оглядали декілька разів на місяць, а харківські 

аптеки «ревизовали» по двічі на рік кожну [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1416 (а), арк. 

10]. Найважливішою сферою діяльності лікарської управи була організація 

протиепідемічних заходів. Управа здійснювала постійний контроль за 

віспощепленням та за «публичными женщинами» [55, ф. 3, оп. 166, спр. 295 (а), 

арк. 33; ф. 12, оп. 1, спр. 787, арк. 21–23]. Вона контролювала лікарську 

практику в губернії та медичну діяльність цирульників, стежила за 

дотриманням заборони лікарської практики особам, які не мали на неї права. 

Дозволи на «вільну» практику видавалися лікарською управою [55, ф. 3, оп. 

166, спр. 295 (а), арк. 36; ф. 12, оп. 1, спр. 112; спр. 1158, арк. 154]. Вона 

екзаменувала осіб, які претендували на посади фельдшерів за наявності в них 

відповідних документів про фельдшерську освіту [252, ф. 12, оп. 1, спр. 263, 

арк. 1–5], а також осіб, які побажали стати цирульниками [252, с. 49]. Ще одним 

напрямом діяльності управи був медичний огляд фізичних осіб. З 

найрізноманітніших приводів огляду підлягали цивільні особи, 

військовослужбовці, кантоністи, пожежники, поліцейські, особи духовного 

звання, в’язні [55, ф. 3, оп. 129, спр. 230, арк. 1–79; ф. 12, оп. 1, спр. 350, 351, 



 

 

 

357, 364]. Саме лікарська управа видавала свідчення про хвороби чиновникам і 

військовим, у тому числі відрядженим до Харкова й транзитним. Вона ж 

здійснювала медичний відбір абітурієнтів у військові навчальні заклади й 

рекрутів; оглядала осіб, які перебували на державній службі (як цивільній, так і 

військовій) на предмет виходу у відставку за станом здоров'я та призначення 

пенсії; «снимала» побої та інші тілесні ушкодження; обстежувала розумові 

здібності людей, яких підозрювали в божевіллі. Крім огляду живих осіб, управа 

проводила судово-медичні експертизи. І, нарешті, вона займалася медичною 

статистикою [55, ф. 3, оп. 63, спр. 2, 56; ф. 12, оп. 1, спр. 112; спр. 488; спр. 1140 

(а); оп. 2, спр. 180]. 

Ще однією структурною ланкою в системі охорони народного здоров'я, 

що складалася, були покликані стати комітети «общественного здравия». 

14 грудня 1851 р. медичний департамент МВС направив за підписом 

міністра харківському цивільному губернаторові О.С. Траскіну циркулярне 

розпорядження про заснування в губернії «по Высочайшему соизволению» 

«Особого Комитета общественного здравия», «дабы меры, принимаемые в 

видах охранения народного здравия и ограничения действий эпидемических 

болезней…, приносили ожидаемую от них пользу…». Ці комітети 

замислювалися як координаційні центри «из местных Начальников разных 

ведомств и других лиц» для зосередження в них усієї інформації, що 

стосувалася охорони здоров'я, у межах компетенції кожного відомства, і щоб за 

вказівками комітетів «делаемы были нужные по обстоятельствам 

распоряжения» [55, ф. 314, оп. 1, спр. 1, арк. 1]. 

Харківський губернський комітет «общественного здравия» був 

створений у лютому 1852 р. До його складу увійшли: губернський 

предводитель дворянства, управитель палатою державного майна, інспектор 

лікарської управи, харківський поліцмейстер, представник православного 

духівництва й деякі інші особи, які могли реально впливати на стан охорони 

здоров'я в губернії. Очолював комітет за посадою начальник губернії [55, ф. 

314, оп. 1, спр. 1, арк. 48-64]. У Харкові діяльність комитету «общественного 



 

 

 

здравия» обмежилася деякою роботою в царині санітарного просвітництва 

населення. У всьому іншому комітет покладених на нього надій не виправдав і 

відразу перетворився на чергове бюрократичне утворення [55, ф. 314, оп. 1, спр. 

1–11]. 

Таким чином, структура керування охороною здоров'я в Харкові, що 

склалася до початку великих реформ XIX століття, була примітивною, 

громіздкою і малоефективною. Одна її частина (лікарська управа) виявилась 

функціонально перевантаженою, діяльність іншої (комітету «общественного 

здравия») мала формальний характер. 

2.1.2. Медичний персонал Харкова у XVIII – на початку 60-х років 

ХІХ ст. Перші кваліфіковані медичні кадри з'явилися в Харкові у XVIII 

столітті, на виконання резолюції імператриці Ганни Іоанівни від 10 травня 1737 

р. про лікарів [226, № 7245, с. 136–137]. Але тільки наприкінці 1739 року до 

цього міста був призначений лікарем пан Йоганн Вінклер. Він лікував харків'ян 

аж до своєї смерті в 1747 р. Наступний лікар – Синьк – був єдиним на всі п'ять 

слобідських полків. У червні 1749 р., «дабы без лекаря в пользовании 

обывателей при Харьковском полку нужды не имелось», туди призначений був 

лікарем Гегман (за іншими джерелами – Ігнатій Гагеман). Він обіймав цю 

посаду до ліквідації слобідського козацтва почергово з іншим полковим 

лікарем на прізвище Гріненталь [7, т. 1, с. 190–191; 227, с. 133, 135; 76, ф. 1725, 

оп. 1, спр. 234, арк. 5; 328, ф. 346, оп. 1, спр. 121, арк. 25–32]. 

Деякий час у Слобідськоукраїнській губернській канцелярії, що 

знаходилася в Харкові, служив армійський лікар Овсій Смирницький. У 1775 р. 

він був звільнений з армійської служби через хворобу з присвоєнням звання 

штаб-лікаря, а в 1778 р. Харків одержав відставного штаб-лікаря О. 

Смирницького вже як «городового» лікаря, разом з аптекарським гезелем. За 

кілька років місто мало аж трьох осіб казенного медичного персоналу: доктора 

Смирницького, лікаря Івана Романовського та підлікаря сержанта Григорія 

Коленкова (або Койленкова). Смирницький вийшов у відставку 1788 року, і 



 

 

 

його замінив Йоганн Фрідріх Кеппен [7, т. 1, с. 190–193; 268, с. 38; 414, ф. 1710, 

оп. 2, спр. 1270, арк. 36]. 

З відкриттям у Харкові 1797 року Слобідськоукраїнської лікарської 

управи медичний персонал міста поповнився одразу трьома фахівцями: 

інспектором управи, акушером та оператором. До лікарських, їм додалился й 

контрольно-адміністративні функції [55, ф. 3, оп. 55, спр. 33, арк. 2–5; 228, с. 

287, 288, 293]. Для отримання будь-якої із згаданих посад членів лікарської 

управи необхідно було «выдержать экзамен на сие звание» на медичному 

факультеті університету [55, ф. 3, оп. 18, спр. 178, арк. 2; ф. 12, оп. 1, спр. 1103, 

арк. 4, 7]. 

«Городовой» лікар на той час був один, у підпорядкуванні лікарської 

управи. Лише в середині ХІХ століття, із зростанням населення міста, було 

впроваджено додаткову штатну одиницю молодшого харківського 

«городового» лікаря, який інакше називався харківським поліцейським лікарем. 

У його віданні були так звані «врачебно-полицейские вопросы»: судова 

медицина, весь санітарний нагляд у місті й лікарський контроль за діяльністю 

повій. А от лікарнями при Харківському в’язничному замку та при 

арештантській роті цивільного відомства керував старший «городовой» лікар. 

На заміщення посади харківського «городового» лікаря оголошували конкурс. 

Так, у 1860 р. на вакантну посаду старшого «городового» лікаря претендували 

водночас чотири особи [55, ф. 12, оп. 1, спр. 549, арк. 37, 55, 539; спр. 580, арк. 

113; спр. 762, арк. 49; спр. 780, арк. 4; спр. 815, арк. 7; спр. 898, арк. 51, 52; спр. 

1450, арк. 1–43; спр. 1709, арк. 50, 76]. 

«Повивальных бабок», які перебували на державній службі, у Харкові ще 

на початку XIX століття стало двоє: старша і молодша. На посадах їх 

задтверджував цивільний генерал-штаб-доктор за поданнями лікарської управи. 

«Старшая харьковская повивальная городовая бабка», як правило, була з 

дворян і обов'язково мала вищу медичну освіту [55, ф. 3, оп. 23, спр. 97, арк. 1; 

ф. 12, оп. 1, спр. 549 арк. 37, 54, 515–516; спр. 898, арк. 42; спр. 18, арк. 6, 8, 10, 

54–60, 107; спр. 1487, арк. 303]. Найвідомішою харківською акушеркою була 



 

 

 

Ганна Карлівна Винтерфельдт. Приблизно з 1830 р. вона прослужила понад 

тридцять років харківською «городовою повивальною бабкою» та при 

акушерській клініці університету, а приватно практикувала ще й у 1886 році. 

Протягом своєї довголітньої практики вона прийняла десь 30000 пологів. 

Акушерка Гейдеман практикувала упродовж 30–60-х років [71, с. 25; 303, с. 

316; 310, с. 121; 323, с. 231; 325, с. 45]. 

За лікувальну роботу в «богоугодных заведениях» Приказу громадського 

опікування перед лікарською управою відповідав харківський повітовий лікар. 

Призначений Приказом доглядач завідував адміністративно-господарською 

частиною та фінансами. Медичний штат «богоугодных заведений» спочатку 

складався з одного лікаря, одного-двох підлікарів і двох фельдшерів. Проте він 

часто залишався неукомплектованим. Траплялося навіть, що до Харківської 

губернської міської лікарні відряджали працювати лікарем за сумісництвом 

акушера лікарської управи [7, т. 1, с. 193–194; 55, ф. 3, оп. 44, спр. 63, арк. 5, 9–

12; спр. 67, арк. 4; оп. 126, спр. 90, арк. 206]. 

У середині XIX століття склад медичного персоналу «богоугодных 

заведений» виглядав уже значно солідніше. На початку 50-х років до нього 

входили: старший лікар, два ординатори, управляючий аптекою (усі з 

університетською освітою), три старших фельдшери, два молодших фельдшери 

та два аптекарських учні у званні старших фельдшерів [55, ф. 12, оп. 1, спр. 549, 

арк. 68, 69, 514–515; спр. 580, арк. 113; спр. 638, арк. 13; спр. 898, арк. 10, 12]. 

Через декілька років ординаторів стало троє та ще з'явився аптекарський 

помічник [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1487, арк. 300–303; спр. 1273, арк. 9; спр. 1682, 

арк. 52]. 

Кваліфікація всього медичного персоналу за формулярними списками 

була високою, а старший лікар у середині 60-х років мав навіть науковий 

ступінь доктора медицини [11, с. 318]. Проте розслідування, проведене на 

початку 60-х років, розкрило факти підробок під час прийняття на службу 

медичних працівників. Так, чиновники контори «богоугодных заведений» за 

хабарі фальсифікували документи та приймали на посади фельдшерів зовсім 



 

 

 

неписьменних людей. Розслідування також виявило факти сваволі керівництва 

«богоугодных заведений» по відношенню до підлеглих та хворих: їх кривдили, 

били, морили голодом і холодом, їм погрожували зброєю [55, ф. 3, оп. 200, спр. 

345, арк. 10–15, 21–22]. 

З початку XIX століття кваліфікованих медичних кадров у губернському 

місті не вистачало. На це в березні 1809 року й поскаржився 

слобідськоукраїнський губернатор І.І. Бахтін до міністерства внутрішніх справ. 

У відповідь на його скаргу було приписано керівництву Імператорського 

Харківського університету «оказывать с его стороны по губернскому городу 

пособие в медицинских делах» [55, ф. 3, оп. 17, спр. 301, арк.1–2]. Відтоді 

висококваліфікована медична допомога «харьковцам» з боку університетських 

медиків стала важливим чинником, що вигідно відрізняв місто від інших 

губернських центрів. 

Харківський університет мав потужний кадровий резерв медичних 

працівників. На кафедрах і в клініках медичного факультету працювали в різні 

роки від 11 до 26 фахівців найвищої медичної кваліфікації [55, ф. 3, оп. 205, 

спр. 111, арк. 51; оп. 221, спр. 176, арк. 193; ф. 12, оп. 1, спр. 306, арк. 8; спр. 

580, арк. 12, 113; спр. 787, арк. 38–39; спр. 1110, арк. 2–4, 95–99; спр. 1196, арк. 

3; спр. 1416 (а), арк. 1 (а); спр. 1564, арк. 2]. Серед них наприкінці 50-х – на 

початку 60-х років були декан медичного факультету, доктор медицини, 

професор, дійсний статський радник Фрідріх Вільгельм (Федір Карлович) 

Альбрехт; 7-9 професорів – докторів медицини, природничих наук, хірургії, усі 

в солідних чинах IV-VI класів; ординатори університетських клінік – доктори 

медицини й «лекари с отличием»; ад'юнкти – доктори медицини та «лекари 1-го 

отделения»; лікарі «своекоштных» студентів і ветеринарних вихованців та 

«казеннокоштных» студентів – «лекари 1-го отделения» [55, ф. 12, оп. 1, спр. 

1158, арк. 49–51; спр. 1525, арк. 106–114]. Усі вони брали відповідну участь у 

практичній охороні здоров'я Харкова. 

Серед персоналу, який надавав медичну допомогу населенню міста, слід 

також згадати посаду лікаря губернської «палаты государственных имуществ», 



 

 

 

у полі зору якого були державні селяни та державні кінні заводи. Багато 

жителів Харкова тоді значилися як державні селяни. Вони могли розраховувати 

на певну медичну допомогу з боку «палаты государственных имуществ». Мала 

свого власного, окремого лікаря і лютеранська громада міста [55, ф. 3, оп. 205, 

спр. 111, арк. 51; оп. 221, спр. 176, арк. 193; ф. 12, оп. 1, спр. 168, арк. 1–79; спр. 

306, арк. 81; спр. 787, арк. 41; спр. 1110, арк. 92; спр. 1196, арк. 3; спр. 1416 (а), 

арк. 1 (а); спр. 1564, арк. 2]. 

Особливий інтерес становить діяльність у Харкові 

приватнопрактикуючих («вільнонопрактикуючих» – за тодішньою 

термінологією) лікарів. Цей інтерес посилюється тим, що дані про неї, які 

дійшли до нас, дуже неповні й суперечливі. Річ у тім, що, згідно з тогочасним 

нормативним положенням, кожний медик за освітою, який прибував до 

Харкова, мусив зареєструватися як у поліції, так і в лікарській управі. Дозвіл на 

«вільну практику» видавала лікарська управа [228, с. 293]. Проте лікарі, що 

залишалися в Харкові, дуже неохоче ставали на облік, оскільки це було 

пов'язане з неминучою мобілізацією під час епідемій. Несумлінні лікарі 

прагнули небажаних мобілізацій уникати, порушуючи таким чином не тільки 

діюче законодавство, а ще й клятву Гіпократа. На облік вони не ставали, а 

практикували, відбуваючись хабарами окремим поліцейським чиновникам. 

Тому ані поліція, ані лікарська управа ніколи не мали точних відомостей про 

кількість лікарів, які займалися суто приватною практикою. І така ситуація була 

характерна не лише для Харкова. Відомості про приватнопрактикуючих лікарів 

«кульгали» по всій імперії [55, ф. 3, оп. 43, спр. 131, арк. 1, 13, 14, 16; ф. 12, оп. 

1, спр. 1158, арк. 154]. 

Отже, за звітами, поданими до міністерства внутрішніх справ, у Харкові 

було лікарів, які займалися приватною практикою без сумісництва її з 

державною службою: 

1808 р. – 2; 

1811 р. – 2; 



 

 

 

1821 р. – 1, «имеющий дозволение на снимание с глаз катаракты», тобто 

обмежене право на лікарську практику; 

1822 р. – 1; 

1824 р. – 4; 

1825 р. – 5; 

1826 р. – 3 (два дантисти і один лікар, який «знімав» катаракту); 

1827 р. – 1 (дантист); 

1828 р. – 1 (дантист); 

1829 р. – 1; 

1848 р. – 3; 

1850 р. – 4; 

1851 р. – спочатку було виявлено тільки 2, але потім знайдено ще 3, 

пізніше ще 1, – разом 6; 

1852 р. – 4; 

1853 р. – 4; 

1856 р. – 7 (двоє з них – зубні лікарі); 

1857 р. – 4; 

1862 р. – 17 (серед них двоє дантистів та один зубний лікар) [55, ф. 3, оп. 

13, спр. 207, арк. 9; оп. 18, спр. 178, арк. 4; оп. 43, спр. 131, арк. 15–28; оп. 55, 

спр. 62, арк. 1–2; оп. 59, спр. 16, арк. 3; оп. 63, спр. 146, арк. 2; оп. 67, спр. 294, 

арк. 3; оп. 71, спр. 251, арк. 4; оп. 75, спр. 273, арк. 2; оп. 79, спр. 275, арк. 2; ф. 

12, оп. 1, спр. 306, арк. 8; спр. 549, арк. 53; спр. 580, арк. 8, 113; спр. 864, арк. 

22; спр. 898, арк. 48; спр. 638, арк. 10, 65–66; спр. 787, арк. 81; спр. 1158, арк. 

131, 154; спр. 1574, арк. 24, 37]. 

Як бачимо, кількісний стрибок відбувся після селянської реформи 1861 р. 

і був пов'язаний з підприємницькою лихоманкою, що охопила тоді суспільство. 

Окрім «вільнопрактикуючих» лікарів, приватною практикою займалися 

майже всі без винятку медичні чиновники [55, ф. 12, оп. 1, спр. 580, арк. 13; 

спр. 1525, арк. 23–25, 74]. Найвідомішими приватнопрактикуючими лікарями у 

20–30-ті роки були професори та інші медики університету: Я.Н. Громов, А.І. 



 

 

 

Блюменталь, А.К. Струве, Х.А. Екєблад (Ексбладт), Г.Ф. Брандейс, Т.Л. 

Ванцетті, І.Й. Калениченко, І.М. Райпольський [364, с. 25]. Найбільшу 

лікарську практику (як службову, так і приватну) у 50-ті – на початку 60-х років 

мав вищезгаданий доктор Ф.К. Альбрехт [55, ф. 12, оп. 1, спр. 549, арк. 88–89; 

спр. 675, арк. 191–192]. Так, за 1861 рік у нього пройшли лікування з приводу 

різноманітних захворювань 523 хворих [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1525, арк. 109–

114]. 

Першим приватнопрактикуючим офтальмологом у Харкові був 

«имеющий дозволение на снимание с глаз катаракты» Леонтій Соколовській, а 

дантистом – Гейдеман, чоловік згадуваної вже акушерки. До того ж від 1827 по 

1838 роки він був єдиним дантистом у місті [55, ф. 3, оп. 59, спр. 16, арк. 3; оп. 

63, спр. 146, арк. 2; 364, с. 25–26]. 

Зрозуміло, що послугами «вільнопрактикуючих» лікарів мали можливість 

скористатися тільки заможні люди. Тому деякі харківські лікарі-подвижники 

безкоштовно надавали медичну допомогу бідному людові, учнівській молоді. 

Серед них виділявся Владислав Андрійович Франковський. Точно відомо, що, 

принаймні, протягом 40–50-х років він, будучи акушером Харківської 

лікарської управи, під час лікарської практики задарма лікував бідняків та 

постачав їм медикаменти за власні кошти [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1103, арк. 11–13; 

оп. 2, спр. 180, арк. 69]. Професор ІХУ Петро Андрійович Наранович на 

громадських засадах працював лікарем 2-ої Харківської чоловічої гімназії та 

Харківської духовної семінарії [11, с. 10–11]. Невдовзі після створення 

Харківського доброчинного товариства, з 1844 року, під його егідою почали 

надавати безкоштовну допомогу малозабезпеченим хворим університетські 

професори Ф.К. Альбрехт, Ф.І. Ган, Є.С. Гордєєнко, П.А. Наранович, Г.С. 

Риндовський, А.К. Струве та деякі інші [7, т. 2, с. 917–918]. У відкритій в січні 

1863 року «лечебнице» Харківського медичного товариства лікарі-

консультанти теж працювали на громадських засадах. «Лечебница» мала тільки 

одну штатну посаду лікаря-розпорядника, її з березня вже посів Володимир 

Давидович Гагенторн [235, с. 11; 286, с. 24–25; 365, с. 305–307]. 



 

 

 

Медичні чиновники суміщали свою основну роботу не тільки з 

приватною практикою. Поширеним було й сумісництво з іншою державною 

службою, з роботою у відомчих, релігійних, станових та інших лікувальних 

закладах. Так, ще 1768 року в Харкові відкрилося казенне училище для 

дворянських дітей. При училищі була створена лікарня. У «Ведомости о 

Харьковском казѐнном училище для дворянских детей» за 1790 р. є відомості 

про роботу в цій лікарні за сумісництвом вищезгаданих лікаря Івана 

Романовського та підлікаря Григорія Коленкова (Койленкова) [268, с. 21, 38]. 

Згодом, за існування в Харкові тимчасових міських лікарень, медичні 

чиновники займалися в них адміністративною та лікувальною роботою. Той же 

штаб-лікар І.Р. Романовський працював у «Харьковской городовой 

гражданской больнице» з липня 1811 р. по січень 1815 р. і за три з половиною 

роки особисто надав медичну допомогу 4465 хворим. Там же працював лікарем 

акушер Слобідськоукраїнскої лікарської управи Антон Майер [55, ф. 3, оп. 29, 

спр. 42, арк. 1; оп. 31, спр. 446, арк. 1; оп. 43, спр. 199, арк. 1–10]. З числа 

харківських медичних чиновників заміщувалися посади лікарів при інституті 

шляхетних дівчат, двох гімназіях, духовній семінарії та повітовому духовному 

училищі, дитячому притулку, конторі Харківського державного комерційного 

банку, лікарні поштового департаменту [55, ф. 12, оп. 1, спр. 168, арк. 38; спр. 

306, арк. 8; спр. 1103, арк. 8, 64; спр. 1158, арк. 49–51; спр. 1525, арк. 74, 106–

114]. 

Усього лікарів, які практикували «по гражданскому ведомству», в 

Харкові у 50-ті – на початку 60-х років XIX ст. налічувалося близько 40 осіб 

(цифра дещо змінювалася до 1862 р.) [55, ф. 3, оп. 205, спр. 110 (а), арк. 25; спр. 

111, арк. 51; оп. 221, спр. 176, арк. 193; ф. 12, оп. 1, спр. 901, арк. 73, 77–79; спр. 

1196, арк. 3; спр. 1416 (а), арк. 1 (а); спр. 1564, арк. 2]. Населення ж міста з 1854 

р. по 1861 р. зросло на 17 тисяч і сягнуло 50301особи [7, т. 2, с. 116]. Отже, 

один лікар обслуговував приблизно 1250 осіб, або на десять тисяч населення 

припадало 8 лікарів. 



 

 

 

Середній медичний персонал і нижні медичні чини були представлені в 

харківській охороні здоров'я фельдшерами, підлікарями, лікарськими учнями, 

санітарами, прислугою. Їх «определение, увольнение и перемещение» цілком 

покладалося «на сами врачебные управы» [55, ф. 3, оп. 55, спр. 33, арк. 2–5]. 

Персонал цих рівнів кваліфікації входив, як зазначалося вище, до штату 

«богоугодных заведений» Приказу громадського опікування. Крім того, єдиною 

повною штатною одиницею Харківської в’язничної лікарні була посада 

старшого лікарського учня. Лікарський учень був призначений і харківському 

«городовому» лікарю. Нарешті, середнім медичним персоналом та нижніми 

медичними чинами комплектувалися клініки університету [55, ф. 12, оп. 1, спр. 

549, арк. 514–515; спр. 898, арк. 45, 52]. Якщо підлікарів і лікарських учнів 

готували для себе лікарі самотужки, то професійних фельдшерів поставляла 

відкрита в 1845 р. у Харкові на Сабуровій дачі при «богоугодных заведениях» 

Приказу громадського опікування фельдшерська школа [157, с. 7–110]. 

Особливе місце у структурі харківської охорони здоров'я другої половини 

XVII-XIX століть посідав інститут цирульників. Вони здебільшого надавали 

першу медичну допомогу при травмах та деяких захворюваннях. Цирульники 

покладалися на свої знання у сфері народної медицини та певні практичні 

навички і робили кровопускання, ставили банки, п'явки, клістири, рвали зуби, 

лікували розтяги, вивихи, переломи, опіки й інші травми [55, ф. 12, оп. 1, спр. 

1563, арк. 9]. 

Практику медичного обслуговування полкового міста полковим 

цирульником козаки перенесли на Слобідську Україну ще у XVII столітті. 

І до призначення в Харків першого державного лікаря така практика 

панувала. Матеріали перепису 1724 р. зафіксували «двор Алексея 

цилюрика», що був розташований у привілійованому місці – на «улице пана 

полковника в замку», тобто на центральній вулиці всередині фортеці. Полковий 

цирульник підпорядковувався полковникові, а медичну практику здійснював 

поза будь-якого контролю з боку фахівців. З уведенням у 1737 р. інституту 

міських лікарів посада полкового цирульника не скасовувалася, а 



 

 

 

існувала паралельно з посадою міського лікаря аж до скасування самих 

слобідськоукраїнських полків, після чого залишилися тільки приватні 

цирульні [7, т. 1, с. 530; 16, с. 64; 159, с. 56, 58]. 

Зі створенням у Харкові лікарської управи цирульні перейшли під її 

начало. Це значно поліпшило якість надання в них медичної допомоги, 

оскільки її взяли під контроль фахівці. Після запровадження посади молодшого 

«городового» лікаря цьому фахівцеві слід було періодично перевіряти 

санітарний стан цирулень, наявність і стан медичного інструментарію, а також 

наявність медикаментів, необхідних для першої медичної допомоги при 

пораненнях, забиттях та опіках. Контролювалося й дотримання порядку під час 

проведення пацієнтам кровопускання, адже його не дозволялося робити без 

письмового припису лікаря. Про результати перевірок доповідали періодично 

на засіданнях лікарської управи, за ними приймалися рішення і робилися 

відповідні розпорядження цирульням [55, ф. 12, оп. 1, спр. 507, арк. 1–8; оп. 2, 

спр. 119, арк. 1–32]. 

Бажаючи відкрити цирульню мали звернутися з відповідним проханням 

до лікарської управи. До прохання додавалося свідчення поліцейського 

чиновника (пристава частини) про поведінку прохача [55, ф. 12, оп. 1, спр. 

1016, арк. 3–4]. 

Потім здобувач складав іспит із «цирюльнического ремесла» причому в 

два етапи. Перший – «испытание по малой хирургии, которая предоставлена 

Цырульникам», долався у губернській міській лікарні, в присутності членів 

лікарської управи. У разі успіху кандидат отримував свідоцтво, підписане 

старшим лікарем Харківської губернської міської лікарні, з печаткою контори 

лікарні й після цього допускався до другого етапу. Цей відбувався вже у стінах 

управи і мав на меті виявити у претендента «теоретические и практические 

познания, к цырульничьему ремеслу относящиеся». Екзаменаторами були 

члени управи. Склавши іспит, щасливчик одержував «окончальное 

свидетельство» з дозволом «заниматься цирульным ремеслом с правом 

содержания цирульни», яке видавалося лікарською управою «за надлежащими 



 

 

 

подписями и приложением казѐнной печати» [55, ф. 12, оп. 1, спр. 263, арк. 6–

7; спр. 1016, арк. 5–10, 13–20, 25–30; спр. 1563, арк. 1–10; оп. 2, спр. 217, арк. 

1–8]. 

У 1850 році в Харкові було 16 «цирюльных заведений». З них у першій 

(центральній) частині міста – 13, у другий – 1, у третій – 2. У всіх, окрім самих 

цирульників, працювали 12 підмайстрів і 46 учнів, тобто підготовка кадрів 

здійснювалася просто на робочих місцях, без будь-яких навчальних закладів 

[55, ф. 12, оп. 1, спр. 507, арк. 4–6]. 

Щодо матеріального становища медичних працівників, то першому 

харківському лікареві Й. Вінклеру на 1740 р. було призначене «содержание» 

загальною сумою в 171 руб. 60 коп. При цьому ціни на харківських базарах 

існували такі, що кабанячу тушу можна було купити за 90 коп., фунт (410 г) 

яловичини – за півкопійки-копійку, пуд (16 кг) сала – за 55 коп., пуд 

коров'ячого масла – за 78 коп., гарнець (3,28 л) пива – за 2 коп., цебро (десь 12 

л) «добраго вина», тобто очищеної горілки – за 1 руб. 51 коп. Чорнороб 

одержував 10 коп. на день, столяр та тесля – 15 коп. [7, т. 1, с. 251, 252; 364, с. 

196]. Заробіток лікаря становив приблизно 57 коп. на день, що за тих часів було 

непогано. Але все ж таки доречно зазначити, що річне жалування головного 

лейб-медика тоді дорівнювало 7000 рублів, а другий і третій лейб-медики 

отримували по 3000 рублів на рік [16, с. 65]. До того ж, жалування харківським 

лікарям виплачувалося дуже неакуратно, на що І. Гагеман скаржився до 

медичної канцелярії [245, ф. 346, оп. 1, спр. 121, арк. 25–32]. 

Наприкінці XVIII та на початку XIX ст., коли відбувалося значне 

підвищення цін, оклади харківських медиків не вважалися високими. Масштаб 

цін змінився так, що яловичина стала коштувати 1 руб. 40 коп. асигнаціями за 

пуд, сало – 2 руб. 50 коп., коров'яче масло – 6 руб. [331, с. 87]. А утримання, 

наприклад, старшої «харьковской повивальной городовой бабки» з вищою 

медичною освітою складало 120 рублів асигнаціями на рік, молодшої – 80 

рублів [55, ф. 3, оп. 23, спр. 97, арк. 1]. Водночас «письмоводителю» 

Харківської градської думи платилося 403 руб. 30 коп. на рік [7, т.2, с.346]. 



 

 

 

У 20–50-ті роки ціни в Харкові були такими: яловичина – 3-6 коп. за 

фунт, сало – 11-12 руб. за пуд, масло коров'яче – приблизно 20 руб. за пуд, ікра 

паюсна – 50-60 коп. за фунт. За однокімнатну квартиру із ситним столом та 

опаленням за кошт господаря в центрі міста брали 20 рублів асигнаціями на 

місяць, а вже на Чоботарській вулиці – 10 рублів. Середня платня за поденну 

роботу складала 30 копійок. Один срібний рубль при обміні на асигнації скрізь 

приймали по 3 руб. 60 коп., а «четвертак» (срібну монету вартістю в 25 

копійок) – від 100 до 115 копійок [55, ф. 3, оп. 126, спр. 90, арк. 77; оп. 205, спр. 

59, арк. 161; 71, с. 315; 209, с. 167–168; 364, с. 7–8]. 

За цих умов оклади харківських медичних чиновників (у рублях 

асигнаціями) були такі: 

- інспектор лікарської управи – 1500-1650; 

- оператор лікарської управи – 1200-1235; 

- акушер лікарської управи – 1200-1235; 

- харківський повітовий лікар – 700-720; 

- харківський «городовой» лікар – 700-720; 

- старший харківський «городовой» лікар – 790-1150; 

- молодший харківський «городовой» лікар – 720; 

- старша «повивальная городовая бабка» – 200-205; 

- молодша «повивальная городовая бабка» – 150; 

- старший лікарський учень при в’язничній лікарні – 350-650; 

-  лікарський (або молодший лікарський) учень харківського «городового» 

лікаря – 140-150. 

При «богоугодных заведениях» Харківського Приказу громадського 

опікування отримували: 

- старший лікар – 1030-1980 рублів; 

- ординатор і інспектор фельдшерської школи – 930-1610 рублів; 

- ординатор і вчитель фельдшерської школи – 930-1430 рублів; 

- ординатор – 720-930 рублів; 

- управитель аптеки – 770 рублів; 



 

 

 

- аптекарський помічник – 500 рублів; 

- старші фельдшери на різних посадах – від 150 до 500 рублів; 

- молодші фельдшери – по 150 рублів; 

- аптекарські учні – по 60 рублів. 

Різниця, і часом дуже істотна, у розмірі окладів на тій же самій посаді 

була пов'язана з надбавками за чини різних класів, за вислугу років та вчене 

звання (або ступінь). Наприклад, якщо старший лікар «богоугодных заведений» 

з ученим званням «лекарь 1-го отделения», невисоким чином та незначною 

вислугою одержував 286 рублів сріблом на рік, то доктор медицини з 

поважнішим чином і більшою вислугою на цій посаді мав оклад 550 рублів, що 

був значно вищим за платню навіть інспектора лікарської управи, який 

очолював губернську охорону здоров'я. Окрім окладів, харківські медичні 

чиновники, на підставі указу губернського правління, мали право отримувати 

компенсацію витрат задля наймання квартири або на одержання безкоштовного 

житла. Так, харківським «повивальным бабкам» з державної скарбниці 

компенсувалися «квартирні» витрати в межах 80 (молодшій) та 100 (старшій) 

рублів асигнаціями на рік, а харківському старшому «городовому» лікареві з 

міських доходів виділялося щорічно 100 «квартирних» рублів сріблом [55, ф. 

12, оп. 1, спр. 18, арк. 6, 8, 10, 54–60, 107; спр. 135, арк. 1–4; спр. 228, арк. 10; 

спр. 549, арк. 37, 55, 68, 69, 504–515; спр. 863; спр. 898, арк. 10, 12, 42; спр. 

1103, арк. 61; спр. 1273, арк. 9; спр. 1487, арк. 300–303]. 

Таким чином, медичний персонал Харкова в дореформений період XIX 

століття складався з таких груп: медичні чиновники, приватні лікарі, державні 

та приватні «повивальные бабки», середній (фельдшери, підлікарі, лікарські 

учні, сповитухи) та молодший (нижні медичні чини, прислуга) персонал, 

цирульники. Його кваліфікація була досить високою. Але наявних кадрів 

постійно не вистачало для вирішення медико-санітарних проблем міста. 

Незважаючи на бурхливе зростання міського населення, починаючи з 50-х 

років, кількість медичних працівників збільшувалася дуже повільно. Дефіцит 

лікарів дещо пом’якшувався лікувальною діяльністю медичного факультету 



 

 

 

Харківського університету. А от гостра нестача фахівців середньої ланки не 

покривалася навіть відкриттям фельдшерської школи. Їх дефіцит обумовив 

низку зловживань при формуванні штатів лікувальних закладів. Функції 

середнього медичного персоналу перебирали на себе цирульники. Матеріальне 

становище харківських лікарів було непоганим, а середнього медичного 

персоналу – цілком достатнім для того, щоб прогодувати родину. 

 

 

2.2. Організаційні принципи й кадрове забезпечення медико-

санітарної справи від 60-х років ХІХ ст. до 1917 р. 

 

 

2.2.1. Організація керування охороною здоров'я в Харкові в 

пореформений період ХІХ – на початку ХХ ст. Головна особливість розвитку 

охорони здоров'я в Харкові у пореформений період полягає в тому, що саме 

тоді було створено власну міську лікувально-санітарну організацію. Але 

спочатку відбулися зміни на губернському рівні. 

1 січня 1864 р. у 34 губерніях Російської імперії, зокрема і в Харківській, 

набуло чинності «Положение о губернских и уездных земских учреждениях». 

Почалася земська реформа. «Положение» закріпило за земствами «попечение в 

пределах законом определенных и преимущественно в хозяйственном 

отношении о народном здравии». Але таке «попечение» вважалося однією з 

необов'язкових земських повинностей [287, с. 36]. 

На підставі «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» у 

1865 р. заявилися земські установи в Харківській губернії [10, с. 79]. Створене в 

процесі реформи Харківське губернське земство опікувалося деякими 

проблемами розвитку охорони здоров'я в губернському центрі. Так, відповідно 

до циркуляру міністра внутрішніх справ, у тих губерніях, де створювалися 

земства, були скасовані Прикази громадського опікування. Їх установи, майно, 

капітали й обов'язки переходили до земств. Отже, Харківський Приказ 



 

 

 

громадського опікування з усім комплексом «богоугодных заведений» 1866 

року перейшов до Харківського губернського земства. Харківська губернська 

міська лікарня почала називатися Харківською губернською земською 

лікарнею. При цьому «харьковцев» вона продовжувала обслуговувати [7, т. 2, с. 

215; 81, с. 71; 319, с. 145]. Після передачі губернської лікарні на Сабуровій дачі 

земству керування нею зосередилося в руках відповідного члена земської 

управи, який вів усі справи через доглядача, а з кінця століття – через старшого 

(головного) лікаря [81, с. 71]. Організацію керування Харківською губернською 

земською лікарнею було визнано зразковою в Росії, за неї в 1913 р. Харківське 

губернське земство одержало найвищу нагороду – почесний диплом на 

Всеросійській гігієнічній виставці в Петербурзі [105, с. 28]. 

З лікувальних установ, окрім губернської земської лікарні, губернському 

земству були підвідомчі в Харкові пологовий будинок («родовспомогательное 

заведение») з гінекологічним відділенням при земському повивальному 

училищі та земська клінічна очна лікарня. Серед обов'язків губернського 

земства була також боротьба з епідеміями, що вимагала вжиття екстрених 

заходів. Харківському повітовому земству підпорядковувалася відкрита в 1911 

р. невелика Харківська Холодногірська земська лікарня [130, с. 110; 302, с. 320–

323; 317, отд. V, с. 273; 329, отд. III, с. 181–182; там само, адрес-календарь, с. 

30; 331, отд. V, с. 304, 312; 332, отд. VI, с. 356; 334, адрес-календарь, с. 27; 339, 

отд. VIII, с. 383; 361, адрес-календарь, с. 19–20]. 

Організаційно земства були підвідомчі міністерству внутрішніх справ, а 

на місцях – губернаторам. На підставі контрреформістського «Положения о 

губернских и уездных земских учреждениях» (від 12 червня 1890 р.) у 1892 році 

в Харкові почала діяти нова установа – «Губернское по земским и городским 

делам присутствие» [229, с. 3]. Це був орган при губернаторі й під 

головуванням губернатора. Його членами стали віце-губернатор, губернський 

предводитель дворянства, керуючий казенною палатою, прокурор окружного 

суду, голова губернської земської управи, харківський міський голова, 

представники від губернських земських зборів та від Харківської міської думи. 



 

 

 

«Губернское по земским и городским делам присутствие» виконувало роль 

посередника між органами громадського самоврядування і губернатором. 

Останньому належало право скасовувати будь-яку земську постанову (як і 

постанову міського громадського самоврядування), якщо він доходив висновку, 

що та суперечить інтересам населення. Крім того, земську медицину 

контролювало лікарське відділення губернського правління на предмет 

виконання вимог усіх нормативних актів, що регламентували охорону здоров'я 

в імперії [230, с. 9; 344, адрес-календарь, с. 3;]. 

Харківська лікарська управа (як і інші губернські лікарські управи) була 

ліквідована на підставі указу Сенату від 2 липня 1865 р. з передачею функцій 

новоствореному лікарському відділенню губернського правління. Останнє 

цілком успадкувало і структуру лікарської управи. Лікарське відділення 

Харківського губернського правління очолював лікарський інспектор, у штаті в 

перші роки його існування значилися оператор, акушер і «письмоводитель» [7, 

т. 2, с. 214; 206, ч. III, с. 245; 207, ч. III, с. 3; 208, ч. III, с. 3]. Згодом, 1869 року, 

до складу відділення було введено провізора [319, с. 287]. Потім штат 

лікарського відділення розширювався, часом навіть до 13 осіб [327, с. 19]. 

Серед губернських лікарських інспекторів, які зробили вагомий внесок у 

справу розвитку харківської охорони здоров'я, слід особливо відзначити 

Михайла Михайловича Стефановича-Севастьяновича, який прослужив у 

лікарському відділенні Харківського губернського правління понад тридцять 

років, з них на посаді інспектора – більше двадцяти [259, с. 185; 260, с. 208; 261, 

с. 220; 262, с. 236; 263, с. 275; 323, адрес-календарь, с. 5; 326, адрес-календарь, 

с. 24; 346, адрес-календарь, с. 3]. 

«Комитет общественного здравия» поступився протичумній і 

протихолерній комісіям. Комісії ці дратували лікарів, бо вони не вживали 

ніяких дієвих заходів, а лише давали всім керівні вказівки [81, с. 71]. 

 Урядові «городовые» лікарі діяли незалежно від міської влади, але в 

тісному контакті з нею. До сфери їхньої діяльності входили судово-медичні 

огляди, нагляд за проституцією, санітарний нагляд [62, с. 184]. 



 

 

 

1871 року в Харкові набуло чинності «Городовое Положение 16 июля 

1870 г.», що ознаменувало собою міську реформу. За цим Положенням 

компетенцією міського громадського самоврядування стала охорона здоров'я. 

Органи міського самоврядування здобули досить широкі права, зокрема 

практично самостійність у справі організації міської охорони здоров'я. 

«Городовое Положение 11 июня 1892 г.» права міських дум і управ 

обмежувало, поставивши їхню діяльність під жорсткіший контроль з боку 

губернаторів (через «Губернские по земским и городским делам присутствия») 

та міністерства внутрішніх справ, але обов'язків щодо розвитку в містах 

охорони здоров'я не зняло [7, т. 2, с. 289–290, 305]. Отже, «Городовые 

Положения» 1870 і 1892 рр. стали нормативною базою для створення в Харкові 

міської лікувально-санітарної організації. 

Харківська міська лікувально-санітарна організація будувалася за 

схемою, розробленою «Обществом русских врачей в память Н.И. Пирогова» 

для великих міст імперії. Проте схема ця не була досконалою. До 1912 р. різні 

напрями діяльності в галузі охорони здоров'я курирували різні члени управи. 

Це спричиняло плутанину в організації керування харківською міською 

охороною здоров'я. Наприклад, розпорядницьким відділенням загалом відав 

один член управи, а тією його частиною, що займалася лікарнями, – інший. У 

1912 р. уся медико-санітарна частина зосередилася у віданні одного члена 

міської управи, який очолив самостійне лікарняно-санітарне (скорочено – 

санітарне) відділення. Але це відділення реально не керувало харківською 

охороною здоров'я, а займалося тільки звітністю й іншим діловодством. Міські 

лікарні мали автономне керівництво – свої опікунські ради, членів яких у 

кількості 8-10 осіб призначала Харківська дума. Лікарський персонал міських 

лікарень – Олександрівської, Миколаївської та дитячої – об’єднувався у 

лікарські ради, що чітких функцій не мали, а здебільшого були 

консультативними органами при опікунських радах з питань постачання ліків, 

медичного устаткування, визначення продовольчих норм, прийому на роботу 

медичного персоналу й деяких інших. У 1914 р. харківському міському 



 

 

 

громадському самоврядуванню були підвідомчі чотири лікарні 

(Олександрівська, Миколаївська, очна імені професора Л.Л. Гіршмана, дитяча 

імені князя Д.М. Кропоткіна) і шість амбулаторій (п'ять дільничних та одна 

дитяча й гінекологічна без дільниці). Проте міського органу, який координував 

би діяльність усіх лікувальних і санітарних установ і організацій, у Харкові не 

існувало. [2, с. 175; 52, с. 137–138; 62, с. 187; 145; 146; 150; 155, с. 8–10; 271]. 

Цілком очевидно, що земська (1864 р.) і міська (1870 р.) реформи сприяли 

створенню в Харкові нових прогресивних форм організації охорони здоров'я 

населення: здійснення земської реформи дало місту земську громадську 

охорону здоров'я, а внаслідок реалізації міської реформи Харків одержав 

власну міську лікувально-санітарну організацію. Проте відсутність єдиного 

центру, що керував би харківською охороною здоров'я, розпорошеність зусиль і 

коштів негативно позначалися як на матеріальному забезпеченні медичних 

закладів, так і на ефективності боротьби з найбільш небезпечними хворобами. 

2.2.2. Медичні кадри в пореформеному Харкові. У зазначений період 

населення Харкова обслуговував уже значний медичний штат. Наприклад, у 

1879 році в місті працювали 120 лікарів, з яких 79 перебували на службі, а 41 

займався виключно приватною практикою. Таким чином, при населенні 

приблизно 100 тисяч один лікар припадав на 830 осіб, або на 10000 населення – 

12 лікарів [303, с. 302]. Починаючи з 80-х рр. ХІХ ст. забезпеченість 

«харьковцев» лікарською допомогою виглядала так, як показано в табл. 2.1 

[317, отд. V, с. 268; 331, отд. V, с. 309; 332, отд. VI, с. 353; 333, отд. VI, с. 387; 

334, отд. III, с. 200; 335, отд. ІІІ, с. 144; 336, отд. IV, с. 250; 337, отд. ІV, с. 254; 

340, отд. II, с. 87; 341, отд. II, с. 90; 342, отд. II, с. 86; 343, отд. II, с. 82; 344, отд. 

IV, с. 105; 346, отд. I, с. 66; 347, отд. I, с. 77; 348, отд. Х, с. 312; 355, Обзор 

Харьк. губ. за 1909 г., с. 50; 356, Обзор Харьк. губ. за 1910 г., с. 51; 357, отд. IV, 

с. 69; Обзор Харьк. губ. за 1911 г., с. 60–61; 358, отд. IV, с. 67; там само, Обзор 

Харьк. губ. за 1912 г., с. 59–60]. 

 



 

 

 

Таблиця 2.1 

Кількість лікарів і забезпеченість населення Харківської губернії та міста 

Харкова лікарською допомогою 

Роки 

Кількість лікарів 

(без військових) 

Забезпеченість населення 

лікарською допомогою 

(кількість жителів на одного лікаря) 

у губернії у Харкові у губернії у Харкові 

1883 177 90 12372 1486 

1884 227 133 9647 1255 

1885 249 148 9009 1158 

1886 232 145 9731 1188 

1887 287 
198, у т.ч. 3 

жін. 
8090 928 

1888 318 
225, у т.ч. 7 

жін. 
7442 837 

1889 277 
175, у т.ч. 8 

жін. 
8702 1112 

1890 328 
201, у т.ч. 6 

жін. 
7517 967 

1893 356 
242, у т.ч. 8 

жін. 
7213 810 

1894 322 
210, у т.ч. 6 

жін. 
8061 946 

1895 331 
198, у т.ч. 3 

жін. 
7302 1010 

1896 360 
222, у т.ч. 3 

жін. 
7282 833 

1898 411 
274, у т.ч. 6 

жін. 
6511 638 

1900 506 348, у т.ч. 5 

жін. 

5450 567 

1901 520 363, у т.ч. 7 

жін. 

5256 522 

1902 551 384, у т.ч. 4 

жін. 

5138 536 

1909 714 493, у т.ч. 17 

жін. 

3486 449 

1910 632 399, у т.ч. 39 

жін. 

5060 592 

1911 738 508, у т.ч. 23 

жін. 

4047 470 

1912 821 593, у т.ч. 25 

жін. 

4102 401 



 

 

 

За 1880–1900-ті рр. кількість заміщених посад лікарів-службовців у 

Харкові зросла так: 

1) по міністерству внутрішніх справ – з 21 до 107, з них: 

а) по лікарському відділенню губернського правління – протягом 

усього періоду залишалося 2; 

б) «городовых» лікарів – з 2 до 4; 

в) харківський повітовий лікар залишався 1; 

г) підлеглих губернської земської управи – з 8 до 22; 

д) підлеглих міської управи - з 6 до 43; 

е) по поштовому відомству – з 0 до 1; 

є) по лікарняних закладах Харківського медичного товариства, інших 

лікарняних закладах при громадських організаціях – з 2 до 31; 

ж) при заводах – з 0 до 3; 

2) по міністерству народної освіти – з 55 до 133; 

3) по відомству імператриці Марії та при громаді Червоного Хреста – з 1 

до 7; 

4) по управліннях залізниць і міністерству шляхів сполучення – з 1 до 6; 

5) по духовному відомству – постійно залишалося 2. 

Але реальна кількість лікарів була меншою, оскільки деякі з них служили 

одночасно в різних місцях. Проте зростання більш як утричі вражає при тому, 

що населення міста виросло за цей же період приблизно у два рази [331, отд. V, 

с. 309; 337, отд. ІV, с. 254; 340, отд. II, с. 87; 341, отд. II, с. 90; 342, отд. II, с. 86; 

343, отд. II, с. 82; 344, отд. IV, с. 105; 346, отд. I, с. 66; 347, отд. I, с. 77–78; 348, 

отд. Х, с. 312; 355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 50]. 

Перші жінки-лікарі зважилися заявити про себе в Харкові 1887 року. 

Спочатку їх було тільки троє. Вони закінчили Вищі жіночі медичні курси при 

Санкт-Петербурзькій медико-хірургічній академії – єдиний на той час 

медичний навчальний заклад у Російській імперії, що готував лікарів жіночої 

статі з 1872 року, і одержали звання «жінка-лікар». Але й у 1912 р. кількість 

жінок-лікарів становила всього 25 осіб з 593, тобто близько 4 %. Через гендерну 



 

 

 

нерівність лікарська справа в Російській державі була малоприступною для 

жінок. Дискримінацію жінок у здобуванні вищої медичної освіти покликаний 

був пом'якшити відкритий у 1910 р. Харківським медичним товариством 

Жіночий медичний інститут [36, с. 559; 85, с. 51]. 

У 1868 р. «городовых» лікарів у місті було двоє – старший і молодший. 

Стільки ж їх залишалося і на час запровадження «Городового Положения» 1870 

року. Крім того, «городовыми» називалися дві акушерки й один лікарський 

учень. Хоча увесь цей медичний персонал називався «городовым», призначався 

і звільнявся він урядовими структурами, міському громадському 

самоврядуванню не підлягав, а його зв'язок з місцевою владою обмежувався 

тим, що платню ці особи одержували з міської скарбниці. Харківська дума в 

1871 р. спробувала змінити таке становище – набути право призначати і 

звільняти «городовых» лікарів, надсилати їм свої інструкції. Але справа не 

зрушила, за винятком того, що «городовые» лікарі почали надавати в думу свої 

звіти. У 1884 р. з'явився ще один понадштатний «городовой» лікар, а в 1886 р. 

«городових» лікарів у Харкові було вже четверо. Але на цьому процес 

зростання їхньої кількості зупинився [7, т. 2, с. 333; 146; 318, с. 13]. 

Першим лікарем, підзвітним міському громадському самоврядуванню, 

став міський санітарний лікар. У 1878 р. Харківська дума створила міську 

санітарну раду і призначила фахівця на нову посаду [7, т. 2, с. 323–324; 55, ф. 

45, оп. 19, спр. 198, арк. 70–80; 62, с. 191; 155, с. 37; 303, с. 291; 317, отд. V, с. 

272; 327, с. 36–37]. 

Санітарний лікар значився у штаті Харківської міської управи. 

Започаткував цю діяльність Михайло Валентинович Томашевський, який віддав 

їй двадцять років і навіть помер на службі в 1898 р. [7, т. 2, с. 323–324; 55, ф. 45, 

оп. 19, спр. 198, арк. 70–80; 62, с. 191; 155, с. 37; 259, с. 193; 260, с. 217; 261, с. 

230; 262, с. 246; 263, с. 287; 303, с. 291; 317, отд. V, с. 272; 327, с. 36–37;]. 

Повний перелік функціональних обов'язків санітарного лікаря м. Харкова 

визначила санітарна рада 26 лютого 1879 р.: «Санитарный врач есть членом 



 

 

 

городского санитарного совета. На нѐм лежит обязанность постоянно собирать 

и разрабатывать следующие сведения: 

а) статистику смертности в городе; 

б) статистику заболеваемости в городе; 

в) делать осмотры для изучения санитарных условий города; 

г) производить исследования различных предметов с санитарной целью; 

д) составлять доклады по различным вопросам, поступающим на 

рассмотрение санитарного совета и возбуждаемым управою, различными 

учреждениями и частными лицами; 

е) что касается санитарного надзора, то санитарному врачу 

предоставляется право наблюдать за исполнением санитарных постановлений, 

обязательных для обывателей, направлять внимание полиции на случаи их 

нарушения и, при неуспешности этих мероприятий, доводить об этом до 

сведения городского управления» [55, ф. 45, оп. 18, спр. 198, арк. 83–84]. А на 

місяць раніше, 26 січня 1879 р., санітарна рада затвердила посаду особливого 

помічника санітарного лікаря – санітарного поліцейського наглядача «для 

надзора за рыбными, мясными и другими лавками и складами, где помещаются 

продукты, подвергающиеся скорой порче» [55, ф. 45, оп. 19, спр. 198, арк. 54]. 

Згодом санітарний лікар отримав у своє розпорядження дезінфекторів для 

здійснення санобробки приватних осель. У «Ведомости о составе санитарной 

команды Харьковского общественного управления в 1883 г.» їх значилося 5-6 

осіб [104, с. 2; 333, отд. VI, с. 406]. 

У 1886 р. за доповіддю управи «Об учреждении санитарной городской 

лаборатории для исследования пищевых и иных веществ, имеющих медико-

гигиеническое значение», міська дума прийняла рішення про створення й 

фінансування хімічної санітарної лабораторії, де знадобилася посада лаборанта. 

Крім нього, в міській санітарній лабораторії працювали кілька санітарів (так 

званий нижчий санітарний персонал) і служитель [333, отд. VI, с. 406; 337, отд. 

IV, с. 256; 341, отд. II, с. 92–93; 342, отд. II, с. 88; 343, отд. II, с. 84; 346, отд. I, с. 

68; 347, отд. I, с. 79-80; 348, отд. Х, с. 314]. 



 

 

 

Через рік після жорстокої епідемії черевного тифу 1909 р. міська дума на 

додаток до хімічної лабораторії заснувала бактеріологічну, на чолі з лікарем-

бактеріологом, що розпочала роботу в 1911 р. Поступово лабораторії 

нарощували штат. У 1912 р. їх керівники одержали помічників. У своїй 

діяльності лабораторії підпорядковувалися санітарному лікареві, який 

очолював міську санітарну службу [52, с. 207–208; 155, с. 50–56]. 

У 1899 р. харківським санітарним лікарем був затверджений Павло 

Миколайович Лащенков, але 1904 року він змінив місце роботи – перейшов на 

кафедру загальної гігієни в Томський університет. Міську санітарну службу 

очолив у 1905 р. Володимир Володимирович Фавр, який виявився видатним 

гігієністом і маляріологом, а на допомогу йому був призначений другий 

санітарний лікар. У 1911 р. з'явився третій санітарний лікар і у 1913 р. – 

четвертий. Від 1913 р. санітарних поліцейських наглядачів стало двоє [7, т. 2, с. 

311, 314, 324; 35, с. 86; 62, с. 186, 191; 110, с. 355; 348, отд. Х, с. 314; 355, Обзор 

Харьк. губ. за 1909 г., с. 53]. 

За сумісництвом В.В. Фавр працював приват-доцентом університету і 

професором гігієни Жіночого медичного інституту; один санітарний лікар, 

хімік і лікар-бактеріолог були асистентами кафедр гігієни і бактеріології 

Жіночого медінституту. Будь-яке інше сумісництво, крім науково-

педагогічного, включаючи приватну практику, членам санітарного бюро не 

дозволялося [62, с. 187, 191]. 

У 1891–1892 рр., під час епідемій тифу і холери, в Харкові з'явилися 

перші практикуючі лікарі, підлеглі міському самоврядуванню. Вони 

працювали на шести тимчасових медичних дільницях. Упродовж 1891–1910 

рр. у місті було відкрито п'ять постійно діючих дільничних амбулаторій і одна 

дитяча й гінекологічна без дільниці. У кожній з дільничних амбулаторії 

працювало по одному лікарю й одному фельдшеру, що були підзвітні міській 

управі. А в 1913 р. у лікувальних закладах міського громадського 

самоврядування вже значно побільшало штатних посад, а саме було лікарів: у 

чотирьох лікарнях – 48 і в шести амбулаторіях – 8; фельдшерів і фельдшерок: у 



 

 

 

лікарнях – 41, а в амбулаторіях – 7; акушерок у лікарнях – 6 плюс 1 в 

амбулаторії; 23 сестри-жалібниці в лікарнях і 1 в амбулаторії; 9 провізорів в 

аптеках при стаціонарах [7, т. 2, с. 334, 480; 52, с. 139; 62, с. 184; 146; 155, с. 30, 

32–33; 195, с. 17–18; 342, отд. II, с. 88; 343, отд. II, с. 84; 344, отд. V, с. 159; 345, 

отд. V, с. 155; 346, отд. I, с. 68; 347, отд. I, с. 79–80; 348, отд. Х, с. 314; 350, отд. 

VI, с. 152; 351, отд. IV, с. 71; 353, адрес-календарь г. Харькова, с. 102; 354, 

адрес-календарь г. Харькова, с. 95; 355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 53; 

адрес-календарь г. Харькова, с. 106–107; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 

77–78; 357, адрес-календарь г. Харькова, с. 75–76; 358, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 79; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 83–84; 360, адрес-

календарь г. Харькова, с.86–87]. 

У 1868 р. в Харкові було загалом 15 «повивальных бабок» (як тих, які 

служили, так і приватнопрактикуючих) [318, алфавитный указатель, с. I], а в 

1912 – 105. Харківське ж населення за цей час, як було зазначено вище, зросло 

приблизно в чотири рази. Тобто темпи зростання забезпеченості населення 

акушерською допомогою значно випереджали темпи зростання самого 

населення. Фельдшерами в 1912 р. працювали 232 медики [358, Обзор Харьк. 

губ. за 1912 г., с. 60]. 

Украй недостатньою була забезпеченість харківської охорони здоров'я 

стоматологічними кадрами. Так, 1868 року в місті приватно практикували три 

зубних лікарі [88, алфавитный указатель, с. III] на 60 тисяч населення [7, т. 2, с. 

117], у 1912 р. їх стало семеро [358, адрес-календарь г. Харькова, с.69], і це 

майже на 240 тисяч населення [357, отд. IV, с. 69]. 

Отже, загальна забезпеченість населення Харькова лікарською 

допомогою зросла за п’ятдесят післяреформених років з 8 лікарів на 10000 

населення (або одного лікаря приблизно на 1250 осіб) до 25 (або одного лікаря 

на 400 осіб) [252, с. 49; 358, отд. IV, с. 67; отд. V, с. 59-60]. 

Відповідні середні показники по Росії за 1913 р. становили 1,8 лікаря на 

10000 населення (або один лікар приблизно на 5,5 тисячі жителів) [280, с. 259], 

а по Харківській губернії – 2,4 ( або один лікар на 4102 жителів) [358, отд. IV, с. 



 

 

 

67; отд. V, с. 59]. Цей же показник за цей же рік дорівнював у середньому по 

Німеччині 5,2, по Франції – 5,8, по США – 19 [136, т. 2, с. 396]. Тобто в Харкові 

він був вищим за розвинуті західні країни. Більш докладніше рівень 

забезпеченості лікарською допомогою в Російській імперії і 

західноєвропейських країнах порівняно з Харковом у 1909 р. показаний на рис. 

2.1 [33, стб. 409–410; 253, с. 38]. Загальна кількість лікарів у імперії з 1890 р. по 

1909 р. збільшилася на 52,9 %, за той же час у Німеччині – на 96,9 %, а в 

Харкові – на 245 % [33, стб. 409]. 

Що стосується інших великих міст російської імперії і України в її складі, 

то слід мати на увазі, що за кількістю населення в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ століть Харків був у державі на восьмому місті після Санкт-

Петербурга, Москви, Варшави, Одеси, Лодзі, Риги і Києва. Порівнювати його в 

плані охорони здоров’я з Варшавою, Лодзю і Ригою буде некоректно: у 

Російській імперії багато статистичних даних давалося «без учета Прибалтики 

и Привислинского края», оскільки їхні показники були непоказові в цілому для 

імперії і наближалися (або були на рівні) західноєвропейських стандартів. 

Порівнювати Харків з меншими містами просто не цікаво. Тому надалі Харків у 

цьому дослідженні буде порівнюватися, як правило, з російськими столицями – 

Санкт-Петербургом і Москвою, а з українських міст – з Одесою і Києвом (табл. 

Б.1, Б.2). Дані про кількість населення деяких великих міст Російської імперії 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. містяться в табл. 2.2 [7, т. 2, с. 117, 118; 48, 

с. 3, 156, 164, 094, 095; 49, с. 3, 528, 190, 364; 77, с. 195, 316; 78, с. 227; 79, с. 15; 

94, с. 269; 139, стб. 364’; 156, с. 735; 217, стб. 104; 258, стб. 267; 313, с. 111; 357, 

отд. ІV, с. 69]. 

 



 

 

 

Рис. 2.1. Забезпеченість лікарською допомогою населення Харкова, 

Російської імперії і західноєвропейських країн у 1909 р. (кількість жителів на 

одного лікаря). 
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Таблиця 2.2 

Кількість населення деяких великих міст Російської імперії 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (тисяч осіб) 

 

Роки 

Міста 

Початок 80-х 

рр. ХІХ ст. 
1897 1904 1910–1912 

Санкт – 

Петербург 
861 (1881) 

1265 

 
1439 

1556 (1910) 

2007 (1912) 

Москва 753 (1882) 1038 1092 
1481 (1910) 

1617 (1912) 

Одеса – 400 499 – 

Київ 115 247 320 
497 (1910) 

506 (1911) 

Харків 
128 (1881) 

133 (1882) 
173 206 
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На початку ХХ століття рівень забезпеченості «харьковцев» лікарською 

допомогою був значно вищим не тільки за всі українські (у складі Росії) міста, а 

й навіть за показники Санкт-Петербурга і Москви (див. табл. Б.1, Б.2) [48, с. 

214–215, 228–229, 094–095, 0106–0107, 0108–0109; 49, с. 18–19, 226–227, 402–

403, 564–565; 253, с. 38]. Щодо забезпеченості фельдшерською й акушерською 

допомогою, то і її рівень у 1904 р. був у Харкові найвищим серед міст, що 

порівнюються (див. табл. 2.2, Б.1). Для порівняння: у 2006 р. кількість лікарів 

лише комунальних закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я 

Харківської міської ради становила 41 на 10000 населення, а загальна кількість 

лікарів усіх спеціальностей на 10000 харків’ян була приблизно вдвічі більшою. 

Отже, в післяреформений період ХІХ ст. і на початку ХХ ст. Харків 

зробив якісний стрибок у справі забезпечення медичними кадрами. Постійно 

зростала і часто змінювалася номенклатура посад медичних працівників усіх 



 

 

 

ланок: якісь посади скасовували, натомість виникали нові керівні структури та 

нові лікувальні заклади, а отже й нові посади. Це утруднює аналіз 

матеріального становища медичних кадрів за всю пореформену добу. Тому має 

сенс проаналізувати його наприкінці періоду, що розглядається. Нижче ми 

наводимо оклади грошового утримання медичних працівників різних 

харківських лікувальних закладів в останньому мирному і стабільному щодо 

інфляції 1913 році. 

Серед лікуючих лікарів, які перебували на утриманні міста, найбільш 

високооплачуваними були дільничні амбулаторні лікарі – від 1912 р. їхній 

оклад сягав 1500 руб. на рік ( разом з так званими «разъездными» – 1800 руб.) 

[155, с. 33]. 

Персоналові Олександрівської міської лікарні було встановлено таку 

платню: 

- старшому лікареві – 2800 руб. на рік; 

- завідувачам відділень – по 1500 руб.; 

- ординаторам і лікарям амбулаторії – по 1200 руб.; 

- старшому фельдшерові – 780 руб. (але до них додавалася квартира з 

оплатою 218 руб. за рік і харчування на 127,75 руб.); 

- фельдшерам – від 420 до 600 руб.; 

- акушеркам – по 480 руб.; 

- медичним сестрам – по 360 руб.; 

- управителю аптеки – 1200 руб.; 

- заступникові управителя аптеки – 900 руб.; 

- трьом помічникам управителя аптеки – по 720 руб. [155, с. 15; 187, 

с. 54–59]. 

По Миколаївській лікарні є такі дані: 

- старший лікар отримував 2000 руб. на рік (плюс 360 руб. 

«столовых» і безкоштовне житло); 

- лікарі – по 1500 руб.; 

- старший фельдшер – 800 руб.; 



 

 

 

- фельдшери – по 600-660 руб.; 

- акушерки – по 480 руб.; 

- сестри-жалібниці – по 300-340 руб.; 

- завідувач аптеки – 1000 руб.; 

- помічники завідувача аптеки – по 720 руб. [196, с. 326–327]. 

У міській дитячій лікарні імені князя Д.М. Кропоткіна оклад старшого 

лікаря становив 1200 руб. на рік та ще 600 руб. «квартирных»; ординатори й 

амбулаторні лікарі мали по 1200, сестри-жалібниці – по 300-360 руб. [194, с. 

115]. У амбулаторній дитячій і гінекологічній «лечебнице» платня була ще 

нижчою: у завідуючого – 900 руб. на рік, у лікарів – по 700 руб. [155, с. 31]. 

Утримання сестри-жалібниці в Харківській Холодногірській земській лікарні 

дорівнювало лише 240 руб. на рік, однак їй надавалися безкоштовне харчування 

й деякі пільги, встановлені для службовців земських установ [302, с. 323]. 

Найкраще почувалися працівники санітарної служби – на 1913 р. міське 

громадське самоврядування збільшило їхню платню: до 3000 руб. на рік – 

завідувачу міського санітарного бюро, до 2500 руб. – його заступникові, до 

2200-2500 – санітарним лікарям. Окрім того, міське управління профінансувало 

прокладення на квартири санлікарів телефонного зв’язку. Прості дезінфектори 

без будь-якої спеціальної освіти одержували по 360 руб. на рік основної платні 

та «квартирні» в розмірі 84 руб. Доречно зауважити, що санітарний персонал 

був високооплачуваним не лише завдяки міському управлінню. Навіть завжди 

обмежене у коштах земство встановило для санітарного лікаря Харківського 

повіту «жалованье» в сумі 2000 рублів на рік плюс 500 рублів на канцелярські 

витрати [55, ф. 304, оп. 1, спр. 2148, арк. 3–4; 62, с. 191; 155, с. 41]. 

Однак будь-які доходи можна адекватно оцінити у порівнянні з іншими 

доходами та існуючими цінами. Так от: на той час учителі міських початкових 

шкіл мали по 540 руб. річного утримання і по 200 руб. «квартирных»; 

харківські чиновники та службовці недержавних установ нижньої і середньої 

ланок – по 360-480 руб. Взагалі ж, за підрахунками Д.М. Чорного, заробітки 

абсолютної більшості містян: дрібних чиновників, службовців, поліцейських, 



 

 

 

прикажчиків, учителів міських шкіл, торговців на базарах, власників лавок, 

висококваліфікованих робітників, перебували в діапазоні 300-600 рублів на рік, 

або, відповідно, 25-50 рублів на місяць [417, арк. 302–311]. Тобто переважну 

масу лікарів Харкова напередодні Першої світової війни можна було віднести 

до тієї категорії працюючого населення, яка одержувала вищу від середньої 

платню, а середній медичний персонал – до середньооплачуваних службовців. 

Що ж до санітарних лікарів, то їхні оклади співвідносилися з окладами 

поважних чиновників, топ-менеджерів, університетської професури. 

1913 року роздрібні ціни на Благовіщенському ринку були такими: м’ясо 

(свинина і яловичина) вищого ґатунку коштувало 18-20 коп. за фунт, житній 

хліб (1 кг) – 3 коп., пшеничний (1 кг) – 5 коп., вершкове масло – в середньому 

50 коп. за фунт, курячі яйця (залежно від сезону) – 20-40 коп. за десяток, цукор 

– 15 коп. за фунт, картопля (в різні сезони) – 25-40 коп. за пуд, пшоно і гречка – 

4-5 коп. за фунт. Промислові товари у фірмових крамницях коштували: 

наволочка – 40 коп., шкарпетки чоловічі (три пари) – 50 коп., тепла ковдра – 

1,95 руб., чоловіча сорочка або штани – приблизно 1 руб., чоботи – 5, грамофон 

– 35, чотиримісне авто на 16 к.с. – 3150 руб. [85, с. 32]. Виходить, що навіть 

низькооплачувані харківські медики (окрім некваліфікованого молодшого 

медичного персоналу) могли не заощаджувати на продуктах харчування і 

промислових товарах повсякденного попиту. А, скажімо, придбати на 

«жалованье» автомобіль навряд чи міг навіть дуже високооплачуваний лікар. 

З метою надання взаємної матеріальної допомоги лікарі утворили в 1867 

році Харківську допоміжну медичну касу. Її виконавчий орган (комітет) 

упродовж тривалого часу очолював Л.Л. Гіршман. Мережа таких кас виникла 

по всій імперії, а координатором діяльності була головна допоміжна медична 

каса, що знаходилася в Петербурзі. Кошти каси складалися з членських внесків, 

відсотків на недоторканий капітал і благодійних пожертвувань осіб, які 

співчували її діяльності. У необхідних випадках матеріальна допомога 

надавалася з Петербурга головною касою. Каси видавали їх учасникам (а після 

їхньої смерті – членам сімей) одноразову грошову допомогу, кредити, 



 

 

 

призначали постійні пенсії. В сучасному розумінні така каса являла собою щось 

середнє між касою взаємодопомоги, кредитною спілкою та недержавним 

пенсійним фондом. Власне діяльність Харківської допоміжної медичної каси з 

видачі пенсій і одноразових допомог почалася у 1872 р. До того вона 

формувала свій капітал. Учасниками допоміжної медичної каси вважали за свій 

моральний обов’язок стати дуже заможні представники професури, які самі 

послугами її не користувались, але акуратно сплачували членські внески задля 

матеріального підтримування лікарів або членів їхніх родин, які опинились у 

скруті. Такими були, крім Л.Л. Гіршмана, професори В.Ф. Грубе, О.І. 

Дудукалов, І.К. Зарубін, О.Х. Кузнецов, І.П. Лазаревич, В.Г. Лашкевич, М.М. 

Ломіковський, І.М. Оболенський та інші [162, с. 3–8; 163, с. 3–16; 180, с. 3–8]. 

На жаль, у цій справі вони не належали до більшості харківських лікарів. У 

діяльності допоміжної каси на початку ХХ століття брали участь усього від 10 

% до 20 % їхньої загальної кількості. І ті не регулярно, а час від часу. Так, 

наприклад, на збори 4 лютого 1907 р. з 111 так званих членів-учасників 

прибуло всього 7 осіб. У переважній більшості медики Харкова проявляли 

індиферентність до єдиної організації, що займалася матеріальною 

взаємодопомогою серед них. Більше того, байдужність до діяльності каси з 

роками наростало. У 1916 р. членів-учасників залишилося тільки 53. 

Відповідно надходження були незначними, і діяльність Харківської допоміжної 

медичної каси не набула широкого розмаху. В останні роки вдавалося 

виплачувати пенсії тільки 6-9 нужденним й видавати не більше однієї 

одноразової допомоги на рік [161; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 382, с. 85; 400, с. 

81–82; 411, с. 321; 424]. 

Таким чином, в останні десятиліття існування Російської імперії Харків у 

плані забезпечення медичними кадрами крокував семимильними кроками і 

напередодні Першої світової війни перевищував не тільки середньоросійський 

та середньорегіональний показники забезпеченості ними населення, а й 

відповідні показники всіх українських (у Російській імперії) міст, обох 

російських столиць і навіть середні показники по розвинутих країнах Європи і 



 

 

 

США. Темпи зростання цих показників просто вражають. Але це не дивно, 

оскільки місто було центром підготовки лікарських, фельдшерських, 

акушерських і сестринських кадрів, а його впорядкованість і рівень розвитку 

охорони здоров'я на початку ХХ ст. створювали передумови не тільки для 

роботи випускників медичного факультету Харківського університету і 

місцевих центрів підготовки середнього медичного персоналу, але й сприяли 

переміщенню кадрів з інших регіонів імперії. 

Матеріальний стан харківських медиків був задовільним. Їхні доходи 

забезпечували середній (для середнього медичного персоналу) і вищий за 

середній (для лікарів) життєвий рівень. При цьому лікарська й інша медична 

діяльність вважалася почесною і перспективною для особистого добробуту, 

оскільки вона відкривала шлях до чинів, нагород і пристойних пенсій. 

 

 

2.3. Специфіка фінансування охорони здоров’я в місті 

 

 

Фінансування охорони здоров'я у Харкові за часів її становлення 

здійснювалося з різних джерел. Спочатку, із заснуванням посади лікаря, йому, 

згідно з «Высочайшей резолюцией на доношение Медицинской Канцелярии «О 

содержании в знатных городах лекарей, с производством им жалованья из 

Ратуш» від 10 травня 1737 р., призначалися кошти від міської ратуші [226, № 

7245, с. 137]. Але для бюджету міста витрати на утримання лікаря були дуже 

обтяжливими, і 1740 р. всі витрати на утримання медичної частини Харкова 

взяла на себе державна скарбниця. Вони складалися з платні лікареві в розмірі 

150 рублів та наданням йому чотирьох додаткових «раціонів» на 21 рубль 60 

копійок, а також відшкодування вартості медикаментів у сумі 100 рублів. Отже, 

загалом на медичне обслуговування Харківського полку держава відпускала на 

рік 271 рубль 60 копійок [23, с. 20]. Але вже через декілька років діяльність 

лікаря почала фінансувати полкова канцелярія. Із зарахуванням у 1765 р. 



 

 

 

слобідськоукраїнських «городовых лекарей» до штату гусарських полків 

фінансування їхньої діяльності перейшло до військового відомства. На потреби 

медичного персоналу за штатами знов утвореної губернії ніяких сум не 

передбачалося. У 1769 р., після погрози останнього гусарського лікаря 

залишити місто, харківське дворянство певний час фінансувало медичну 

допомогу з власних коштів. Постійне казенне фінансування харківської 

охорони здоров'я почалося від 1778 р., тобто з часу призначення до Харкова 

постійного державного медичного персоналу [7, т. 1, с. 190–192]. 

З відкриттям у 1796 р. «дома для умалишѐнных и неизлечимо больных» 

витрати на охорону здоров'я лягли також на Слобідськоукраїнський Приказ 

громадського опікування. Ці витрати йому частково повертав уряд, а частково 

перекривало внесення плати за медичне обслуговування [236, с. 577; 257, с. 

145]. 

Правом лікуватися в «богоугодных заведениях» Приказу громадського 

опікування за казенний кошт користувалися військовослужбовці, дрібні 

чиновники, арештанти, державні селяни та деякі інші малозабезпечені категорії 

населення. При цьому за лікування вояків сплачувало військове відомство, а за 

обслуговування інших «казеннокоштных» пацієнтів – Харківська казенна 

палата (губернський орган міністерства фінансів). Розпорядження про 

поміщення в «богоугодные заведения» кожного хворого, лікування якого 

змушена була оплачувати казенна палата, давав особисто губернатор [55, ф. 3, 

оп. 5, спр. 20, арк. 1–17; оп. 77, спр. 162, арк. 1–9; оп. 137, спр. 52, арк. 1–6; спр. 

404, арк. 1–11; оп. 168, спр. 156, арк. 1; оп. 214, спр. 23, арк. 2; оп. 218, спр. 19, 

арк. 4; оп. 222, спр. 18, арк. 4]. 

За утримання й лікування в закладах Приказу громадського опікування 

дрібних міських службовців, поліцейських нижніх чинів, пожежних, сажотрусів 

та інших працівників міського господарства сплачувала Харківська градська 

дума, неплатоспроможних міщан – Харківське міщанське товариство. За 

поміщицьких та орендних селян сплачували поміщики й орендарі. Інші 

пацієнти оплачували своє лікування самотужки [55, ф. 3, оп. 64, спр. 26, арк. 2; 



 

 

 

оп. 69, спр. 94, арк. 2; оп. 73, спр. 7; оп. 126, спр. 90, арк. 360; оп. 152, спр. 980, 

арк. 1–4; ф. 44, оп. 1, спр. 536, арк. 30]. 

Сума оплати одного людинодня перебування в лікарні, венеричному 

лазареті чи то будинку «умалишенных» харківських «богоугодных заведений» 

коливалася в роки функціонування Приказу громадського опікування від 42,5 

до 58 копійок [55, ф. 3, оп. 69, спр. 94, арк. 2; оп. 77, спр. 162, арк. 1-9; оп. 214, 

спр. 23, арк. 2; оп. 218, спр. 19, арк. 4; оп. 222, спр. 18, арк. 4]. Це була доволі 

значна сума. Тим більше, що тільки державні відомства оплачували час, 

фактично проведений «їхніми» хворими в лікувальному закладі. Інші платники 

мали вносити помісячну передоплату. У випадках, коли пацієнти проводили в 

лікарні неповний місяць, ніяких перерахунків не робилося [55, ф. 3, оп. 56, спр. 

86, арк. 9; 158, с. 67]. 

Значну частину коштів, що надходили як плата за лікування, безсоромно 

розкрадала адміністрація «богоугодных заведений». За сім десятиліть 

керівництва з боку Приказу громадського опікування головними харківськими 

лікувальними закладами його службовці винайшли безліч злочинних способів. 

Наприклад, розкрадалися як кошти, виділені на продукти харчування, так і самі 

продукти: гроші привласнювали керівні особи, а продукти – дрібні службовці. 

Існували щоденні «норми» розподілу прихованих продуктів між лікарем, 

«письмоводителем», священиком, дияконом, кухарем та кастеляншею. Тому 

їжа у «богоугодных заведениях» була «к употреблению в пищу почти 

неспособная…, а по количеству недостаточная». За тією ж схемою зникали 

медикаменти й свічки, а також гроші, на них відпущені. Привласнювалася 

також «левова частина» коштів, призначених на оплату лазнево-пральних 

послуг. Як наслідок – в лікарняних палатах панувала антисанітарія [55, ф. 3, оп. 

9, спр. 108, арк. 1; оп. 172, спр. 342, арк. 1; оп. 200, спр. 345, арк. 11–12, 21–22, 

42]. 

З метою списання коштів та матеріальних цінностей часом тих пацієнтів, 

які насправді одужали, не викреслювали з числа хворих. Солдатів чиновники 

контори подовгу не виписували, а використовували як власну обслугу або ж за 



 

 

 

хабарі переховували в лікарні від служби. Так само за хабарі в «богоугодных 

заведениях» можна було сховатись і від поліції, і від суду. У конторі брали 

«откаты» з постачальників та підрядників, використовували казенне майно та 

працю хворих в особистих цілях, привласнювали гроші й речі померлих 

пацієнтів. Особливо відзначався своїми зловживаннями на початку 60-х років 

старший лікар Кончаловський. Він організував у себе вдома приватну лікарню, 

куди «спливали» ліки та майно «богоугодных заведений». У цій лікарні задарма 

працювали казенний персонал та вихованці фельдшерської школи. Для своїх 

особистих потреб спритний ділок забирав із губернської лікарні майже всю 

горілку й пиво, які використовували тоді в лікувальних цілях, а з аптеки – вино. 

За хабар старшому лікареві «казеннокоштные» пацієнти, які не мали постійних 

джерел коштів для існування, могли залишатися в лікарні на повному 

забезпеченні й після одужання [55, ф. 3, оп. 200, спр. 345, арк. 12, 13, 18–19, 21–

22]. 

Лікарня Харківського в’язничного замку утримувалася за рахунок 

«Попечительного о тюрьмах комитета», діяльність якого спонсорували заможні 

«харьковцы», які були його членами [55, ф. 3, оп. 174, спр. 246 (б), арк. 24; оп. 

205, спр. 110 (а), арк. 206]. У в’язничному лазареті траплялися значні фінансові 

зловживання. Так, витрати на медикаменти для нього сягали 28 тисяч рублів 

асигнаціями на рік, у той час як у «богоугодных заведениях», де хворих 

утримувалося вчетверо більше, вони не перевищували 8 тисяч рублів на рік. 

При цьому всі медикаменти для тюремної лікарні надходили з приватної 

аптеки. Очевидною була злочинна змова між аптекарем та адміністрацією 

лікарні. Але спіймати на гарячому розкрадачів жодного разу не вдалося. Тому, 

із метою запобігання подальших розкрадань, до складу «Попечительного о 

тюрьмах комитета» увели найбагатшого в Харкові власника аптеки О.К. 

Фрейндлінга, який узявся постачати медикаменти до в’язничної лікарні 

безкоштовно [55, ф. 3, оп. 129, спр. 223, арк. 2, 8 (зв.); оп. 205, спр. 110 (а), арк. 

206]. 



 

 

 

Власне міські витрати на медичну частину Харкова наприкінці XVIII і в 

дореформений період XIX ст. були незначними. Вони обмежувалися 

утриманням харківських «городовых» лікарів та оплатою лікування в 

«богоугодных заведениях» деяких категорій міських робітників та службовців, 

що були перелічені вище [55, ф. 3, оп. 126, спр. 90, арк. 214, 359, 360]. Декілька 

років (1797, 1811–1816) у Харкові існувала міська лікарня, яку фінансувала 

градська дума. Але велику частину витрат на утримання цієї лікарні їй 

компенсувало військове відомство, бо серед пацієнтів переважали 

військовослужбовці [55, ф. 3, оп. 17, спр. 315, арк. 15; оп. 28, спр. 221, арк. 2; 

оп. 29, спр. 42, арк. 2; оп. 43, спр. 199, арк. 1–10]. Незрівнянно дорожче 

обходилося місту утримання тимчасових холерних лікарень під час епідемій 

[55, ф. 3, оп. 84, спр. 140; оп. 88, спр. 156; оп. 150, спр. 234; оп. 154, спр. 270; ф. 

12, оп. 1, спр. 306; спр. 789; спр. 901; спр. 1027]. 

Діяльність університетських клінік фінансував сам університет, зокрема 

за рахунок оплати хворими свого лікування [55, ф. 3, оп. 61, спр. 41]. 

Доброчинні внески стали фінансовою базою для відкриття в 1863 р. 

«лечебницы» Харківського медичного товариства [286, с. 24; 365, с. 284], а 

потім її роботу частково забезпечувало місто – з міських доходів «лечебница» 

одержувала 1000 рублів сріблом щорічно [55, ф. 44, оп. 1, спр. 536, арк. 2 (зв.), 

17, 29, 30 (зв.), 55]. 

У пореформений період установи охорони здоров'я м. Харкова за 

основними джерелами фінансування належали до таких категорій: казенні, 

муніципальні, земські, громадські та приватні. Фінансування типових 

лікувальних закладів з кожної категорії буде розглянуто окремо. 

Загалом на утримання муніципальної медичної частини Харків витратив у 

1876 р. 2,7 % міського бюджету [325, с. 225, 226, 228]. Відтоді відсоток коштів 

на охорону здоров'я від обсягу міських витрат неухильно зростав. У 1885 р. 

утримання міської медичної частини обійшлося Харкову вже в 6,8 % [331, отд. 

VII, с. 440]. Хоча приблизно в той же час, у 1887 р., витрати на медицину в 

Москві склали 8 % бюджету [78, с. 549]. Цікаво, що тоді на утримання осіб 



 

 

 

медичної служби харківська міська управа витратила 3440 рублів, а на 

утримання поліцейських чинів і служителів – 42151, тобто в 12 разів більше 

[332, отд. VII, с. 433–434]. Наступного, 1886 року різниця була ще більш 

разючою. На утримання осіб медичної служби було виділено 1630 рублів, а на 

утримання поліцейських чинів і служителів – 98387, тобто в 60 разів більше 

[333, отд. VII, с. 441–442]. Пріоритети в поліцейській державі навіть на рівні 

місцевого самоврядування були явно не на користь охорони здоров'я. 

На початку ХХ ст. витрати на медицину в міському бюджеті Харкова 

складали 11–12,5 % від усієї суми міських витрат, тоді як у Москві – 18,6 %; а в 

Петербурзі – 26,1 % (у 1913 р. – 16,6 %). За щорічними витратами на охорону 

здоров'я на душу населення Харків посідав тоді четверте місце серед міст 

Російської імперії після Петербурга, Москви й Одеси, хоча за кількістю 

населення поступався й іншим. Але в порівнянні із західноєвропейськими 

містами цей показник був нижчим утричі [52, с. 137, 200; 217, стб. 107’; 347, 

отд. І, с. 62]. Варто зауважити, що в 2005 р. відсоток витрат на охорону 

харків’ян у загальній сумі видатків міського бюджету дорівнював 19,6 %, а в 

бюджеті на 2007 р. він склав 17 %. 

На лікувально-санітарні потреби в 1909 р. місто витратило 443717 рублів, 

у 1913 р. – 676213 рублів, тобто за п'ять років витрати на охорону здоров'я 

зросли на 52 %, а за все передвоєнне десятиліття (1904–1913) – більш як удвічі. 

Відносно загальної суми міських витрат у 1913 р. витрати на охорону здоров'я 

склали 11,4 % [155, с. 7; 149; 314, с. 29, 36]. У бюджеті Харкова на 1914 р. на 

охорону здоров'я було додано майже сто тисяч [304], але війна, що розпочалася, 

не дозволила виконати цей бюджет. 

Окрім утримання власної лікувально-санітарної частини, місто 

субсидувало деякі громадські та приватні медичні установи й організації. У 

1913 р. це були: 

- Харківське медичне товариство; 

- Харківська громада Червоного Хреста; 

- «Общество помощи роженицам»; 



 

 

 

- «Общество попечения о больных детях»; 

- Харківський відділ «Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом»; 

- «Общество скорой медицинской помощи»; 

- «Общество ночных дежурств врачей»; 

- «Общество пособия больным недостаточным учащимся в высших 

учебных заведениях г. Харькова»; 

- товариство «Капля молока». 

До того ж Харківська міська дума фінансово підтримувала Харківський 

військовий госпіталь і утримувала урядових «городовых» лікарів [62, с. 184; 

155, с. 8, 36–37; 73]. 

Основу медичного бюджету Харкова становив так званий лікарняний 

збір, що являв собою своєрідну зародкову форму обов'язкового медичного 

страхування. Розмір і порядок його стягнення для кожного місцевого 

лікувального закладу в Росії затверджував особисто імператор за пропозицією 

Державної ради. Для харківських міських лікарень цей збір складав з 1869 р. – 

50 копійок, а з 1896 р. – 1 рубль на рік з особи і стягували його «со всех лиц 

обоего пола, нанимаемых в Харькове для домашнего услужения и для работ в 

разных заведениях, фабриках и заводах, или занимающихся черною работою 

поденно и поштучно, а также извозом и торговлею в разнос» [331, отд. V, с. 

303]. Той, хто сплачував його, міг отримати безкоштовно стаціонарне і 

амбулаторне лікування, а також медикаменти в міських лікарнях для себе і 

членів родини. Підтвердженням сплати лікарняного збору слугував іменний 

лікарняний білет. Але рівень збирання лікарняного збору у Харкові був 

невисоким. Незважаючи на стягнення, що накладалися на неплатників, 

недоїмка за перші тринадцять років ХХ ст. тільки по Олександрівській лікарні 

сягала понад 210 тисяч рублів, а це означало, що приблизно 16 тисяч жителів 

лікарняного збору не сплачували [255, с. 135]. Питома вага лікарняного збору в 

загальних витратах на охорону здоров'я у 1913 році становила всього 13 %. 

Харківська міська громада у витратах на охорону здоров'я не могла 



 

 

 

обмежуватися тільки лікарняним збором і широко залучала інші надходження 

до бюджету [155, с. 11; 73]. 

У 1912 році з’явився закон про забезпечення робітників та службовців на 

випадок хвороби. На його підставі з 1913 р. у Харкові створювалися лікарняні 

каси. Але їх діяльність не набула великого поширення. Активну роботу вдалося 

розгорнути лікарняним касам Харківського паровозобудівного заводу, а також 

робітників та службовців харківських друкарень [55, ф. 749, оп. 1, спр. 2087, 

арк. 1–17; 147; 148]. 

Лікарняна каса паровозобудівного заводу почала функціонувати з 1 

березня 1914 р., а видача допомог почалася з 1 квітня. Робітники та службовці 

ХПЗ відраховували у лікарняну касу 1 % від свого заробітку. При цьому 

медична допомога через лікарняну касу видавалася не тільки робітникам, а й 

членам їхніх родин. У випадку тимчасової втрати працездатності через хворобу 

сімейним членам каси видавалося допомога в розмірі двох третин 

середньощоденного заробітку, самотнім - у половинному розмірі. У випадку 

смерті допомога становила місячну заробітну платню, у випадку пологів - 10 

рублів. 60 % капіталу каси становили внески робітників та службовців, а 40 % - 

приплати заводоуправління. У лікарняній касі робітників та службовців 

друкарень розмір внеску теж був одновідсотковим, і співвідношення 

відрахувань від заробітків робітників та службовців з одного боку і внесків 

власників друкарень з другого боку у капіталі каси становило 60 % : 40 %, як і 

було передбачено законом [407, с. 355; 408, с. 579]. 

Отже, фінансування медичної допомоги населенню Харкова в 

дореформений період здійснювалося з таких джерел: 

- державна скарбниця; 

- надходження від оплати медичної допомоги приватними особами й 

становими товариствами; 

- міський бюджет; 

- доброчинні пожертвування. 



 

 

 

При цьому значну частину коштів, що надавалися медичній частині міста, 

безсоромно розкрадали причетні до неї службові особи. У пореформений 

період до зазначених джерел додалися земські кошти і кошти громадських 

організацій. Харківське міське самоврядування постійно збільшувало 

асигнування на охорону здоров'я не лише в абсолютному вираженні, але й 

відносно інших статей бюджетних витрат. Однак місцевих бюджетних коштів, 

як завжди, катастрофічно не вистачало, а страхова медицина в Харкові тільки 

зароджувалася. 

 

 

2.4. Боротьба з найважливішими хворобами і подолання їх соціально-

економічних та демографічних наслідків 

 

 

2.4.1. Захворюваність і смертність харківського населення. Перші 

відомості про хворобливість населення Харкова, що дійшли до нас, належать до 

початку XIX сторіччя. Так, за рапортом «исправляющего должность» 

харківського й богодухівського городничого на 20 березня 1807 року «в городе 

Харькове и в пригородных оного слободах больных и слабых обоего пола 

только сорок шесть человек, в том числе лихорадкой – 13, горячкой – 1, а 

другие за старостию лет чувствуют в здоровье слабость…» [55, ф. 3, оп. 14, спр. 

31, арк. 3]. Тобто, за винятком немічних старих, фактично хворіли 14 осіб. З 

огляду на кількість населення міста (близько 13000), а також холодну пору 

року, можна зробити висновок про те, що два сторіччя тому «харьковцы» 

відзначалися міцним здоров’ям. Однак несприятливі природні умови і 

незадовільний санітарний стан Харкова призводили до поширення в місті 

різноманітних «лихоманок» і «гарячок» [426, с. 81]. Цими термінами тоді 

об’єднували всі захворювання, що супроводжувалися підвищенням 

температури тіла. 



 

 

 

Надлишок вологи, застійної, гнилої, анофелогенної води, поширеність 

левад і заростей сприяли гострим тифозним інфекціям та малярії, що 

об'єднувалися на той час під загальною назвою «епідемічна лихоманка» [55, ф. 

3, оп. 45, спр. 7, арк. 125 (зв.); 331, с. 100; 365, с. 2]. Пізніше, ближче до 

середини століття, харківські медики поступово відмовилися від такого надто 

загального і невизначеного терміна. Малярію почали визначати як 

«перемежающуюся лихорадку», а черевний тиф і паратифи об'єднали терміном 

«тиф». 

«Перемежающаяся лихорадка» траплялася в Харкові щороку і лютувала з 

більшою чи меншою силою будь-якої пори. Скажімо, в 1850 році з таким 

діагнозом до лікарні харківських «богоугодних заведений» поступило 535, а до 

університетської клініки – 39 хворих. У першій 8 пацієнтів померли [55, ф. 12, 

оп. 1, спр. 549, арк. 62]. При цьому слід пам’ятати, що більша частина простого 

люду в середині ХІХ ст. по медичну допомогу не зверталася зовсім через 

недостатню її доступність і свій низький культурний рівень. Тому за 

показником звертання хворих до лікарів вивчати захворюваність харківського 

населення тією епохи не видається можливим. Можна лише зробити висновок 

про те, що в роки, коли Харків не був охоплений епідеміями, «перемежающаяся 

лихорадка» займала одне з провідних місць в номенклатурі захворювань за 

даними про відвідування лікарень. Харківські медики доволі успішно лікували 

її «хинной солью» [55, ф. 12, оп. 1, спр. 898, арк. 50; спр. 1712, арк. 4; оп. 2, спр. 

214, арк. 2; 429, с. 118–121]. 

Захворювання, які називали тифом, щороку лютували в дореформеному 

Харкові. «Тифозная лихорадка» нерідко мала летальний кінець. За десять років 

середини сторіччя в Харківській губернській міській лікарні склалася така 

ситуація з тифозними хворими: 

1843 р. – поступило 60 пацієнтів, з них померло 11; 

1844 р. – відповідно: 43 і 7; 

1845 р. – 56 і 11; 

1846 р. – 123 і 13; 



 

 

 

1847 р. – 62 і 17; 

1848 р. – 86 і 29; 

1849 р. – 85 і 28; 

1850 р. – 111 і 25; 

1851 р. – 51 і 10; 

1852 р. – 31 і 4. 

В університетській клініці за 1849-1852 роки з діагнозом «тиф» пройшли 

лікування 109 осіб [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1196, арк. 4; оп. 2, спр. 214, арк. 2; 112, 

с. 123; 364, с. 26; 429, с. 121–124]. 

Гострі інфекційні сипні захворювання – кір та скарлатина з’являлися 

також щороку і вражали не лише дітей, але й дорослих. Лікували скарлатину 

полосканням і намазуванням зева розчином хлорно-кислого калію, блювотним 

коренем, а для знезараження предметів, які оточували хворих, використовували 

«хлоровую воду» [55, ф. 12, оп. 1, спр. 549, арк. 62; спр. 864, арк. 6, 16; спр. 

1196, арк. 5; спр. 1274, арк. 186–187; оп. 2, спр. 214, арк. 6; 112, с. 123; 364, с. 

26; 429, с. 124–125]. 

Поширеним захворюванням серед дітей був коклюш. За данними 

Харківської лікарської управи, яка фіксувала тільки дані про звертання по 

медичну допомогу, в 1852 році на коклюш у Харкові хворіли 297 осіб [55, ф. 12, 

оп. 1, спр. 864, арк. 6, 16; оп. 2, спр. 214, арк. 6]. 

У спекотні літні місяці нижчі верстви харківської громади страждали від 

дизентерії («кривавого проносу»). Поширення цієї хвороби було пов'язане з 

антисанітарією, що панувала в місті, і нехтуванням правилами особистої 

гігієни. Більш забезпечених і вихованих «харьковцев» дизентерія майже не 

вражала [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1196, арк. 5; оп. 2, спр. 214, арк. 3; 429, с. 126–

127]. 

У холодні періоди року місто знесилювали застудні захворювання. 

Сьогодні точно визначити їх неможливо, бо до появи рентгенодіагностики 

запалення легенів часто плутали з катаром верхніх дихальних шляхів та 

бронхітом, а останній ще й з туберкульозом. А восени 1857 року в Харкові 



 

 

 

поширилося захворювання, яке скрізь називали грипом. Воно мало порівняно 

легку форму, але «завітало» майже до кожної родини. Звичайно ж, до грипу в 

сучасному його розумінні хвороба 1857 року ніякого відношення не мала [55, 

ф. 12, оп. 1, спр. 1196, арк. 4; оп. 2, спр. 214, арк. 3; 71, с. 313; 364, с. 26; 429, с. 

132–133]. 

У «харьковцев», які жили по низинах, часто виявляли ревматизм. У 

губернській міській лікарні за 1843–1852 роки від ревматизму проходили 

лікування щорічно близько 200 осіб [429, с. 134–135]. Так само на одному з 

перших місць щодо поширеності у першій половині й середині ХІХ сторіччя в 

Харкові стояло захворювання, яке визначали як «воспаление глаз ревматико-

катарального свойства» [55, ф. 3, оп. 166, спр. 295, арк. 237; ф. 12, оп. 1, спр. 

549, арк. 62, 546; 426, с. 81]. 

У 1860 році кількість хворих, що пройшли лікування в лікарні 

харківських «богоугодых заведений» з приводу різних захворювань, 

розподілилася таким чином (за тогочасними діагнозами): 

венеричні хвороби – 349; 

ревматизм – 235; 

запалення легенів та плеври – 205; 

тиф –126; 

легеневий туберкульоз – 105; 

водянка – 76; 

апоплексія –32; 

кривавий пронос – 26; 

рак – 18; 

віспа – 12; 

органічні хвороби серця – 10 [55, ф. 12, оп. 200, спр. 345, арк. 7]. 

Смертність у Харкові в дореформений період була просто жахливою. На 

її високий показник впливали важкі соціально-економічні умови життя 

більшості «харьковцев», їх низький культурний рівень, санітарна 

невпорядженість міста, слабкий розвиток медичної частини. На початку ХІХ 



 

 

 

сторіччя смертність у Харкові становила близько 60 промілле, у 50-ті роки – 

десь 53, у 60-ті коливалася навколо цифри 46 [7, т. 2, с. 103; 341, с. 139, 141; 

365, с. 2]. Деяке зниження смертності упродовж шістдесятих років пояснюється 

як постійним розширенням і поліпшенням медичної допомоги, так і зростанням 

загального культурного рівня населення. До речі, такий рівень смертності 

приблизно відповідав середньому по містах імперії показникові [136, т. 1, с. 

190]. 

Переходячи до аналізу захворюваності й смертності «харьковцев» у 

пореформений період, звернемося до даних про хворобливість населення міста 

в перші роки реформування російського суспільства. За відомостями 

Харківської лікарської управи, які навели Д.І. Багалій та Д.П. Міллер, у 1863 

році по медичну допомогу в Харкові звернулося приблизно 10000 осіб, в 1864 – 

17163, у 1865 – 21703, у 1866 – 19346 [7, т. 2, с. 104]. Однак ці цифри не можуть 

дати правильного уявлення про рівень хворобливості харківського населення, 

оскільки, по-перше, значна частина хворих не зверталася до лікарів, по-друге, 

часто по допомогу зверталися приїжджі (а тільки на харківські ярмарки тоді 

приїздило до п’ятидесяти тисяч гостей на рік), і по-третє, приватнопрактикуючі 

лікарі, маючи на меті приховати справжні масштаби своєї практики, подавали 

неповні дані про неї. Інакше кажучи, уявити об’єктивну картину хворобливості 

«харьковцев» у ті роки за такими статистичними відомостями неможливо. 

Єдиним досить об’єктивним джерелом слід вважати результати «однодневных 

переписей калек и больных», які проводилися час від часу. Так, у результаті 

одного з таких переписів 29 квітня 1879 року було виявлено 2317 хворих, які 

постійно проживали у Харкові [330, с.156–157]. Порівнюючи останню цифру із 

загальною чисельністю міського населення (102049), отримуємо доволі низький 

показник хворобливості – 22 хворих на тисячу населення. Хоча, звичайно, 

результати одноденних замірів не можна розглядати як показові. 

Малярія («перемежающаяся лихорадка») була одним з лідерів у структурі 

захворюваності харківського населення і в пореформений період. Велика 

кількість низовин, постійно забруднених і гнилих, з непросихаючими після 



 

 

 

розливу річок болотами, залишалася сприятливим середовищем для поширення 

малярії і надавало їй епідемічного характеру. Значна частина людей носила на 

собі відбиток малярійної кахексії. Основний контингент хворих складали 

представники нижчих верств, причому жінки хворіли частіше за чоловіків [91, 

с. 147; 317, отд. V, с. 280; 330, отд. III, с. 187–188; 331, отд. V, с. 317; 332, отд. 

VI, с. 359; 333, отд. VI, с. 394; 335, отд. III, с. 147; 336, отд. IV, с. 253; 337, отд. 

IV, с. 260; 340, отд. II, с. 92; 341, отд. II, с. 96, 128; 342, отд. II, с. 91; 343, отд. II, 

с. 87; 344, отд. IV, с. 108; 346, отд. I, с. 71; 347, отд. I, с. 82; 348, отд. X, с. 318]. 

Захворюваність малярією за даними звертань досягала таких значних 

показників, як 42 випадки на 1000 населення в 1883 р., 33,6 випадків у 1902 р. і 

ніколи в пореформений період не опускалася нижче цифри 9 [317, отд. V, с. 

280; 330, отд. III, с. 187; 332, отд. VI, с. 393; 336, отд. IV, с. 253; 337, отд. IV, с. 

260; 340, отд. II, с. 92; 341, отд. II, с. 96; 342, отд. II, с. 91; 343, отд. II, с. 87; 344, 

отд. IV, с. 108; 346, отд. I, с. 71; 347, отд. I, с. 82; 348, отд. X, с. 318]. 

Іншими панівними для Харкова неепідемічними хворобами в 

пореформений період ХІХ і на початку ХХ ст. були венеричні, ревматизм, 

бронхіт, туберкульоз, плеврит, ангіна [7, т. 2, с. 105, 108, 111; 112, с. 399, 401, 

403, 413, 415, 417, 418]. Крім, того, на території міста найпоширенішими були 

такі інфекційні захворювання, як черевний, висипний і поворотний тифи, 

дифтерія, скарлатина, кір, коклюш, натуральна віспа [337, отд. IV, с. 256; 341, 

отд. II, с. 92; 342, отд. II, с. 88; 343, отд. II, с. 84; 346, отд. I, с. 68; 347, отд. I, с. 

79-80; 348, отд. X, с. 314]. 

Тяжкі умові праці, недотримання елементарних правил техніки безпеки, 

тривалий робочий день, відсутність побутових приміщень та їдалень 

призводили до високої захворюваності й виробничого травматизму серед 

робітників харківських промислових підприємств. Від 10 до 20 й більше 

відсотків робітників заводів систематично отримували каліцтва. В 1915–1916 

роках, як засвідчують звіти лікарняних кас по Харківському страховому 

округу, кожен п’ятий робітник був травмований [298, с. 29–30]. 



 

 

 

Смертність населення Харкова у пореформений період значно знизилася. 

Це було пов’язане як із розширенням медичної допомоги та санітарним 

упорядженням міста, так і завдяки підвищенню культурного рівня людей, які 

перестали нехтувати медициною. Нові гігієнічні знання і навички поступово 

розповсюджувалися серед населення. У першій половині 60-х років ХІХ 

сторіччя показник загальної смертності «харьковцев» становив 48,9 промілле, у 

другій – 44,4, у 70-х роках відповідно 37,8 і 36,6, показник 1880–1882 років – 

31, а 1885–1889 років – 20,6. І далі він поступово знижувався. За смертністю 

Харків вийшов приблизно на рівень Відня та середньоміського показника по 

Англії. А от у Санкт-Петербурзі цей показник сягав у 90-ті роки 26 промілле, у 

Москві в той же час – 29,9, а у більш благополучній за Харків Варшаві у 80-ті 

роки – навіть 45 промілле (рис. 2.2) [19, стб.622–623; 77, с. 206; 78, с. 230; 139, 

стб. 365’; 217, стб. 105’; 253, с. 19; 270, стб. 216; 274, с. 314]. Водночас збирала 

страшну данину дитяча смертність. У 60–70-ті роки на 100 померлих у Харкові 

припадало 53-57 дітей віком до п’яти років, тобто більшу частину показника 

загальної смертності складала дитяча смертність. А її показник дорівнював 202 

промілле. Починаючи з 80-х років, після відкриття дитячої лікарні, становище 

почало виправлятися [7, т. 2, с. 105, 106, 107, 108; 14, с. 16, 23, 27,47; 19, стб. 

622–623; 77, с. 206; 78, с. 230; 139, стб. 365’; 217, стб. 105’; 253, с. 19, 274, с. 

314; 270, стб. 216; 303, с. 288]. 

Якщо за рівнем загальної смертності Харків у пореформені часи 

наблизився до великих європейських міст, то за показником смертності від 

інфекційних хвороб він залишив далеко позаду не лише ці міста, але й 

губернські центри Російської імперії [14, с. 30]. Це свідчить насамперед про 

незадовільний санітарний стан тогочасного Харкова. Захворюваність і 

смертність харківських жителів через найбільш небезпечні й поширені хвороби, 

а також організацію медичної допомоги при них ми проаналізуємо нижче. 

 



 

 

 

Рис. 2.2. Показники загальної смертності населення великих міст Російської 

імперії і Західної Европи у 80–90-ті рр. ХІХ ст. 
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Отже, номенклатура захворювань харківського населення у 

пореформений період ХІХ ст. і на початку ХХ ст. порівняно з дореформеним 

періодом мало змінилася. Лідируючі позиції в цій номенклатурі залишалися за 

малярією і венеричними захворюваннями. Найпоширенішими в Харкові також 

були тифи, дифтерія, скарлатина, кір, коклюш, натуральна віспа, туберкульоз та 

інші. Смертність через хвороби в Харкові сягала високих позначок. Але 

прогрес у її зменшенні спостерігається цілком очевидно. Він пов’язаний перш 

за все з поступовим удосконаленням охорони здоров'я в місті, 

розповсюдженням грамотності і знань, збільшенням матеріальних статків 

мешканців. 

2.4.2. Організація протидії найважливішим хворобам. У структурі 

захворюваності жителів Харкова були хвороби, які відрізнялись високими 

рівнями поширеності, смертності та економічної шкоди від них. Такими 

найбільш небезпечними хворобами в різні часи вважалися: чума, холера, віспа, 

венеричні захворювання, цинга, туберкульоз, тифи, дифтерія. Організація 

медичної допомоги при кожній з них й розглядається далі. 

2.4.2.1. Чума у XVIII сторіччі. Першою з відомих нам грізних інфекцій, 

які впали на Харків, була чума («моровая язва»). Відтак проти неї були 

спрямовані й перші здійснювані у місті протиепідемічні заходи. 

Ще у XVII сторіччі харківський воєвода отримав від центрального уряду 

інструкцію, як запобігти занесення до міста різних хвороб. У ній зазначалося, 

що воєвода не повинен допускати в Харків мандруючих із Криму й донських 

станиць. Усіх «пришельцев» слід було розпитувати на заставах, чи немає у краї, 

з якого вони прибули будь-якого «морового поветрия». Якщо воно мало місце, 

то докладнішу бесіду з людиною вели вже крізь вогонь, який розділяв 

співрозмовників під час опитування. Покази «пришельцев» записували, а їх 

самих відправляли назад [7, т. 1, с. 189]. 

У 1718 році запорожці під впливом кримських татар наскочили на 

Харківський полк і пограбували його слободи. Очевидно, вони й занесли чуму, 

яка лютувала після цього у краї два роки [71, с. 83; 317, с. 658]. 



 

 

 

Наступна епідемія була занесена харківськими загонами, які повернулися 

з кримського походу. «Открылась» вона в липні 1738 року. «…Весьма сильно 

трясовала язва в Харькове и многие домы до едной души вимерли, знатних и 

худородних». Тому Імператорським указом від 20 листопада того ж року було 

звелено відкрити у Харкові «гошпиталь» для хворих «чѐрною болезнию». Але з 

невідомих причин його так і не було відкрито, можливо, тому, що у грудні 

епідемія вже почала відступати. Але вона завдала багато лиха. Від чуми 

померло понад половини населення Харкова. Містяни, які вижили, 

«претерпевали крайнюю нужду», бо їх не забезпечували продовольством: хліба 

з «государственного магазина» не вистачало, а купці до Харкова їхати боялися. 

Ті, що все ж таки привозили продукти, не могли потрапити в місто, бо «около 

города караулом накрепко утверждено, ни из города, ни в город не пропущать». 

Через це й жнива для мешканців міста були невтішними – хліб лишався у полях 

[17, с. 84; 309, с. 71; 317, с. 659–660; 414, ф. 2007, оп. 1, спр. 187, арк. 1–16; ф. 

2025, оп. 1, спр. 49, арк. 1; спр. 50, арк. 1, 2, 2 (зв.)]. 

Невдозі, у 1741 року, Харків пережив ще одну епідемію чуми [303, с. 

159]. У наступні роки, якщо десь у межах тисячі верст спалахувала чума (а таке 

траплялося у Криму, в Молдавії, на Поділлі й на Січі), Харків оперативно 

зводив «предостерегательные» караули, застави й так звані карантинні 

будинки. Вводилася система перепусток. Жителі міста, які бажали кудись 

виїхати, мали отримати «письменные от коль следует виды», тобто дозвіл. У 

Харків нікого без «пашпортов» не впускали, а за його наявності кілька днів 

тримали на карантині. Купецькі обози, що прибували звідти, де могла бути 

неблагополучна епідемічна ситуація, підлягали ретельному оглядові: товари 

або зовсім не пропускали, або ж їх піддавали двотижневому «проветриванию», 

тобто карантину [414, ф. 1709, оп. 2, спр. 66, арк. 105; спр. 89, арк. 524; спр. 126, 

арк. 418; ф. 1710, оп. 2, спр. 14, арк. 1–82; спр. 371, т. 1, арк. 1–100; т. 2, арк. 1–

172; т. 3, арк. 1–192; спр. 698, арк. 1–49; спр. 731, арк. 1–100; спр. 748, арк. 1–

72; спр. 762, арк. 1–74; спр. 782, арк. 1–228; спр. 825, арк. 1–160; спр. 826, арк. 

1–1548; спр. 888, арк. 1–128; спр. 900, арк. 1–87; спр. 1094, арк. 1–2; спр. 2079, 



 

 

 

арк. 1–3; спр. 2199, спр. 1–20; ф. 1725, оп. 1, спр. 108, арк. 1–374; спр. 116, арк. 

1–116; спр. 156, арк. 1–47; спр. 239, арк. 1–324; спр. 445, арк. 1–22; спр. 643, 

арк. 1–124; спр. 657, арк. 1–192; спр. 658, арк. 1–76; спр. 685, арк. 1–246; ф. 

1958, оп. 1, спр. 1286, арк. 3, 9, 13, 39, 45, 60, 61, 62, 64, 66–69, 71, 74, 78, 85, 94, 

95, 97; ф. 1973, оп. 1, спр. 300, арк. 1–2; спр. 310, арк. 1–3.]. 

У 1772 році «моровая язва» знов охопила Харків. Людям по церквах 

зачитували укази «о предосторожности против опасной болезни». Місто було 

поділене на частини, які перевіряли особливі наглядачі з дворян, вони мали 

обходити будинки й відстежувати захворювання. Місця, де з’являлись хворі, 

обробляли вогнем. Речі померлих забирати не дозволялося. До небіжчиків під 

час похорону ніхто не торкався, а ховали їх у глибоких ямах на окремих 

кладовищах. Харківському лікареві Гіорту було наказано «наделать порошков и 

раздать жителям» для обкурювання. Рецепти порошків повідомляли жителям, 

щоб ті могли самі їх приготувати. На час небезпеки ярмарки заборонялися. 

«Безпашпортные люди» й товари сумнівного походження через застави не 

пропускали. На тих, хто перетинав застави, складалися поіменні відомості із 

змалюванням ознак зовнішності [7, т. 1, с. 189–190; 414, ф. 1710, оп. 2, спр. 842, 

арк. 1–28; спр. 907, арк. 7–8, 83–84; спр. 934, арк. 1–983; спр. 944, арк. 1–146; 

спр. 996, арк. 1–329; спр. 1043, арк. 11; спр. 1105, арк. 1–68]. Ця епідемія була 

для Харкова останньою, більше чума до нашого міста не поверталася. 

У XVIII ст. надійних медикаментів проти чуми не було. Застосовували 

так звані симптоматичні ліки, тобто такі, що знімали той чи інший симптом 

хвороби. Так, для зменшення гарячки призначали відвари хінної кори, 

ромашки, шавлії. При головному болі прикладали розрізаний навпіл кислий 

огірок, а до фурункулів і карбункулів – різноманітні мазі, найчастіше суміш 

дьогтю і воску. Користувалися й старим методом лікування – кровопусканням, 

особливо у повнокровних людей. Молодих і сильних людей обтирали льодом. 

Особливо популярним був так званий «оцет чотирьох розбійників», який 

винайшли в Марселі (Франція) у 1720 р. Він складався із суміші оцту, камфори, 

настоїв часника, м’яти, гвоздики, шавлії та інших рослин, якою з 



 

 

 

профілактичною метою змазували тіло і просочували одяг [17, с. 88]. Звичайно 

всі ці методи профілактики й лікування чуми були малоефективними і не могли 

істотно впливати на розвиток найлютішої хвороби. 

Для Харкова чума була первим досвідом організації протиепідемічної 

роботи. Цю роботу налагодили ще доволі примітивно, але, головне, що в ході 

боротьби з чумою з’явилося розуміння необхідності розробки комплексів 

заходів для боротьби з епідеміями. 

2.4.2.2. Холера в 30-50-ті роки ХІХ століття. Першу епідемію холери 

«харьковцы» пережили в 1830 році. Вона прийшла з Астрахані через Ізюм. 

Перші хворі з’явились у місті 23 липня, а потім епідемія швидко поширювалася 

[303, с. 163; 364, с. 259]. У вересні, коли вона була в розпалі, губернатор М.І. 

Каховський сформував і очолив Слобідськоукраїнський губернський комітет 

для вжиття заходів проти холери. До складу комітету увійшли: віце-губернатор, 

губернський предводитель дворянства, інспектор лікарської управи, ректор 

університету, командир резервної бригади 16-ї піхотної дивізії, губернський 

поштмейстер і харківський міський голова. Відповідні комітети були створені й 

у повітах [55, ф. 3, оп. 84, спр. 140, арк. 57, 64; оп. 88, спр. 183, арк. 46, 77; оп. 

89, спр. 156, арк. 376]. За розпорядженням губернського комітету Харківський 

повітовий комітет встановив навколо міста кордонну лінію із застав, де всі 

приїжджі були зобов'язані пройти шестиденну обсервацію. Карантинами 

слугували будинки місцевих жителів. У Липцях, наприклад, їх було 

п’ятнадцять. На заставах вартували військові. Для постачання населенню 

Харкова продовольства було створено «Попечительную Комиссию», яка 

організувала за заставами оптові продовольчі ринки. На них здійснювали 

закупівлі виділені від міської громади представники, яких називали 

комісіонерами. Та вийшло так, що ці представники купували цілі транспорти з 

продовольством, а потім продавали його у місті за спекулятивними цінами [55, 

ф. 3, оп. 84, спр. 140, арк. 57, 64, 65; оп. 88, спр. 183, арк. 117 (зв.); 71, с. 196]. 

У ті страшні місяці в Харкові з’явились особливі холерні лікарні. 

Спочатку діяла одна, потім ще одна і на піку епідемії, у жовтні, запрацювала 



 

 

 

третя. Отже, кожна поліцейська частина міста мала свою холерну лікарню. 

Утримання їх взяли на себе харківські купці: І. Безходарний, П. Верховський, 

С. Карпов, А. Климов, Д. Ковальов, І. Кузін, М. Мішуков, П. Щолков та інші. 

До купців приєднались аптекарі Г. Фідлер та Е. Нельдіхен, які відмовились від 

належної винагороди за медикаменти для холерних хворих [7, т. 2, с. 909]. На 

боротьбу з епідемією були мобілізовані всі, хто мав будь-яку медичну освіту, 

навіть цирульники. Підсобні роботи в лікарнях виконували нижні військові 

чини. Дезінфекції робили хлорним вапном або обкурювали хлором (його 

здобували, поливаючи кухонну сіль сірчаною кислотою). Одяг, постіль та інші 

речі померлих від холери спалювали, а їх самих ховали спочатку на загальних, 

а згодом на окремих, спеціально відведених, «холерних» кладовищах [7, т. 2, с. 

98–99; 8, с. 115; 55, ф. 3, оп. 84, спр. 140, арк. 57; оп. 88, спр. 183, арк. 46; оп. 89, 

спр. 156, арк. 378–383; 71, с. 196; 364, с. 259]. 

Настрій серед населення був панічний. Пішов поголос про навмисне 

отруєння криниць, про заживо похованих за розпорядженням лікарів 

небезпечно хворих людей. Почалось полювання на «отруйників», траплялися й 

криваві розправи над підозрюваними [364, с. 259]. 

У листопаді епідемія почала вщухати, а в грудні припинилася [55, ф. 3, 

оп. 84, спр. 140, арк. 57]. Про кількість її жертв, як, утім, і в наступні епідемії, 

існують різні дані. Раніше в історичній літературі оперували тільки 

відомостями М.В. Томашевського, І.Л. Чижевського і спогадами Ф.О. 

Рейнгардта. Проте їхні дані не досить повні: бо вони ґрунтуються лише на 

метричних записах православних церков. Але ж холера косила і представників 

інших конфесій. При цьому цифри М.В. Томашевського та І.Л. Чижевського, 

взяті з однакових джерел, дуже істотно відрізняються. Спогадам Ф.О. 

Рейнгардта в цій частині взагалі важко вірити, адже він не спирався на 

документи [7, т. 2, с. 99; 364, с. 260; 367, с. 30]. Найдостовірнішими нам 

здаються відомості канцелярії Слобідськоукраїнського губернатора, отримані 

від поліції. Згідно з «Ведомостью о числе умерших в городе Харькове от 

холеры», таких у 1830 р. було 497 осіб, серед них чоловіків – 263, жінок – 212, 



 

 

 

дітей – 22, а за соціальним станом: казенних селян – 134, поміщицьких селян – 

100, нижніх військових чинів – 61, харківських міщан – 54, солдаток та їхніх 

дітей – 37, дворян – 20 [367, арк. 29–30; 429, арк. 60]. Як бачимо, смерть від 

страшної недуги нікого не обминула, але найбільше вразила бідноту. Таким 

чином, у 1830 році смертність у Харкові від холери при його населенні 

приблизно двадцять тисяч склала майже 25 промілле. 

На початку червня наступного, 1831 року холера повернулася. Тому 2 

липня у Харкові так само створили губернський «холерний» комітет, який 

практично повторив усі протиепідемічні заходи. Але нова епідемія була значно 

слабшою, відтак обмежилися створенням однієї тимчасової міської холерної 

лікарні. До жовтня епідемія відступила. За даними М.В. Томашевського, вона 

забрала життя 55 православних «харьковцев», за даними І.Л. Чижевского – 75 

[55, ф. 3, оп. 88, спр. 183, арк. 119–120, 122 (зв.); оп. 89, спр. 156, арк. 50, 137, 

376, 378–383, 471, 572, 573, 574–576, 582, 624, 635, 637, 647; 204, с. 32; 367, с. 

30]. 

Останній спалах холери в Харкові у рамках цієї пандемії належить до 

1833 року. Перші випадки були зафіксовані у повітах губернії, зокрема в 

Харківському. Слобідськоукраїнська лікарська управа, намагаючись відвернути 

загрозу від губернського центру завчасно призначила в кожній частині міста 

лікарів, відповідальних за боротьбу з холерою, і здійснила необхідні 

приготування для відкриття спеціальної лікарні. Обов'язки головного лікаря 

там виконував оператор лікарської управи. За розробленою ще 1831 року 

інструкцією поліція готувалася допомагати медикам. Тобто, збагачена досвідом 

попереднього року харківська влада була напоготові. Холера проявилася в місті 

15 липня. На щастя, рівень захворюваності був порівняно низьким, а до вересня 

зійшов нанівець. За даними М.В. Томашевського, ця хвиля встигла забрати 14 

життів [55, ф. 3, оп. 96, спр. 75, арк. 50]. 

Наступна пандемія холери струснула Харків наприкінці липня 1847 року. 

Вже, 29 липня було оголошено мобілізацію всіх медиків (як військових, так і 

цивільних), включаючи студентів медичного факультету університету, учнів 



 

 

 

фельдшерської школи та цирульників. Мобілізацію провели швидко [55, ф. 3, 

оп. 150, спр. 234, арк. 1–2, 51–53, 57, 60, 61, 63, 77, 79, 80, 85, 93, 99, 100, 104, 

139, 178, 195, 196, 243–246, 249-251, 264, 273, 298, 301–303, 321, 361, 363, 364, 

366, 405, 441 (к), 442 (к), 443 (к)]. Перший хворий поступив до лікарні 

«богоугодных заведений» 30 липня. Після цього холера почала швидко 

поширюватися містом [55, ф. 3, оп. 150, спр. 234, арк. 20, 22–86]. 

Для боротьби з епідемією 6 серпня було створено «Особый Временный 

Комитет» під головуванням губернатора С.М. Муханова. Комітет призначив у 

кожну поліцейську частину Харкова «особливого» медика, відповідального за 

боротьбу з холерою, та «особливого» опікуна (їх також називали наглядачами) 

від чиновників, які належали до дворян. Так були сформовані органи для 

«умерения распространения означенной болезни». За деякий час «особливих» 

медиків у кожній частині було вже двоє, а також один фельдшер і два 

цирульники. Вони постійно чергували у «съезжих присутствиях», де 

обладнували приміщення для хворих. У своєму розпорядженні чергові мали 

парокінні візницькі дроги. На кожне нічне чергування по Харкову заступали 20 

візників, які мусили перевозити медиків і хворих безкоштовно. Потім їм 

виплачувалася винагорода за твердими таксами з казенних коштів. Але 

візницьких коней не вистачало, тому в кожне «съезжее присутствие» поліції 

додатково було закуплено по парі коней. За сигналом мешканців про 

захворювання на холеру візники вирушали до найближчого медика і привозили 

його до хворого – це був прообраз станцій швидкої допомоги. Губернський 

«холерний» комітет зобов'язав усіх медиків Харкова, якщо ті виходили з дому, 

залишати записку – «куда он отправился и где в котором часу предполагает 

быть». Оскільки фахівців у місті не вистачало, на допомогу їм з Москви 

прибула бригада фельдшерів [55, ф. 3, оп. 150, спр. 234, арк. 54, 89, 208 (к), 

238–239, 319, 323, 359, 362]. 

Додатково до губернської міської лікарні у Харкові діяли дві спеціальні 

холерні лікарні. Для здійснення громадського контролю в кожну з них було 

призначено опікуна від дворян, а також його помічника – представника від 



 

 

 

купців та міщан. Кожна поліцейська частина направляла до лікарень на час 

епідемії по 6 нижніх чинів для допомоги медикам. Завідування першою 

холерною лікарнею було доручено лікареві «своекоштных» студентів 

Імператорського Харківського університету В.А. Франковському. Директор 

університетської клініки професор Ф.К. Альбрехт перетворив її у холерний 

стаціонар. Військові госпіталі почали приймати цивільних осіб, які захворіли на 

холеру [8, с. 169; 55, ф. 3, оп. 150, спр. 234, арк. 88 (зв.), 143, 213, 244, 293, 295, 

326, 365–449 (к), 545 (к)]. Аптеки видавали безплатно медикаменти 

малозабезпеченим громадянам, а витрати їм згодом відшкодовували з казенних 

коштів, або (якщо медикаменти відпускалися поміщицьким селянам, які 

мешкали в Харкові) – за рахунок поміщиків [55, ф. 3, оп. 150, спр. 234, арк. 90, 

355–356]. 

Щоб уникнути поширення інфекцій, поліцейські на базарах знищували 

всі незрілі та гнилі плоди [55, ф. 3, оп. 150, спр. 234, арк. 90, 208]. А заради 

«сохранения бодрости духа» населення губернатор, поліція та харківська 

духовна консисторія ретельно виконували секретне розпорядження – ховати 

померлих від холери не пізніше п’ятої години ранку (потім, у зв'язку зі 

зменшенням довготи дня, час похорон продовжили на одну годину) і без 

дзвонів, «дабы не наводить уныния на жителей». Із цієї ж причини вирішили не 

поширювати карантин на театри. І все ж таки панічні настрої охоплювали 

містян. Знову виникли чутки про отруєння колодязів зловмисниками. 

Духівництво служило молебні, влаштовувало хресні ходи й освячувало 

криниці, що тільки сприяло поширенню пліток про отруєння [55, ф. 3, оп. 150, 

спр. 234, арк. 190, 300, 332, 367, 441 (к), 558 (зв.к)]. 

Пік епідемії 1847 року припав на вересень. Наприкінці місяця вона пішла 

на спад, а від 16 жовтня харківський поліцмейстер вже не подавав до канцелярії 

губернатора відомості про холеру в місті. Епідемія закінчилася. Холерні лікарні 

були закриті, їх майно передане в «богоугодные заведения». За даними 

професора Харківського університету А.С. Пітри, який вів облік летальних 

випадків, не зважаючи на віросповідання мертвих, усього загинуло 842 особи, 



 

 

 

тобто, смертність від холери тоді становила близько 20 промілле [55, ф. 3, оп. 

150, спр. 234, арк. 3 (к), 4 (к), 315 (к), 353 (к), 755 (к); 429, с. 129]. 

Новий спалах відбувся 1848 року. Холера в Харкові почалася 1 червня і 

лютувала до кінця вересня [55, ф. 12, оп. 1, спр. 306, арк. 1, 57, 122, 151, 194–

195, 217, 232, 242, 243, 256, 273, 274, 320, 340, 341, 358, 382, 383, 397, 411, 412, 

420, 447, 448, 463, 479, 480, 488, 499, 500, 501, 504, 509–513, 515–518, 533; 71, с. 

224; 114, с. 80; 303, с. 164; 367, с. 30]. Були організовані вже звичні 

протиепідемічні заходи [55, ф. 12, оп. 1, спр. 306, арк. 3–6, 147, 168, 226, 252, 

376, 481, 527; ф. 3, оп. 154, спр. 270, арк. 24–25]. На жаль, сповна уявити 

масштаби цієї трагедії важко, оскільки за даними канцелярії губернатора, 

хворих було 2026 осіб, а в докторській дисертації А.С. Пітри фігурує цифра 

6332, тобто втричі більша. Кількість жертв становила за офіційними даними – 

792 особи, а за підрахунками А.С. Пітри, – 1734 [55, ф. 3, оп. 154, спр. 195, 

арк.4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 39, 41, 43, 45, 47, 63; 367, с. 129]. 

Наступна епідемія холери охопила Харків у липні-вересні 1853 року. За 

поширеністю й силою вона була меншою, ніж дві попередні, але так само 

дошкуляла представникам нижчих класів. Осередками захворювань були місця, 

де панувала антисанітарія [55, ф. 12, оп. 1, спр. 787, арк. 7–8; спр. 898, арк. 9, 

50; 71, с. 234; 367, с. 30]. У своєму рапорті старший харківський «городовой» 

лікар І.О. Берг прямо називав головними причинами поширення холери 

«тесноту и нечистоты» в місті. Зрештою, вдалося домогтися, щоб губернатор 

О.С. Траскін зробив найсуворіші розпорядження щодо утримання в чистоті 

помешкань і робочих місць «мастеровых людей», а також готелів, трактирів, 

ринків, лавок «и прочих общественных заведений». Контроль за виконанням 

розпоряджень здійснювали як лікарська управа, так і поліція [55, ф. 12, оп. 1, 

спр. 901, арк. 136, 137, 138, 155, 163, 203]. Ще однією особливістю 

протиепідемічної діяльності того року була широка участь громадськості. 

Опікуни «для наблюдения за открытием больных и распоряжения о подании им 

скорой помощи» призначалися в кожній частині міста не лише від дворян, а й 

від інших станів. Їх призначала Харківська градська дума (від купецтва) і 



 

 

 

Харківський міський голова – за пропозиціями Харківського міщанського 

старости і Харківської ремісничої управи [55, ф. 44, оп. 1, спр. 259, арк. 1–17]. 

Діяла одна тимчасова холерна лікарня, а в Харківській губернській міській 

лікарні було організоване холерне відділення [55, ф. 12, оп. 1, спр. 898, арк. 9, 

13; спр. 901, арк. 210]. Було, нарешті, остаточно вирішене питання про 

безкоштовну видачу ліків усім без винятку холерним хворим і наступне 

компенсування аптекам їх витрат із казенних коштів [55, ф. 12, оп. 1, спр. 789, 

арк. 1–32]. Того року від холери в Харкові померли, за даними А.С. Пітри, 234 

особи. А М.В. Томашевський та І.Л. Чижевський тільки серед православних 

нарахували відповідно 286 і 297 померлих [367, с. 30; 429, с. 129]. 

Епідемія 1855 р. була вже тривалішою (з травня по листопад). Знову діяв 

комітет боротьби з холерою і працювала тимчасова холерна лікарня. Піком 

епідемії став кінець червня. 25 червня в харківських лікарнях і по домівках 

було зареєстровано 236 хворих на холеру. Кількість жертв у Харкові за весь 

період епідемії, на думку М.В. Томашевського, сягнуло 878 осіб православного 

віросповідання, а І.Л. Чижевський навів цифру 871, (тут їхні дані практично 

збігаються) [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1027, арк. 7, 36–37 (а); ф. 314, оп. 1, спр. 9, арк. 

6, 39, 57, 113, 126, 145, 173, 197–252; 367, с. 30]. 

Останнім проявом пандемії середини ХІХ ст. у Харкові був спалах у 

квітні 1858 року. Але його своєчасно локалізували й не дозволили 

перетворитися на епідемію [367, с. 30]. 

Досить цікавим є питання про методи лікування холери в ті часи. Вони 

були примітивними, часто марними, й не завжди безпечними, але відповідали 

тогочасному рівневі медичних знань. Холеру лікували блювотним коренем, 

м'ятною олією, настойкою валеріани, чаєм із рум'янку й бузини, 

кровопусканням. У «лечебнике» харківського «городового» лікаря П. 

Добронравова, що вийшов друком, рекомендувалося лікувати холеру в такий 

спосіб: із метою відновлення водно-сольового балансу в організмі хворого 

давати йому будь-які солі, але найкраще «аглицкую» (тобто сульфат магнію); 

щопівгодини приймати поташ із лимонним соком або оцтом; ставити 



 

 

 

гірчичники на живіт; дотримуватися суворої дієти, а питну воду змішувати з 

міцним вином; хворому робити гарячі ванни, а якщо такої можливості немає, то 

обкладати його нагрітими цеглинами або пляшками з гарячою водою; 

розтирати спиртом або горілкою, настояними на стручковому перці, можна 

скипидаром, або замість розтирань сікти хворого кропивою; від виснажливого 

проносу рекомендувалися опійні краплі. У губернській міській лікарні 

застосовували контрастний метод «самозамерзання», коли хворому робили 

холодну ванну, а потім ще й напували водою з льодом [55, ф. 3, оп. 89, спр. 156, 

арк. 137; оп. 150, спр. 234, арк. 87 (зв.) –88, 265, 193 (к) –194 (к), 615 (к); ф. 12, 

оп. 1, спр. 898, арк. 51]. Такий метод «лікування» звів у могилу не одного 

пацієнта. З цього приводу Ф.О. Рейнгардт у своїх мемуарах навів популярний 

анекдот того часу про Івана, який захворів на холеру: 

« - А що Иван? 

- Да що? Повиз я ѐго на Сабурову. 

- Ну? 

- Ну и посадылы ѐго значала в горячую (ванну), – не бере! 

- Эге! Бачь! 

- Посадылы ѐго потом в холодную, – бере! 

- Як се? 

- Да зараз и вмер. 

- Эге! Бачь!» [35, с. 260]. 

Харківський «холерний» комітет на своїх засіданнях розробляв відозви до 

населення щодо профілактики та лікування хвороби, а доводили їх до широких 

мас поліція і духівництво [55, ф. 3, оп. 150, спр. 234, арк. 87 (зв.) –88]. 

Таким чином, упродовж 30–50-х років Харків пережив сім холерних 

епідемій. Місто катастрофічно потерпало від них. Відбувалося скорочення 

чисельності городян, еквівалентне багаторічному природному приросту 

міського населення [7, т. 2, с. 115–116]. Головними причинами сильного впливу 

холерних епідемій на Харків були його широкі зв'язки із зовнішнім світом, 

відсутність водогону й ефективної системи видалення нечистот, недостатній 



 

 

 

розвиток медицини, низький культурний рівень населення при значній 

скупченості міських жителів. 

В цих умовах боротьба з епідеміями холери стала справжнім досягненням 

харківської охорони здоров'я в дореформений період. Під час епідемій було 

налагоджено чітку взаємодію різних державних структур, що в громіздкій та 

неповороткій бюрократії Російської імперії траплялося нечасто. Здійснювався 

досить ефективний комплекс медичних, адміністративних, економічних і 

соціальних заходів на протидію хворобі. Уперше до вирішення завдань охорони 

здоров'я широко залучалася громадськість. Для боротьби з епідеміями на 

практиці реалізовувалися ідеї профілактичної медицини. Напрацьований досвід 

відіграв важливу роль у справі подальшого становлення міської охорони 

здоров'я. 

2.4.2.3. Віспа в дореформені часи. Масове віспощеплення запровадили в 

Харкові на початку XIX сторіччя. 29 липня 1805 р. міністр внутрішніх справ 

Російської імперії граф В.П. Кочубей видав циркулярний припис «О 

распространении прививаний коровьей оспы». У ньому зазначалося, що справа 

віспощеплення має перебувати під постійним контролем міністерства 

внутрішніх справ. У губерніях контроль за загальним віспощепленням був 

покладений особисто на губернаторів. Причому, зверталася увага на 

неприпустимість насильницького прищеплювання від віспи, зауважувалося, що 

«ни в коем случае никакие способы, кроме убеждения и добровольного 

согласия, допускаемы быть не должны» [55, ф. 3, оп. 11, спр. 404, арк. 5, 9–10; 

оп. 17, спр. 47, арк. 6]. 

Реалізацію урядового припису в Харкові прискорила смерть від віспи 

трьох малолітніх дітей харківського купця Бориса Фаворова. У зв'язку з цією 

подією слобідськоукраїнський губернатор І.І. Бахтін дав розпорядження вжити 

заходів для тотального прищеплювання коров’ячої віспи, і ця робота значно 

активізувалася [55, ф. 3, оп. 14, спр. 180, арк. 1–4]. 

Поширення віспощеплення потребувало підготовлених кадрів. Спочатку 

щеплення робили тільки медичні чиновники. Так, інспектор 



 

 

 

Слобідськоукраїнської лікарської управи Карл Грумбах особисто зробив у 

другій половині 1810 року 176 щеплень коров’ячої віспи, а за такий же період 

наступного року – 240. Харківський повітовий медик штаб-лікар Іван 

Романовський у другій половині 1810 року прищепив у Харкові та 

Харківському повіті 115 осіб [55, ф. 3, оп. 17, спр. 47, арк. 20–21; оп. 18, спр. 75, 

арк. 41 (зв.)]. Але незабаром стало зрозуміло, що самі медичні чиновники з 

поставленим завданням фізично впоратися не могли. Тому в жовтні 1810 р. І.І. 

Бахтін дав розпорядження Слобідськоукраїнській лікарській управі навчити 

віспощепленню всіх лікарських учнів. У разі невиконання цього розпорядження 

губернатор погрожував накласти штрафи на всіх членів управи [55, ф. 3, оп. 17, 

спр. 47, арк. 10]. Навчання віспощепленню лікарських учнів дещо знизило 

дефіцит кадрів, але остаточно проблему не вирішило. 

3 травня 1811 р. Олександр I підготував записку про загальне поширення 

в державі прищеплення запобіжної віспи. За «высочайшей» запискою на місця 

надійшов циркулярний припис міністерства поліції з цього приводу [55, ф. 3, 

оп. 19, спр. 207, арк. 1]. Ці документи стимулювали роботу із загального 

віспощеплення. 

Натхнені «высочайшим» рескриптом, професори та інші медики 

Імператорського Харківського університету висловили бажання прищеплювати 

віспу харківським немовлятам. Для цього було виділене спеціальне приміщення 

– будинок щойно померлого харківського купця на Катеринославській вулиці 

(нині Полтавський шлях) [55, ф. 3, оп. 18, спр. 41, арк. 1–14; спр. 74, арк. 57; ф. 

502, оп. 1, спр. 1, арк. 7]. 

«Высочайшей» запискою пропонувалося, зокрема, створити на місцях 

спеціальні віспяні комітети [55, ф. 3, оп. 18, спр. 74, арк. 1–20; оп. 19, спр. 207, 

арк. 1]. 5 липня 1811 року губернатор, виконуючий обов’язки віце-губернатора, 

губернський предводитель дворянства та інспектор лікарської управи відкрили 

Слобідськоукраїнський губернський комітет запобіжного прищеплення 

коров’ячої віспи. Очолив його губернатор. Комітет вирішував питання 

забезпеченості віспощепіїв необхідним інструментарієм та матеріалом; 



 

 

 

організовував роз'яснювальну роботу серед населення про користь 

віспощеплення; поширював відповідну літературу й листівки; підтримував 

громадські ініціативи, пов'язані з віспощепленням, і передовий досвід. 

Попервах засідання комітету відбувалися щотижня [55, ф. 3, оп. 18, спр. 323, 

арк. 1–5; ф. 502, оп. 1, спр. 1, арк. 1, 3, 17; спр. 2, арк. 64–70; спр. 3, арк. 1–25; 

спр. 4, арк. 1–81; спр. 5, арк. 1–22; спр. 6, арк. 1–44]. 

7 вересня 1811 р. до складу губернського віспяного комітету увійшов 

протоієрей кафедрального Покровського собору [55, ф. 502, оп. 1, спр. 1, арк. 

6]. Це свідчить проте, що у справі організації загального віспощеплення 

духівництву відводилася надзвичайно важлива роль. По-перше, воно було тісно 

пов'язане з населенням, користувалося його довірою і найефективніше могло 

пропагувати віспощеплення. По-друге, духівництво на той час мало найповніші 

відомості про народжуваність та смертність, без яких налагодити роботу з 

тотального прищеплювання новонароджених було неможливо. Тож протоієрею 

і було доручено такі відомості збирати по парафіях й надавати в комітет 

відповідно до указу святійшого Синоду [55, ф. 502, оп. 1, спр. 1, арк. 6 (зв.)]. 

Протоієрей Могилевський склав «Слово увещевательное о привитии 

оспы». Слобідськоукраїнський віспяний комітет затвердив його текст і ухвалив 

розіслати документ по всіх парафіях для допомоги священикам у 

роз'яснювальній роботі. «Слово» було надруковане у друкарні Приказу 

громадського опікування та видане парафіяльним священикам [55, ф. 3, оп. 18, 

спр. 74, арк. 107–108, 124; ф. 502, оп. 1, спр. 1, арк. 22, 28]. А духовна 

консисторія зобов'язала їх переконувати населення в необхідності «истребления 

предрассудка против прививания коровьей оспы» і своєчасного прищеплення 

дітей [55, ф. 3, оп. 18, спр. 74, арк. 101–104]. 

Проте забобони щодо віспощеплення викорінювати було складно. Навіть 

через тридцять років, у листопаді 1844 р., харківський «городовой» лікар О.Ф. 

Величко писав: «Прикомандированный ко мне оспопрививатель… донѐс мне…, 

что, несмотря на все усилия его к привитию предохранительной оспы детям 

жителей города Харькова, большая часть из них, преимущественно нижний 



 

 

 

класс, вовсе не дозволяет прививать оспу, несмотря на убеждения его и 

уверения в пользе и необходимости оспопрививания…» [55, ф. 3, оп. 86, спр. 

554, арк. 56]. 

У січні 1812 року єпіскоп Слобідськоукраїнський і Харківський 

Христофор і губернатор І.І. Бахтін запровадили навчання віспощепленню 

духовних вихованців, які готуються стати священнослужителями [55, ф. 3, оп. 

19, спр. 207, арк. 1–9]. Більше того, Христофор запропонував також навчити 

віспощепленню всіх діючих паламарів та священиків, «выключая одних 

престарелых и ненадѐжных в поведении» [55, ф. 3, оп. 19, спр. 207, арк. 9]. Але 

обмежилися, врешті, духовними вихованцями [55, ф. 3, оп. 18, спр. 74, арк. 

113]. Якби церква тоді взялася за віспощеплення, то воно могло б 

перетворитися на загальне. Проте навчання потребувало кадрів і коштів, а їх, як 

завжди, бракувало, тому про корисну пропозицію поступово забули. Згадали аж 

у 1816 році в Слобідськоукраїнскому віспяному комітеті. Ідею палко підтримав 

губернатор В.Г. Муратов. Знову спробували її реалізувати, але за відсутності 

коштів медичні чиновники ухилялися від додаткового обов'язку з навчання 

духовних вихованців. Плідна ідея вдруге, і цього разу вже остаточно, була 

похована бюрократизмом чиновників [55, ф. 3, оп. 29, спр. 65, арк. 1–5; оп. 31, 

спр. 127, арк. 3]. А контроль за загальним віспощепленням немовлят був 

доручений поліцейським приставам [55, ф. 3, оп. 50, спр. 527, арк. 1]. 

Ще один характерний епізод бюрократичних зволікань пов'язаний з 

оцінкою діяльності віспощепіїв. У 1812–1813 роках аптекарський учень 

Квятковський прищепив у Харкові та губернії запобіжну віспу 7099 

немовлятам. Це був без перебільшення громадянський подвиг. Квятковського 

вирішили нагородити, однак добрий намір потонув у бюрократичному 

листуванні губернського віспяного комітету, лікарської управи, губернатора і 

міністерства поліції, оскільки чиновники з цього приводу так і не дійшли згоди 

[55, ф. 3, оп. 28, спр. 187, арк. 1–5]. 

У 1830 році Харків пережив епідемію віспи. Не маючи у своєму арсеналі 

дійових заходів боротьби з тяжкою хворобою, харківські медики основну увагу 



 

 

 

приділили захисту від віспяної інфекції здорових людей. За поданням 

лікарської управи був оголошений припис губернатора «О возможности 

распространения натуральной оспы от умерших от оной и белья их». У цьому 

документі зазначалося, щоб харківська поліція «строго внушила всем 

подведомым… жителям», що померлі від віспи мають бути «предаваемы 

земле» не пізніше, як «чрез 24 часа после их смерти; сверх же того внушаемо 

было семействам таковых умерших, чтобы для вящего предохранения детей от 

губительного действия натуральной оспы, всѐ бельѐ, оставшееся после 

имевших на себе натуральную оспу, без отлагательства было вымываемо в 

щѐлоке, который потом вылить в нарочито приготовленную долженствуемую 

поглубше яму и засыпать землѐю; самое ж бельѐ по вымытии развесить для 

проветривания оного в течение трѐх недель, а без сей предосторожности под 

строгою ответственностью не употребляли бы такого белья, ни даже продавали 

или дарили оное» [55, ф. 3, оп. 86, спр. 554, арк. 1, 2]. Згадали також припис 

губернатора О.Г. Теплова, який ще в 1798 р. заборонив причащати в церквах 

дітей, хворих на інфекційні захворювання, оскільки «из-за этого зараза больше 

ещѐ распространяется, а приглашать на такой раз священников в свои домы» 

[414, ф. 1958, оп. 1, спр. 253, арк. 3–4]. 

У наступні роки віспа з'являлася в Харкові майже щоосені або взимку. То 

були поодинокі випадки, які не мали епідемічного характеру, проте деякі з них 

закінчилися трагічно [55, ф. 3, оп. 130, спр. 96, арк. 1–15; оп. 146, спр. 43, арк. 1; 

ф. 12, оп. 1, спр. 235, арк. 6, 7–8]. 

Ще одна епідемія віспи розгулялася в місті восени та взимку 1853–1854 

років. Хвороба уражала найперше дітей державних селян, які перебували в 

Харкові, ремісників, відставних солдатів. Смертність була дуже високою. Але, 

незважаючи на це, значна частина батьків, які належали до зазначених груп 

населення, не бажала прищеплювати своїм дітям запобіжну віспу [55, ф. 12, оп. 

1, спр. 929, арк. 1]. 

Важливу роль у впровадженні щеплень запобіжної («спасительной») 

віспи відіграв інститут віспощепіїв. Саме вони виконували основну роботу з 



 

 

 

віспощеплення в Харкові. Медики ж, підвідомчі лікарській управі, попри всі 

розпорядження губернського віспяного комітету та інші нормативні положення, 

ці обов’язки зазвичай ігнорували [55, ф. 12, оп. 1, спр. 235, арк. 108]. Майже всі 

«городовые» лікарі тільки контролювали працю віспощепіїв [55, ф. 12, оп. 1, 

спр. 1416 (а), арк. 14]. Декого з найбільш свідомих і відданих справі варто 

згадати. 

У 1824 р. губернський секретар Павло Попов після звільнення зі служби 

присвятив себе цій благородній діяльності. Він виявив «примерное усердие» і в 

1833 р. був представлений до нагородження великою золотою медаллю за 

віспощеплення [55, ф. 3, оп. 98, спр. 90, арк. 1–4]. У 1830 р. віспощепленням у 

Харкові завзято займався також молодший лікарський учень Семен Рівний [55, 

ф.3, оп. 86, спр. 940, арк. 1 (зв.)]. З 1836 року віспощепієм у Харкові тривалий 

час працював Андрій Алфьоров [55, ф. 12, оп. 1, спр. 374, арк. 11, 12]. Відомості 

про його роботу зустрічаються в архівних документах аж за 1863 рік [55, ф. 12, 

оп. 2, спр. 222, арк. 1, 10, 34, 43, 48, 53, 65, 80]. А. Алфьоров був обраний 

віспощепієм від харківського цехового товариства, за існуючим положенням до 

його обов'язків входило прищеплення запобіжної віспи дітям харківських 

ремісників. 

Харківське міщанське товариство обирало своїх віспощепіїв. Обранці 

увільнялися від усіх податей і повинностей, які брали на себе члени товариства, 

розподіляючи додаткові обов'язки між собою. Слід зауважити, що з цієї 

причини міські станові товариства вкрай неохоче виділяли віспощепіїв, 

роблячи це тільки під тиском губернатора, віспяного комітету, лікарської 

управи або міського голови. Більшість обраних віспощепіїв свої обов'язки 

виконувала неохоче, «с малым успехом» і прагнула позбутися їх якнайшвидше. 

Тому віспощепіїв у Харкові катастрофічно не вистачало [55, ф. 12, оп. 1, спр. 

375, арк. 2, 4; спр. 418, арк. 21; ф. 44, оп. 1, спр. 94, арк. 1–9; спр. 509, арк. 1, 2, 

8]. У 1850–1853 роках А. Алфьоров був єдиним штатним віспощепієм у 

Харкові. Невелику кількість щеплень робив лікарський учень Антон 

Афанасьєв. Для майже сорокатисячного населення міста цього було 



 

 

 

недостатньо [55, ф. 12, оп. 1, спр. 375, арк. 2; спр. 549, арк. 36, 38–39; спр. 898, 

арк. 52; спр. 929, арк. 6–7]. 

Під час епідемії 1853 року священик Холодногірської цвинтарної церкви 

Дмитро Федоровський звернувся до Харківської лікарської управи з проханням 

дозволити йому робити віспощеплення дітей своїх парафіян. Свого часу він 

вивчив повний курс ветеринарної медицини в одному з вищих навчальних 

закладів і мав уже практику віспощеплення. У листопаді 1853 р. лікарська 

управа видала Д. Федоровському свідоцтво на право робити віспощеплення та 

все необхідне для цього приладдя. Простий священик, за висловом сучасника, 

«принял искреннее участие в несчастном положении своих прихожан» і 

працював безплатно [55, ф. 12, оп. 1, спр. 898, арк. 1, 2–3, 37–38]. У зв'язку з 

епідемією дозвіл на прищеплювання запобіжної віспи одержав і дантист Зенон 

Леванда, щоправда, роботу так і не розпочав [55, ф. 12, оп. 1, спр. 898, арк. 24, 

30, 41]. 

По закінченні епідемії той самий А. Алфьоров знову залишився єдиним 

харківським віспощепієм. З грудня 1857 р. лікарська управа підключила до 

роботи приватного фельдшера Павла Тельнова та лікарського учня Лащенова, 

який перебував при харківському поліцейському лікареві. Проте Лащенов 

зробив дуже мало щеплень, а незабаром зовсім облишив цю роботу. У 1861–

1863 роках у Харкові віспощеплення робили дві людини – А. Алфьоров та П. 

Тельнов, причому, Алфьоров постійно, а Тельнов періодично, хоча й старанно 

[55, ф. 12, оп. 1, спр. 1196, арк. 18; спр. 1221, арк. 1–223; спр. 1273, арк. 31–32; 

спр. 1470, арк. 29, 67, 78, 92; спр. 1682, арк. 331, 344; оп. 2, спр. 222, арк. 1, 10, 

34, 43, 48, 53, 65, 80; ф. 44, оп. 1, спр. 509, арк. 1 (зв.)]. 

Віспощепії працювали зазвичай по домівках жителів. Запобіжну віспу 

прищеплювали також у Харківській губернській міській лікарні, часом у 

приміщеннях поліцейських частин. З 1861 року почали практикувати 

віспощеплення у самій лікарській управі, про що населення було повідомлене 

через поліцейських, а також оголошенням у «Губернских ведомостях» [55, ф. 3, 

оп. 103, спр. 175, арк. 1–4; ф. 12, оп. 1, спр. 1564, арк. 20]. 



 

 

 

Однак переважна більшість новонароджених у Харкові не була охоплена. 

На 1 січня 1847 р. таких дітей було 2060; на 1 січня 1848 р. – 2508; на 1 січня 

1849 р. – 3018. 

З 1 грудня 1852 р. по 1 грудня 1853 р. у Харкові народилося 1995 дітей. З 

них були прищеплені 766, залишилися неприщепленими – 1229. Наприкінці 

періоду, що аналізується (в 1863 р.), за шість місяців народилося 1485 

немовлят. Із них вдалося прищепити лише 387, а 1098 залишилися 

неприщепленими [55, ф. 12, оп. 1, спр. 374, арк. 47–54; спр. 898, арк. 38–39, 63; 

спр. 1682, арк. 331, 344]. 

Отже, у дореформений період ХІХ ст. у Харкові був нагромаджений 

певний досвід боротьби з такою небезпечною хворобою, як віспа. Діяв 

губернський віспяний комітет. Прищеплення проти віспи робили як професійні 

медики, так і штатні віспощепії, але їх було надто мало. Бюрократичні 

перешкоди й забобони населення гальмували процес профілактики віспи. Тому 

до досягнення мети – тотального віспощеплення новонароджених, – 

поставленої ще на початку століття, у час великих реформ 60-70-х років було 

ще далеко. Щодо лікування хвороби, то його ефективних методів на той час 

просто не існувало. 

2.4.2.4. Цинга. У дореформений період XIX ст. цинга (скорбут) була дуже 

поширеною серед «харьковцев». Масовість захворювань на цингу тогочасні 

медики помилково пояснювали її інфекційним характером, а сплески хвороби в 

окремі роки вважали епідеміями. При цьому появу цинги абсолютно правильно 

пов'язували з порушеннями харчування населення. Масовості хвороби, яка 

лютувала у весняні місяці, завжди передували неврожайні, особливо щодо 

садово-городніх культур і трав, роки, а також суворі зими та падіж худоби. 

«Болезнь эта, – справедливо зазначалося в одному із звітів харківської 

лікарської управи, – следствие бедности и недостатка» [55, ф. 3, оп. 166, спр. 

11, арк. 78; спр. 295, арк. 237; оп. 170, спр. 228, арк. 35–36; ф. 12, оп. 1, спр. 418, 

арк. 8–9]. 



 

 

 

Лікування хворих на скорбут в основному полягало у поліпшенні їхнього 

харчування. Загалом лікувальні заходи були правильні: до раціону хворих 

уводили продукти, багаті на вітамін С – цибулю, хрін, білий імбир, корінь 

цитварного полину. Водночас відсутність учення про вітаміни призводила до 

прописування цілком марних і навіть шкідливих засобів, а саме: настойки 

шпанських мушок, горілки й скипидару – для прийому всередину та скипидару 

– для розтирань [55, ф. 12, оп. 1, спр. 10, арк. 5; спр. 418, арк. 10]. 

Так, харківський «городовой» лікар О.Ф. Величко з метою припинення 

«цынготной болезни» в Харківському в’язничному замку в 1841 р. зажадав від 

наглядача замку (начальника в'язниці) включити до щоденного раціону 

арештантів, хворих на цингу, такі продукти: 

пиво – півкварти (приблизно 600 мл); 

горілку – одну восьму кварти (приблизно 150 мл); 

цибулю – 10 золотників (приблизно 43 гр.); 

хрін – 8 золотників (приблизно 35 гр.); 

корінь цитварного полину – 2 золотники (майже 9 гр.); 

білий імбир – стільки ж. 

Наглядач категорично відмовився видавати в’язням горілку й пиво. О.Ф. 

Величко поскаржився до лікарської управи, а звідки Харківському 

губернаторові надійшло прохання, «чтобы все законные требования лекаря 

Велички по сему предмету удовлетворились без замедления» [55, ф. 3, оп. 125, 

спр. 86, арк. 2–3; ф. 12, оп. 1, спр. 10, арк. 5–6]. Губернатор наказав Харківській 

казенній палаті та Харківській градській думі виділити кошти на закупівлі всіх 

зазначених продуктів, а наглядачеві Харківського в’язничного замку – 

придбати їх для арештантів, хворих на скорбут [55, ф. 3, оп. 125, спр. 86, арк. 4–

8]. 

Навесні 1849 року спалах цинги в Харкові була настільки сильним, що 

харківські медики одностайно класифікували його як епідемію [55, ф. 3, оп. 

158, спр. 201, арк. 1–44; оп. 166, спр. 295, арк. 237; ф. 12, оп. 1, спр. 418, арк. 8]. 

У місті було відкрито «особо учреждѐнную скорбутную больницу». Горілку й 



 

 

 

пиво там замінили на пивні дріжджі – для прийому всередину і для припарок, 

успішно лікували ще й лимонним соком [130, арк. 10; 8, арк. 9]. А навесні 1851 

р. хворих на скорбут госпіталізували в «богоугодные заведения» Харківського 

Приказу громадського опікування. Серед продуктів харчування були свіжа 

яловичина, риба, квашена капуста, кислий квас, буряк, солоні огірки, цибуля, 

хрін, редька [55, ф. 3, оп. 166, спр. 11, арк. 1–116; спр. 295, арк. 224, 225; оп. 

205, спр. 111, арк. 65]. 

Очевидно, що в середині ХІХ ст. харківські медики вже навчилися 

застосовувати дійові засоби лікування цинги, тому хвороба поволі відступала. 

2.4.2.5. Венеричні захворювання. Венеричні захворювання, особливо 

сифіліс, Д.І. Багалій називав «страшным бичом городского населения» Харкова 

[7, т. 2, с. 113]. Перші противенеричні заходи в місті запровадили наприкінці 

XVIII сторіччя. Вони були пов'язані з посиленим формуванням у той період 

військових частин поблизу Харкова та активною передислокацією військ. 

У місцях формування і постою вояків – населених пунктах передмість 

Харкова – внаслідок скупченості рекрутів та місцевого населення виникали 

спалахи епідемій, у тому числі й венеричних захворювань. Створювалася 

загроза поширення їх на губернське місто. Це змусило місцеву адміністрацію 

провести ряд первинних організаційних заходів боротьби з венеричними 

хворобами. 

Насамперед були локалізовані осередки венеричних захворювань у 

близьких до Харкова селах. А в червні 1797 року до губернського міста був 

переведений венеричний лазарет, що працював раніше в Циркунах. До нього 

направляли на лікування хворих з усієї губернії. На початку XIX століття 

венеричний лазарет діяв у Харкові на базі «богоугодных заведений» 

Слобідськоукраїнського Приказу громадського опікування [55, ф. 3, оп. 17, спр. 

142, арк. 1–22; оп. 19, спр. 487, арк. 1–3; оп. 19, спр. 508, арк. 1–6; 123, с. 221–

225]. Про значне поширення венеричних захворювань свідчить той факт, що 

ліжок у венеричному лазареті було розгорнуто більше, ніж у губернській 

лікарні. Так, наприклад, у 1814 р. при населенні 12592 осіб Харків мав 30 



 

 

 

«венеричних» ліжок. Тобто забезпеченість стаціонарною допомогою в цій 

галузі сягала дуже вражаючих, навіть за сучасними нормами, параметрів – 

майже 24 ліжка на 10000 мешканців [55, ф. 3, оп. 16, спр. 113, арк. 5, 21, 26; оп. 

19, спр. 124, арк. 34; оп. 23, спр. 191, арк. 1]. 

Венеричні хвороби незмінно лідирували в структурі захворюваності 

харківського населення у дві перші третини XIX століття [55, ф. 3, оп. 16, спр. 

113, арк. 5, 21, 26; оп. 19, спр. 124, арк. 34; оп. 23, спр. 191, арк. 1; оп. 8, спр. 67, 

арк. 12; оп. 41, спр. 4, арк. 2–3; оп. 200, спр. 345, арк. 7]. Здебільшого носіями 

венеричних інфекцій у Харкові були повії, тому для успішної боротьби з 

венеричними хворобами довелося встановити дійовий лікарсько-поліцейський 

контроль за їхньою діяльністю. Із цією метою 9 листопада 1845 року 

губернатор Харкова на підставі спеціального розпорядження медичного 

департаменту міністерства внутрішніх справ видав секретний циркуляр, у 

якому, зокрема, наказав таке: 

1. Харківській поліції скласти повні списки жінок, які промишляють 

розпустою, і надалі «содержать их в исправности». 

2. Харківському «городовому» лікареві «внесѐнных в списки женщин 

свидетельствовать еженедельно в назначенные дни в городской больнице», 

зобов’язавши їх через поліцію «подпискою о явке в больницу в определѐнное 

время». 

3. «Состояние здоровья, равно неявку к свидетельству, отмечать в 

списках; списки возвращать в Полицию, которая неявившихся к свидетельству 

подвергает взысканию» на підставі чинного «Уголовного Уложения». 

4. «Оказавшихся … одержимыми сифилитическою болезнию, оставлять 

для излечения в больнице». 

5. «От поступающих в больницу лиц мужескаго пола, заразившихся 

сифилитическою болезнию, вменить в обязанность врачам разведывать от кого 

заразились, и по сим сведениям предоставлять Полиции разыскивать женщин, 

распространяющих заразу». 



 

 

 

6. «Коменданту строго наблюдать за повременным освидетельствованием 

нижних воинских чинов и за отсылкою одержимых венерическою болезнию в 

больницу» [55, ф. 3, оп. 143, спр. 198, арк. 26–30; ф. 12, оп. 1, спр. 160, арк. 1]. 

За цим циркулярним розпорядженням харківський поліцмейстер 

періодично подавав до лікарської управи відомості про «публичных женщин», а 

харківські медичні чиновники приступили до їх щотижневого медогляду на 

предмет виявлення «любострастных болезней». При найменшій підозрі на 

венеричне захворювання жінок направляли до лікарні харківських 

«богоугодных заведений» для примусового лікування [55, ф. 3, оп. 166, спр. 

295, арк. 233; ф. 12, оп. 1, спр. 160, арк. 15; спр. 349, арк. 1–3; спр. 485, арк. 4; 

спр. 1416 (а), арк. 16–17]. 

Однак ці заходи не зупинили поширення венеричних хвороб у Харкові. З 

розвитком ринкових відносин і перетворенням столиці Слобідської України у 

визначний торговий центр вони вимагали дедалі більшої уваги. Особливі 

спалахи «францвенерии» супроводжували харківські ярмарки [55, ф. 12, оп. 1, 

спр. 485, арк. 1]. 

Наступним лікарсько-поліцейським заходом стало розпорядження 

губернатора від 25 січня 1850 року про видачу всім проституткам спеціальних 

медичних карток (білетів) «за подписью свидетельствовавшего медика и 

чиновника Полиции…, в коих было бы сказано: когда именно они подверглись 

освидетельствованию, обязав их сохранять эти билеты и при возобновлении 

освидетельствования представлять для перемены другими» [55, ф. 12, оп. 1, 

спр. 485, арк. 1]. 

Від 1853 року щотижня на стіл губернатора лягали відомості про 

кількість хворих, які перебувають на лікуванні від венеричних хвороб у 

Харківській губернській міській лікарні, а з 1854 – і щомісячні відомості про 

повій, хворих на «французскую болезнь». Протягом цих років кількість хворих 

у венеричному відділенні коливалася в межах 30-60 осіб. З другої половини 

грудня 1854 року почалося деяке зростання захворюваності [55, ф. 3, оп. 174, 

спр. 239, арк. 1–34; оп. 178, спр. 66, арк. 1–13; ф. 12, оп. 1, спр. 1134, арк. 11]. 



 

 

 

На 1 січня 1855 року у Харківській губернській міській лікарні перебував 

71 венеричний хворий, протягом року надійшло 344, з них одужали 320 осіб, 

померли – 2, на 1 січня нового року залишилося 93 [55, ф. 12, оп. 2, спр. 171, 

арк. 8, 165, 196, 226, 259, 361, 393, 431]. 

Показники за наступні роки виглядають так: 

1857 р. – 69; 357; 355; 3; 68; 

1858 р. (з 1 грудня 1857 р. по 1 грудня 1858 р.) – 80; 303; 316; 7; 50; 

1859 р. (з 1 грудня 1858 р. по 1 грудня 1859 р.) – 50; 307; 287; 4; 66 [55, ф. 

12, оп. 1, спр. 1134, арк. 12, 51, 102, 145, 188, 254; спр. 1184, арк. 13, 29, 66, 81, 

106, 137; спр. 1273, арк. 7 (зв.); спр. 1322, арк. 2–318; 429]. Завдяки цифрам у 

цьому відношенні ситуація другої половини 50-х років може здатися доволі 

стабільною, якщо не зважати на зростання населення міста. А тим часом за 

1857–1859 роки «харьковцев» побільшало майже на 28 % (із 36448 до 46633 

осіб) [7, т. 2, с. 116]. Таким чином, спостерігалася тенденція до зниження 

венеричної захворюваності. Адміністративні заходи контролювання 

проституції дали на цьому етапі безумовно позитивні результати. 

 У липні 1856 року в Харкові було 184 офіційно зареєстрованих поліцією 

повії, які мали медичні білети (з 1854 р. – вже багаторазового використання). За 

два роки таких повій було 200, а в травні 1860 р. – 164 (142 легальні, що 

«трудилися» в 31 домі розпусти, і 22 легальні повії-«одиначки») [55, ф. 12, оп. 

1, спр. 930, арк. 4–5, 11–12; спр. 1392, арк. 28–39, 41, 42–93]. 

 За 1857 рік харківський молодший «городовой» лікар «на лечение от 

любострастной болезни» до Харківської губернської міської лікарні направив 

16 «публичных женщин», а за 1859 – вже 46 [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1134, арк. 48, 

90, 117, 182, 223, 265; спр. 1184, арк. 1, 38; спр. 1322, арк. 56]. 

Разом з цим, огляди «распутных женщин» часто проводилися формально, 

відмітки в їхніх медичних білетах робилися «без действительного осмотра», 

навіть наперед за декілька разів. На ці процедури лікар зазвичай замість себе 

посилав фельдшера. Перевірки, які час від часу організовував губернатор, 

виявляли застарілі венеричні хвороби вже наступного дня після «успішно» 



 

 

 

пройдених жінками оглядів. Списки цього контингенту, що їх мав вести 

старший поліцмейстер Харкова, часто були застарілими та не відповідали 

дійсності. Багато із зареєстрованих повій не мали медичних білетів, а отже й, не 

проходили щотижневих «осмотров». Особи, які здійснювали перевірки, 

фіксували й інші порушення та зловживання з боку медичних і поліцейських 

чиновників. На неякісне медичне обслуговування повій у домах розпусти, що 

стало причиною зараження відвідувачів венеричними захворюваннями, 

«харьковцы» скаржилися навіть цареві [55, ф. 3, оп. 191, спр. 108, арк. 5, 127, 

128, 144–145; ф. 12, оп. 1, спр. 1392, арк. 2–24]. 

Оплата медоглядів «девок» та їх лікування від вензахворювань лягала на 

власниць домів розпусти. Останні з метою мінімізації витрат намагалися 

якомога довше приховувати «новеньких», а нездорових лікували самі. 

Губернатор погрожував за це найсуворішими карами, але насправді ставлення 

місцевої влади до домів розпусти було дуже ліберальним. Так, у 1857 р. в 

одному з харківських «заведений» були виявлені дві незареєстровані повії, до 

того ж обидві хворі на венеричні хвороби. Лікарська управа просила 

губернатора з метою покарання закрити цей дім розпусти. Але «мадам» 

відбулася попереджувальним арештом на сім діб. У іншому випадку закритий 

за найсерйозніші порушення дім розпусти невдовзі було відкрито на прохання 

господарки. Неважко здогадатися, чому подібні прохання власниць домів 

розпусти харківське начальство, як правило, задовольняло [55, ф. 3, оп. 191, 

спр. 108, арк. 5, 33–36, 56; ф. 12, оп. 1, спр. 1700, арк. 7; спр. 1709, арк. 51, 54, 

63, 73, 75; оп. 2, спр. 141, арк. 1–61]. 

Але головним джерелом поширення венеричних хвороб у Харкові були 

нелегальні повії. Здебільшого дрібні торговки й модистки, «промышлявшие 

развратом» у власних домівках або на квартирах, а також вуличні 

незареєстрованні повії-«одиначки» [55, ф. 3, оп. 191, спр. 108, арк. 106, 107, 

129, 130, 131; ф. 12, оп. 1, спр. 1712, арк. 7]. 

Скасування кріпацтва та посилення міграції населення призвели до 

сплеску захворюваності венеричними хворобами [55, ф. 314, оп. 1, спр. 10, арк. 



 

 

 

1–12]. Небувалого розмаху в Харкові набула й нелегальна вулична проституція. 

Колишні кріпачки, які приїздили до Харкова у пошуках роботи, не завжди 

отримували її, а тому «выходили на панель». Вуличних повій тоді називали 

«раструсками», бо вони «раструшивали» перехожих, тобто спонукали до витрат 

[53, с. 79]. «Раструски» вели своє полювання на вулицях, майданах і в шинках 

від сутінок і до ранку. Більшість із них не мали певного місця проживання і 

вдень відпочивали або у своїх приятельок-звідниць, або в шинках, або на 

постоялих дворах, тому практично не піддавалися обліку. Поліція в боротьбі з 

ними залишалася безпорадною і ніякого медичного контролю встановити не 

могла [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1709, арк. 1–76; спр. 1712, арк. 7]. «Это самая 

пагубная каста женщин, большей частью праздных, всегда пьяных и 

развратных, – йшлося про «раструсок» в одному з офіційних звітів того часу. – 

Они главным образом разносят венерическую болезнь между простым 

народом» [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1712, арк. 7]. 

Стрибкоподібному поширенню венеричних хвороб сприяло й зростання 

пияцтва, характерне для всієї пореформеної Росії. Ліберальні реформи 

спричинили загальне падіння моральності. Розкріпачення сприймалося значною 

частиною темного й затурканого селянства як свобода пиячити і займатися 

розпустою [136, т. 1, с. 335]. До того ж із переходом у 1863 році від відкупної 

до акцизної системи в ґуральництві й торгівлі горілкою ціни на неї значно 

впали, що також стимулювало пияцтво [233, с. 197–198]. Як результат – не 

тільки сплеск венеричної захворюваності [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1682, арк. 53 

(зв.); спр. 1700, арк. 1–22], але й небачене досі поширення алкоголізму [55, ф. 

12, оп. 1, спр. 1712, арк. 8]. І ніякі лікарсько-поліцейські заходи цей процес 

зупинити не могли [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1564, арк. 21]. 

У пореформені роки облік венеричних хворих залишався неповним, адже 

багато з них не лікувалися зовсім, або звертались до знахарів і займалися 

самолікуванням за сумнівними «лечебниками секретных болезней». Крім того, 

фахівці приватної практики на прохання своїх пацієнтів не реєстрували їх. 



 

 

 

Венеричні захворювання розповзалися Харковом значно ширше, ніж 

сусідніми губернськими містами, адже він перетворився на великий 

залізничний вузол і залишався ярмарковим центром. Рознощицями їх 

залишались повії. За даними статистики, проституцією займалися переважно 

неосвічені жінки-селянки віком від 16 до 38 років. Загалом домів розпусти у 

Харкові в 1879 році було 24 із «штатом» повій у 254 особи. Надалі ці показники 

змінювалися відповідним чином: 

1882 – 21 і 255; 

1883 – 22 і 279; 

1884 – 26 і 254; 

1885 – 27 і 285; 

1886 – 25 і 256; 

1889 – 23 і 230; 

1893 – 17 і 200; 

1894 – 17 і 170; 

1895 – 19 і 175; 

1896 – 18 і 185; 

1898 – 21 і 206; 

1900 – 19 і 487; 

1901 – 22 і 506; 

1902 – 18 і 463. 

Населення міста за цей період зросло від 100 до 200 тисяч осіб. Отже, за 

останню чверть ХІХ – початок ХХ ст. кількість «харьковцев» чоловічої статі, на 

яку припадав один дім розпусти, теж зросло: від 2310 до 6240. А кількість 

чоловіків, на яку припадала одна повія в подібному «заведении», - від 218 до 

624. Тобто «щільність» домів розпусти в Харкові постійно і досить істотно 

зменшувалась. [317, отд. V, с. 279; 330, отд. III, с. 187; 331, отд. V, с. 316; 332, 

отд. VI, с. 359; 333, отд. VI, с. 393; 334, отд. III, с. 203; 336, отд. IV, с. 253; 337, 

отд. IV, с. 260; 340, отд. II, с. 91; 341, отд. II, с. 96; 342, отд. II, с. 91; 343, отд. II, 



 

 

 

с. 87; 344, отд. IV, с. 108; 346, отд. I, с. 71; 347, отд. I, с. 82; 348, отд. X, с. 318; 

355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 57; 367, с. 33]. 

Проте зменшення кількості офіційних повій по відношенню до загальної 

кількості жителів міста компенсували нелегальні, які не були охоплені 

лікувально-поліцейскьким обліком і тому становили найбільшу небезпеку щодо 

поширення захворювань. Славнозвісний адвокат А.Ф. Коні називав Харків 

одним з головних у Росії ринків звідництва.. Наприкінці ХІХ ст. харківська 

поліція щомісяця затримувала «по подозрению в тайном разврате» від 300 до 

700 жінок, які страждали на венеричні захворювання. І це менше ніж на 200 

тисяч міського населення! [120; 317, отд. V, с. 277–278; 330, отд. III, с. 186; 331, 

отд. V, с. 315; 332, отд. VI, с. 358; 333, отд. VI, с. 393; 334, отд. III, с. 203; 336, 

отд. IV, с. 253; 337, отд. IV, с. 259; 340, отд. II, с. 91; 341, отд. II, с. 95; 342, отд. 

II, с. 90; 343, отд. II, с. 87; 344, отд. IV, с. 108; 346, отд. I, с. 70; 347, отд. I, с. 81; 

348, отд. X, с. 317; 355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 57; 362, с. 128]. 

До відкриття Олександрівської лікарні в губернській лікарні від 

венеричних хвороб позбавлялися: у 1866 р. – 405, 1867 – 349, 1868 – 410 осіб 

[319, с. 146]. Через десять років у харківських лікарнях і клініках побували на 

лікування 1824 «венерики». Надалі цифри змінювались так: 

1882 – 2539; 

1883 – 1489; 

1884 – 1304; 

1886 – 1431; 

1890 – 1625; 

1893 – 2423; 

1894 –2354; 

1896 – 2115; 

1898 – 1585; 

1900 – 2142; 

1901 – 2460; 



 

 

 

1902 – 2530 [303, с. 303, 23, отд. V, с. 315; 317, отд. V, с. 278; 330, отд. III, 

с. 186; 333, отд. VI, с. 393; 334, отд. III, с. 203; 336, отд. IV, с. 253; 337, отд. IV, 

с. 260; 340, отд. II, с. 91; 341, отд. II, с. 95; 342, отд. II, с. 90; 343, отд. II, с. 87; 

344, отд. IV, с. 107; 346, отд. I, с. 70; 347, отд. I, с. 81; 348, отд. X, с. 317]. 

Тобто, за неповними даними, захворюваність на венеричні хвороби 

зросла за 1866–1902 роки з 6 до 12 випадків на 1000 населення. 

Недостатня кількість місць у лікувальних закладах також сприяла 

поширенню «любострастной» хвороби. Тому губернське земське зібрання на 

своєму засіданні в грудні 1881 року ухвалило: соматичні ліжка губернської 

лікарні надавати переважно сифілітикам; додатково відкрити «особливу» 

лікарню на 30 ліжок для лікування повій, занесених у списки. Цю лікарню 

відкрили на початку 1883 року на Старомосковській вулиці (нині Московський 

проспект) і утримували за рахунок спільних внесків міського самоврядування, 

власниць публічних домів (для них внески були обов’язковими), повій-

«одиначок» (добровільно) і пожертв приватних осіб. Лікарі працювали там без 

оплати. Завідування медичною частиною прийняли на себе старший 

«городовой» лікар Емілій Федорович Бєллін і доктор медицини Воломир 

Гнатович Порай-Кошиц. Після Е.Ф. Бєлліна, «особливу» лікарню, яку 

перейменували на жіночу венеричну, очолив «городовой» лікар М.І. Жебуньов. 

Однак і ці заходи не зарадили лихові. Зареєстрованих повій приймали на 

лікування беззастережно, а для «бродячих девок» і багатьох інших жителів 

Харкова місць у венеричних відділеннях катастрофічно не вистачало. У 1895 

році венеричне відділення Олександрівської лікарні було розширене до 49 

ліжок. Після введення в дію Миколаївської лікарні загальна кількість 

«венеричних» ліжок у харківських міських лікарнях досягла 98 (1901 р.), але в 

жіночій венеричній лікарні зменшилась до 25 і надалі вже не змінювалася. 

Отже, загалом у місті до 1914 року було розгорнуто 223 ліжка для венеричних 

хворих, а забезпеченість ними населення в 1913 році становила близько 9 ліжок 

на 10000 жителів, що за існуючого рівня захворюваності було недостатньо [317, 

отд. V, с. 278; 330, отд. III, с. 186–187; 331, отд. V, с. 316; 332, отд. VI, с. 359; 



 

 

 

333, отд. VI, с. 393; 336, отд. IV, с. 279; 337, отд. IV, с. 260, 286; 339, отд. VIII, с. 

384; 340, отд. II, с. 91; отд. VII, с. 374–375; 341, отд. II, с. 96; отд. VII, с. 328; 

342, отд. II, с. 91; отд. VII, с. 319; 343, отд. II, с. 87; отд. VI, с. 221; 344, отд. IV, 

с. 108; отд. V, с. 162; 345, отд. V, с. 157; 346, отд. I, с. 71; отд. V, с. 196; 347, отд. 

I, с. 82; отд. V, с. 224; 348, отд. X, с. 317–318; отд. VI, с. 180; 349, отд. VI, с. 187; 

355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 57; 359, отд. IV, с. 63]. 

Заходи для запобігання і проти поширення венеричних хвороб полягали 

насамперед у нагляді за проституцією. Медичні огляди легальних повій 

проводилися щотижня, хворих направляли до лікарень. Від початку 90-х років 

такі огляди на предмет вензахворювань запровадили на фабриках і заводах, у 

місцях ув’язнення та військових командах; іноді оглядали ще й тих, хто 

повертався із заробітків, нижніх чинів – після відпустки, а також інших містян, 

які були тимчасово відсутніми [317, отд. V, с. 279; 330, отд. III, с. 187; 331, отд. 

V, с. 316; 332, отд. VI, с. 359; 333, отд. VI, с. 393; 334, отд. III, с. 203; 336, отд. 

IV, с. 253; 337, отд. IV, с. 260; 340, отд. II, с. 91; 341, отд. II, с. 96; 342, отд. II, с. 

91; 343, отд. II, с. 87; 344, отд. IV, с. 108; 346, отд. I, с. 71; 347, отд. I, с. 82; 348, 

отд. X, с. 318; 355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 57; 362, с. 128]. 

Ми пересвідчилися, що у дорадянський період в Харкові було 

нагромаджено певний досвід у справі боротьби з венеричними 

захворюваннями. Однак соціально-економічні умови, низька культура 

населення і недостатній розвиток медицини постійно відновлювали й 

підтримували високий рівень захворюваності на венеричні недуги. А паліативні 

заходи, запроваджувані місцевою владою проти їх поширення, не досягали 

мети. 

2.4.2.6. Психічні розлади і психіатрична допомога. Психічні розлади не 

належали до найбільш поширених захворювань у Харкові. Однак саме тут 

сформувалася одна з найстаріших в Україні психіатрична служба. Тому не 

можна обминути увагою історію її виникнення. 

Перші спроби надання психіатричної допомоги у Харкові сягають 1796 

року, коли в місті у структурі Слобідськоукраїнського Приказу громадського 



 

 

 

опікування почав діяти «дом для умалишенных и неизлечимо больных». 

Попередній «смирительный дом», що існував з 1793 року, навряд чи можна 

відносити до лікувальних закладів, оскільки практично ніякої медичної 

допомоги душевнохворим там не надавали. Спочатку «дом сумасшедших» 

знаходився у центрі Харкова, на теперішній Університетській гірці, у 

дерев’яному будинку біля собору й був розрахований на 15 ліжок. Такої 

кількості місць новоствореному закладові, що обслуговував усю губернію, було 

явно недостатньо. У 1820 році його перевели на Сабурову дачу до інших 

«богоугодных заведений» і розмістили в невеличкому флігелі на півтора 

поверхи [55, ф. 3, оп. 11, спр. 30, арк. 31, 63; оп. 16, спр. 113, арк. 5, 21, 26; 71, 

с.145, 150; 322, с. 89]. Але вже 24 листопада 1821 року головний наглядач 

«богоугодних заведений» доповідав слобідськоукраїнському цивільному 

губернаторові В.Г. Муратову про те, що «в доме сумасшедших людей… 

состоит сверх штатного числа двадцать человек» и больные «с великим 

стеснением помещаются» [55, ф. 3, оп. 48, спр. 27, арк. 23]. 

Тому ліжковий фонд «дома умалишенных» почали поступово 

нарощувати. 1841 року він складав 55 ліжок (35 – для чоловіків і 20 – для 

жінок), а в 1852 році – 60. Така кількість штатних ліжок залишалася незмінною 

до кінця означеного періоду [55, ф. 3, оп. 126, спр. 90, арк. 64, 76; оп. 170, спр. 

133, арк. 39, 76; ф. 12, оп. 1, спр. 22, арк. 34 (об.); спр.898, арк. 13; спр. 1273, 

арк. 11–12; спр. 1682, арк. 48]. 

Порядок влаштування душевнохворих до спеціального закладу 

визначався Слобідськоукраїнським цивільним губернатором і був такий: 

людина потрапляла до «дома умалишенных» лише за особистим 

розпорядженням губернатора; тільки губернатор визначав джерело 

фінансування для утримання й лікування хворого («казенное» або 

«партикулярное»); своє рішення губернатор приймав на підставі рапорту або 

городничого (харківського поліцмейстера), або земського суду, або військового 

начальника. Цього порядку неухильно дотримувалися [55, ф. 3, оп. 14, спр. 102, 

арк. 1–15; оп. 17, спр. 142, арк. 1–27; оп. 32, спр. 116, арк. 1–110]. Але в 1823 



 

 

 

році губернатор В.Г. Муратов вирішив спростити його і направив харківському 

поліцмейстерові, городничим повітових міст і земським судам циркулярний 

припис, яким розпорядився, «чтобы при надобностях в отсылке кого-либо для 

пользования в заведениях… Приказа и найпаче сумасшедших прежде присылки 

их предварительно испрашивали от Приказа разрешение… и вместе с тем 

объясняли бы и о том, состоятелен ли больной или его родственники взносить 

за пользование его по 15 руб. в месяц, или же нет, и его следует принять на счѐт 

казѐнный» [55, ф. 3, оп. 56, спр. 86, арк. 9]. Після цього влаштування хворих у 

божевільню в деяких випадках відбувалося без особистого втручання 

губернатора. Згодом було введене «освидетельствование в умственных 

способностях лиц на предмет помещения их в дом умалишенных». Проводили 

його члени Харківської лікарської управи у присутності губернатора, віце-

губернатора, голови «гражданской палаты», губернського прокурора, 

управителя «палаты государственных имуществ», а для «харьковцев» – ще й 

ратмана Харківського міського магістрату і депутата Харківської градської 

думи від того стану, до якого належав хворий. За наявності вільних місць у 

будинку божевільних туди поміщали душевнохворих з усієї губернії, в тому 

числі військовослужбовців. Якщо ж місць не було, їх залишали вдома під 

наглядом поліції [55, ф. 12, оп. 1, спр. 777, арк. 1–393]. 

За 1839 рік через «дом умалишенных» «богоугодных заведений» 

Харківського Приказу громадського опікування пройшло 108 хворих, за 1840 – 

90, за 1843 – 105, за 1845 – 136, за 1850 – 129, за 1851 – 109, за 1860 – 145 і за 

1863 – 181. Як не дивно, але в ті роки він не був перевантажений, що 

засвідчують як звіти Харківської лікарської управи, так і аналіз витрат на 

утримання пацієнтів. При тому, що утримання й лікування одного хворого за 

добу що в 1851, що в 1860 рр. обходилося приблизно в однакові суми (по 30 

копійок), загальні витрати за рік, як свідчать джерела, майже не відрізнялися. 

Але ж загальна кількість хворих, що перебувала в лікарні щорічно, в 1860 р. 

була значно більшою за 1851 р. (відповідно 145 і 109 осіб). Як же таке могло 

статися? А пояснюється цей «парадокс» тим, що зростала оборотність ліжка і 



 

 

 

пацієнтів виписували частіше. Підрахунки показали, що при ліжковому фонді в 

60 одиниць у 1860 році середньодобова кількість хворих становила лише 57 

осіб, а в 1863 – навіть 46 [55, ф. 3, оп. 122, спр. 37, арк. 123; оп. 126, спр. 16, арк. 

286; оп. 126, спр. 90, арк. 64, 76; оп. 138, спр. 15 (а), арк. 19; оп. 146, спр. 92 (а), 

арк. 23; оп. 162, спр. 242 (а), арк. 25; оп. 166, спр. 295 (б), арк.21–22; оп. 170, 

спр. 133, арк. 39; оп. 205, спр. 110 (а), арк. 204; ф. 12, оп. 1, спр. 22, арк. 34; спр. 

1273, арк. 11–12; спр. 1682, арк. 48, 49; спр. 1487, арк. 270]. Інша річ, що далеко 

не всі хворі могли на те ліжко потрапити. Якщо зважити, що загальна 

чисельність душевнохворих у Харківській губернії сягала, наприклад у 1839 

році майже 280, то розрив між наявною кількістю психіатричних ліжок і 

потребою в них цілком очевидні [66, с. 10–11]. В той же час у самому Харкові 

явно психічно нездорових людей було порівняно небагато. Упродовж 1807–

1818 років при загальній кількості населення міста 12-13 тисяч таких або не 

було зовсім, або траплявся один «городской сумасшедший». Історія навіть 

зберегла їхні імена – це військовий обиватель Трохим Мірошник (або 

Мірошниченко) та купецький син Василь Зінєєв. Харківські поліцмейстери 

щомісяця акуратно доповідали губернаторам про наявність хворих у місті [55, 

ф. 3, оп. 14, спр. 227, арк. 8, 33; оп. 16, спр. 113, арк. 42, 43; оп. 17, спр. 260, арк. 

1, 20, 40, 41, 59, 61, 81, 82, 106, 107, 126; спр. 261, арк. 34, 55; оп. 20, спр. 319, 

арк. 1–109; оп. 28, спр. 6, арк. 1–75; оп. 36, спр. 198, арк. 190; оп. 37, спр. 12, 

арк. 1]. 

Приміщення, в якому перебували психічно хворі, було вологим і замалим. 

Палати для буйних межували з палатами для інших хворих, яким це було, 

звичайно, не на користь. Палат для одужуючих не було. Пацієнти різного 

соціального стану розміщувалися разом, а це створювало постійний 

дискомфорт для представників привілейованих верств і гальмувало їх одужання 

[55, ф. 12, оп. 1, спр. 1196, арк. 10–11]. 

До штату будинку божевільних входили: старший наглядач, молодший 

фельдшер, 11 служників, 3 доглядальниці, кухарка й 8 прачок. Спеціального 

штату лікарів, як бачимо, не було. Нагляд здійснювали старший лікар і 



 

 

 

доглядач, а спостереження – один з ординаторів соматичної частини лікарні. 

Що ж до медичної допомоги, то тут справи були ще гіршими: уся робота 

зводилась до «призрения». Душевнохворих побоювалися, місця їх утримання, 

як тюрми, обносили парканами і залізними гратами, а з хворих не знімали пут і 

кайданів. У харківській лікарні ще в 1865 році, незважаючи на протести й 

вимоги медиків, ліки та інструменти видавалися за мізерним каталогом 1839 

року [66, с. 11]. Не обходилося й без зловживань. Порушувався порядок 

прийому в будинок божевільних та виписки з нього. За даними міністерства 

внутрішніх справ, туди часом потрапляли абсолютно здорові люди і змушені 

були страждати по кілька років, «томимые голодом и холодом до смерти». Не 

завжди законно користувалися і працею хворих [55, ф. 3, оп. 200, спр. 345, арк. 

21, 24, 30, 31–32]. Але попри всі вади й порушення в 1842 р. після 

інспектування «дом умалишенных» «богоугодних заведений» Харківського 

Приказу громадського опікування цивільний генерал-штаб-доктор визнав 

найкращим серед подібних закладів Росії, «вне столицы состоящих» [55, ф. 12, 

оп. 1, спр. 1103, арк. 29–30]. У листі харківському губернаторові він писав, що 

це «заведение, которое по принимаемым в нѐм врачебным мерам, по 

содержанию больных и по результатам всех этих благоразумных попечений 

смело можно поставить в пример прочим заведениям этого рода в России и 

наряду с хорошими заведениями иностранными. Это отличное состояние дома 

умалишѐнных нельзя не вменить в особенную заслугу состоящему при оном 

врачу г. Серебрякову; нельзя не отдать справедливости и знаниям его по этой 

части, и резкому самоотвержению, с которым выполняет он трудные свои 

обязанности; нельзя видеть без умиления привязанности несчастных больных к 

своему врачу-благодетелю» [55, ф. 3, оп. 129, спр. 223, арк. 1]. 

Після скасування Харківського Приказу громадського опікування, з 1866 

року психіатричною допомогою населенню Харкова стало опікуватися 

губернське земство. У 1867 р. почався капітальний ремонт будинку 

божевільних. У відремонтованому будинку психічно хворі були розміщені в 

такий спосіб: на верхньому поверсі було влаштовано жіноче відділення на 20 



 

 

 

ліжок, унизу - чоловіче на 40 ліжок з поділом відділень на «спокійних» і 

«буйних». Приміщення складалося з ряду маленьких кімнат, кожна на 2 осіб. 

При перебудові будинку божевільних не були забуті ізолятори — «темные», 

«для усмирения бешеных больных». Їх було передбачено чотири: два чоловічих 

і два жіночих, «а в целях предупреждения увечья в двух темных комнатах 

стены были обиты по войлоку клеенкой». Передбачені були і їдальні для обох 

відділень. 

У цей період проведений і ряд інших заходів, а саме: поліпшено 

харчування, скасовано застарілий каталог 1839 р. на медикаменти, і лікарям 

надавалося право вимагати медикаменти в міру потреби, збільшена платня 

службовцям, уведене освітлення приміщень гасом. 

Міністр внутрішніх справ О.Є. Тімашев з оглянутих їм у 1873 р. і в 1876 

р. земських психіатричних лікарень в Україні відзначив як задовільний стан 

тільки Харківської лікарні. 

В 1886 р. психіатричних відділень було 4: 2 чоловічих і 2 жіночих [284, с. 

15–21, 29]. 

Психіатричні чоловічі відділення №№ 7 і 8 розміщалися в окремому 

двоповерховому будинку, в минулому - півтораповерховому флігелі, куди були 

переведені психічно хворі ще 1820 року. У розповіді В.М. Гаршина «Червона 

квітка» (письменник лікувалася на Сабуровій дачі й був очевидцем викладених 

фактів) чудово описані ванні приміщення психіатричних відділень №№ 7 і 8: 

«И на здорового человека она могла произвести тяжелое впечатление, а на 

расстроенное возбужденное воображение действовала тем более тяжело. Это 

была большая комната со сводами, с липким каменным полом, освещаемая 

одним, вделанным в углу окном; стены и своды были выкрашены 

темнокрасною масляною краскою; в почерневшем от грязи полу, в уровень с 

ним были вделаны две каменные ванны, как две овальные наполненные водою 

ямы… Все носило необыкновенно мрачный и фантастический для 

расстроенной головы характер» [40, с. 157–158]. Відсутність вентиляції, 

тіснота, вогкість і старість цих приміщень доповнюють їхню характеристику. 



 

 

 

На прикупленій сусідній землі в 1892 р. був побудований одноповерховий 

будиночок, що поклав початок маленькій колонії при лікарні. Будиночок був 

розрахований на 25 хворих (дві великих спальні з боків і маленька їдальня в 

середині). Протягом наступних чотирьох років таких будиночків було 

вибудувано чотири. До цих будиночків примикала городня земля, призначена 

для обробки хворими [66, с. 21]. 

До кінця 1897 р. в 7 і 8 психіатричних відділеннях Сабурової дачі 

розміщалися 240 хворих, тоді, коли в них можна було розмістити максимум 

160. Нетерпимий стан склався й у жіночих відділеннях. Необхідні були 

термінові заходи щодо розширення ліжкового фонду для душевнохворих і 

поліпшення приміщень для них. У зв'язку із цим, в 1898 р. були проведені 

досить значні господарсько-будівельні роботи. Але до 1903 р. переповнення 

психіатричних відділень знову досягло рівня 1897 р. [66, с. 29–33]. У 1907 р. 

середньодобова кількість душевнохворих склала 1163 осіб при 800 штатних 

психіатричних ліжках [218, с. 114]. При цьому заповнення лікарні відбувалося 

не по ступені дійсної потреби в ній. Тому що в Російській імперії, як і в будь-

якій поліцейській державі, у психіатричні лікарні попадали не тільки психічно 

хворі громадяни, але й значна кількість тих, хто просто не догодив начальству. 

Тому одним із самих актуальних питань роботи Сабурової дачі в усі наступні 

роки розглянутого періоду залишалося питання про переповнення хворими її 

психіатричних відділень. 

Іншим актуальним питанням було питання дефіциту лікарських кадрів. 

Кількість лікарів на Сабуровій дачі завжди було вкрай обмежене. Так, в 1898 р. 

на 700 душевнохворих доводилося всього 5 ординаторів (3 - на повному 

утриманні й 2 - на половинному), тобто на один лікаря було по 140 хворих! В 

1908-1909 рр. на 6 відділень психіатричного профілю було всього 8 лікарів. І в 

1910 р. кількість хворих на одного лікаря становила 149,8! [107, с. 93]. 

Незважаючи на це, з кожним роком становище хворих помітно 

поліпшувалося. Так, витрати на утримання одного душевнохворого в 1909 р. 

становили 326 руб. 57 коп., в 1910 р. - 341 руб. 62 коп., в 1911 р. - 360 руб. 24 



 

 

 

коп. Правління лікарні з більшою увагою ставилося до питань харчування й 

лікарняного господарства. У 1912 р. завершили реорганізацію продовольчої 

частини збудуванням просторої кухні, що відповідала самим жорстким вимогам 

гігієни й стала однією з найкращих у лікарнях імперії. Крім того, керівництво 

лікарні зайнялося організацією прогулянок, садків для хворих і навісів у них. 

Всі ці заходи, з одного боку, мали лікувально-гігієнічне значення, з іншого боку 

- були деяким засобом боротьби психіатричних відділень із переповненням. У 

багатьох садках хворі проводили не тільки весь день, але й залишалися на ніч 

[66, с. 55–56]. 

У післяреформений період у Харкові використовувалися самі передові 

методи лікування психічних розладів. Їх втілювали в практику видатні 

психіатри: В.М. Гаккебуш, О.Й. Гейманович, Б.С. Грейденберг, С.М. 

Давиденков, П.І. Ковалевський, М.В. Країнський, А.3. Рабинович, П.Р. 

Ферхмін, Т.І. Юдин та ін. [35, с. 50–51; 61; 107; 218; 220]. Деякі з цих методів, 

не будучи медикаментозними, свідчили про поступову гуманізацію ставлення 

до психічно хворих людей [1, с. 13]. 

Так, у звіті Харківського губернського земства за 1872/73 р. відзначається 

скасування приковування хворих до підлоги й обмеження надягання кайданів. 

На зміну ланцюгам з'явилися гамівні сорочки, що широко застосовувалися, і 

прив'язування буйних хворих до ліжка [192, попечительный отд., с. 12–13]. У 

свою чергу, з 1897 р. і гамівні сорочки стали застосовуватися тільки у вигляді 

виключення. Професор М.В. Країнський, перший у Російській імперії, особисто 

зняв зі ста хворих гамівні сорочки й прилюдно спалив їх у дворі, виступивши 

при цьому з промовою на захист психічно хворих людей. Напередодні першої 

російської революції 1905 р. на Сабуровій дачі була повністю здійснена 

система нестиснення й остаточно знищені ізолятори для буйних хворих [61, с. 

51; 267]. 

У 70-х роках XIX ст. на Сабуровій дачі організованно почала 

застосовуватися трудотерапія. Так, у звіті Харківської губернської земської 

управи за 1872/73 р. зазначено, що «в больницу пожертвованы в большом 



 

 

 

количестве столярные инструменты с целью занятия некоторых больных этой 

во всех отношениях полезной работой». Там само знаходимо відомості про те, 

що «в женском отделении вязание чулок, шитье и другие подобные работы 

исполнялись довольно усердно» [192, попечительный отд., с. 5–6]. 

Дедалі ці роботи набували більш різноманітного характеру. У 1877 р. з 

ініціативи майбутнього професора, а тоді ординатора П.І. Ковалевського були 

допущені як лікувальний засіб у лікарні «некоторые ремесла и механические 

занятия». Роботи ділилися на зимові (ажурна, столярна, теслярська, ковальська) 

й літні (квітництво, городництво й посадка дерев). У палатах були встановлені 

кімнатні квіти. У звіті вказується, що «все больные, занимавшиеся работой в 

саду, выздоровели и большинство из них оставило заведение» [61, с. 51; 193, с. 

19; 218, с. 113]. 

П.І. Ковалевський був гарячим прихильником введення трудотерапії. Він 

навіть купував необхідні інструменти на власні кошти. У 1884 р. по його ж 

ініціативі була відкрита швальня в жіночому психіатричному відділенні. Хворі 

стали залучатися також до ремонтних робіт на території лікарні [220]. 

У наступні роки на Сабуровій дачі праця застосовувалася ще більш 

широко й у більш різноманітних формах, а саме: кравецька, швейна, шевська, 

виготовлення виробничих виробів з очерету, соломи, паперу й вовни. 

Розширювалася сфера застосування праці хворих і в галузі сільського 

господарства. У 1889 р. на території Сабурової дачі був вибудуваний невеликий 

цегельний завод, у якому стали працювати хворі. Трохи пізніше почалися 

роботи із хмільництва й шовківництва. У 1907 р. функціонували такі майстерні: 

столярна з бондарною й обойно-матрацною майстернями, швейна й 

полагоджувальна, шевська, палітурня, слюсарно-ковальська. Для працюючих 

хворих була уведена система винагороди у вигляді посиленого харчування, 

видачі тютюну й подарунків до свят. Деякі ретельно працюючі одержували ще 

й грошову винагороду від 1 до 3 рублів на місяць. Всі ці роботи, безумовно, 

прискорювали видужання виліковних хворих, даючи їм правильний сон, гарний 



 

 

 

апетит і достатнє харчування. Невиліковні ж хворі під впливом фізичної праці 

ставали більше спокійними [66, с. 63–67; 67, с.88–89]. 

У перші роки ХХ сторіччя в Харкові був організований патронаж для 

душевнохворих, тобто проживання хронічних хворих у звичайних родинах з 

метою сприятливого психічного впливу на них здорових людей протягом 

тривалого часу під постійним контролем психіатрів. Восени 1908 р. почав 

функціонувати патронаж у пригороді Харкова − селі Данилівка. Вартість 

утримання одного хворого, який проживав у селянській родині, становила на 

рік 160-165 рублів (так звана сума патронажної винагороди), тоді як у лікарні 

утримання одного хворого обходилося в 340 рублів. Тобто патронаж 

душевнохворих був не тільки прогресивний з медичної точки зору, але й з 

матеріальної точки зору вигідний земству [61, с. 51; 66, с. 72–74; 68, с. 88]. 

Велика увага в післяреформений період приділялася культурному 

обслуговуванню душевнохворих. На Сабуровій дачі лікарняна бібліотека була 

заснована в 1869 р. У 1897 р. вона нараховувала тільки 139 книг, а в 1907 р. 

складалася вже з 4112 томів. Культурно-просвітня робота серед душевнохворих 

поступово здобувала усе більш широкий і систематичний характер. У 1877 р. 

вона обмежилася тільки покупкою костей і шахів. А на початку ХХ ст. уже 

організовувалися різні ігри, загальні читання, демонструвалися слайди 

(«туманные картины»), проводилися музичні вечори. Крім того, для хворих 

улаштовувалися ялинки, гулянки в саду, спектаклі [66, с. 68; 219, с. 66–67]. 

Підводячи підсумки організації психіатричної допомоги населенню 

Харкова протягом земського періоду, можна встановити, що незважаючи на 

скрутне матеріальне становище вона надавалася самими передовими методами. 

Говорячи про роль земства в організації психіатричної допомоги варто мати на 

увазі, що земці більш охоче відгукувалися на потреби сільської медицини, чим 

на організацію медичної допомоги в містах. Про причини такого ставлення 

земцев до міської охорони здоров'я буде сказано нижче. І все-таки, незважаючи 

на це, земський період був значним позитивним етапом в історії харківської 

охорони здоров'я взагалі й надання психіатричної допомоги зокрема. Адже 



 

 

 

тільки смертність серед душевнохворих, які лікувалися стаціонарно, за цей 

період знизилася з 15 %-16 % до 7 %-8 % [66, с. 86–88]. Він характеризувався 

не тільки прогресуючим ростом ліжкової мережі, але й різким поліпшенням 

внутрішнього режиму психіатричних відділень на Сабуровій дачі. Уперше в 

умовах стаціонару стало переважати гуманне ставлення до психічно хворих 

людей. Прогресивні напрями психіатрії (принцип нестиснення, трудова терапія, 

патронаж) впровадилися в Харкові саме в період земства. У результаті на 

початку XX століття надання психіатричної допомоги в Харкові йшло врівень 

із Західною Європою в організації лікування й догляду за душевнохворими. 

2.4.2.7. Туберкульоз. Найбільш нищівною (з найвищим показником 

смертності) серед усіх хвороб дожовтневого періоду в Харкові був туберкульоз 

[7, т. 2, с. 109; 14, с. 40–41, 48; 321, с. 144]. Втім така сама ситуація по сухотах 

склалася в усіх великих містах Російської імперії, навіть у її столиці – Санкт-

Петербурзі [217, стб. 105’; 274, с. 314]. Спеціалізованих лікувальних установ 

для сухотних хворих тривалий час не існувало. Тільки у 1910 р. розгорнула 

свою діяльність невелика приватна «лечебница» доктора Г.М. Авдакової на 

Благовіщенській (нині Карла Маркса) вулиці [356, адрес-календарь г. Харькова, 

с. 81; 357, адрес-календарь г. Харькова, с. 79; 358, адрес-календарь г. Харькова, 

с. 83; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 87; 360, адрес-календарь г. Харькова, 

с. 91]. Це був перший лікувальний заклад, організований за зразком 

французьких туберкульозних диспансерів, до того ж безкоштовний. Від своїх 

французьких прототипів воно вигідно відрізнявся поєднанням профілактики й 

лікування хвороби [390, с. 98–99]. А перший туберкульозний санаторій в 

Москві відкрився аж 1913 року [79, с. 725]. 

Протитуберкульозна діяльність у Харкові дещо активізувалася з 

відкриттям у 1911 р. місцевого відділу «Всероссийской лиги для борьбы с 

туберкулезом». Активну участь у його організації взяв популярний у Харкові 

лікар-гуманіст, «професор околиць» П.І. Шатілов, ім'я якого одержав один з 

історичних районів міста – Шатілівка [35, с. 90–91]. 6 грудня 1912 р. 

Харківський відділ ліги відкрив добре обладнану, безкоштовну і 



 

 

 

загальнодоступну амбулаторію, 7 липня 1913 р. – перший для «харьковцев» 

протитуберкульозний санаторій на 35 ліжок у Ріпках, а в 1914 р. – безкоштовні 

ясла для дітей, хворих на туберкульоз. Міська влада щорічно надавала відділові 

субсидію в розмірі 1000 рублів. На жаль, потужності цих лікувальних установ 

для Харкова були вкрай недостатніми. 19 квітня 1915 р. Харківський відділ 

«Всероссийской лиги» був перетворений на самостійне Харківське товариство 

боротьби з туберкульозом [155, с. 36; 222, с. 7; 363, с. 3, 10, 13, 17, 23, 24, 53; 

399, с. 369;]. 

Отже, протитуберкульозна робота проводилася в Харкові вкрай 

недостатньо. Тому туберкульоз і лідирував за показниками смертності. Ця суто 

соціальна хвороба вражала перш за все нижчі верстви харківської громади, і 

для її ефективного лікування потрібні були докорінні соціальні зміни. 

2.4.2.8. Постановка протиепідемічної справи в післяреформені роки. Зі 

створенням у Харкові міської санітарно-протиепідемічної служби в 

пореформений період ХІХ ст. до її функцій увійшли такі напрями 

протиепідемічної діяльності: реєстрування інфекційних захворювань, 

визначення джерел інфекцій та їх ліквідація, ізолювання хворих, проведення 

роз’яснювальної роботи серед населення щодо протиепідемічних заходів і 

дезінфекція. Під час спалахів епідемій здійснювалися комплекси екстрених 

заходів. На них у міський бюджет щороку закладались певні (досить незначні) 

суми. На початку ХХ ст. вони складали 5000 рублів. У благополучні в 

епідемічному відношенні роки ці кошти або їх частина залишались 

невикористаними. Тому після згубних епідемій 1909 року Харківська міська 

дума створила спеціальний протиепідемічний фонд, куди спрямовувались оті 

невикористані гроші. Наростаючи рік у рік, фонд став вагомим міським 

протиепідемічним резервом. 

Реєстрування інфекційних захворювань було недосконалим і відображало 

реальну ситуацію з великими похибками, а вірніше – відтворювало лише певні 

тенденції в розвитку тих чи інших хвороб. Річ у тім, що приватнопрактикуючі 

лікарі, як правило, не дуже прагнули подати відомості в офіційні органи, хоча 



 

 

 

обслуговували значну кількість хворих, отже цей сегмент випадав із загальної 

картини захворюваності. З цієї причини ми не наводимо тут дані про неї. 

Бактеріологічні дослідження робили ще перші кроки й не завжди розпізнавали 

джерела інфекцій. Через нерозвиненість стаціонарної мережі далеко не всіх 

інфекційних хворих вдавалося ізолювати. Постійний дефіцит коштів і низький 

культурний рівень населення не давали змоги налагодити широку й ефективну 

санітарно-просвітницьку роботу. А вади дезінфекційних заходів будуть 

розглянуті нижче [62, с. 188, 190; 150; 155, с. 4, 5, 46, 59–61; 279 с. 91, 93]. 

Простежимо розвиток протиепідемічної справи у Харкові в 

пореформений період ХІХ і на початку ХХ ст. на прикладах боротьби з 

особливо небезпечними інфекціями. 

Холера. Третя холерна пандемія спіткала Харків наприкінці 1865 року. 

Але місто, маючи великий досвід боротьби з хворобою під час двох пандемій 

30–50-х років ХІХ століття, був загалом готовим до зустрічі з нею. Ще з 

наближенням холери на сполох забило Харківське медичне товариство. На його 

засідання особисто прийшов губернатор граф О.К. Сіверс і зажадав побачити 

план невідкладних протихолерних заходів. Прохання губернатора було негайно 

виконане. Планом передбачалося поділити місто на дільниці й призначити туди 

медиків-фахівців, забезпечити прибирання міста і підтримання в ньому 

чистоти, підготувати до відкриття спеціалізованих лікарів тощо. Вказівки ХМТ 

у переважній більшості були сприйняті владою як керівництво до дії. Завдяки 

цьому холера, що з’явилася в Харкові наприкінці грудня 1865 року, тривала 

тільки 6-8 тижнів (за різними джерелами) і фактично локалізувалася в 

найбіднішій Занетечинській частині міста [7, т. 2, с. 103; 112, с. 342–344; 365, с. 

93]. 

Літня епідемія холери почалась у червні 1866 року і через погодні умови 

була значно тяжчою за зимову. Вона відрізнялася прискореним перебігом 

процесу й вищою летальністю. У липні-серпні хвороба особливо лютувала у 

низинах вздовж Лопані, але перекидалася й на інші частини міста. Усього в 



 

 

 

1865–1866 роках від холери в Харкові загинули 475 осіб [7, т. 2, с. 105; 55, ф. 3, 

оп. 220, спр. 405, арк. 1–28; 112, с. 344–351; 367, с. 31]. 

У липні 1871 року «харьковцы» потерпали від нової епідемії холери. Вона 

прийшла раптово, розвивалася швидко і була для міського громадського 

самоврядування несподіванкою. Самовіддано й успішно діяло Харківське 

медичне товариство, діячі якого працювали безплатно, піддаючи своє життя 

небезпеці. Особлива увага під час цієї епідемії приділялася дезінфекції 

відхожих місць та інших місць поширення хвороби. Харківський поліцмейстер 

видав наказ, за яким у зв’язку з епідемією холери всі поліцейські чиновники 

мали підключатися до «городовых» лікарів при гігієнічному огляді ремісничих 

майстерень, дворів, «ретирадных мест»; вимагати застосування дезінфікуючих 

засобів при очищенні відхожих місць (розчина залізного купоросу, карболової 

кислоти, хлорного вапна). Цим же наказом на приставів покладалась 

найсуворіша відповідальність за дотримання на підлеглих їм територіях усіх 

санітарно-гігієнічних норм. На кожну з існуючих тоді дванадцяти поліцейських 

дільниць міста було призначено по два лікарі. Члени ХМТ безплатно 

виконували ці обов’язки, щотижня змінюючи один одного. 

Незважаючи на спекотне літо 1871 року, епідемія тривала недовго і 

смертність була порівняно невелика, хоча загальна кількість померлих 

(внаслідок високої захворюваності) сягнула значних цифр (за одними даними – 

849, за іншими – 906 осіб) [55, ф. 3, оп. 244, спр. 93, арк. 1–18; ф. 52, оп. 1, спр. 

102, арк. 180; 71, с. 278; 101, с. 13; 325, с. 247–248; 367, с. 31]. 

Напад холери 1892 року на Харків почався 10 червня і закінчився 9 

жовтня. Приготування до зустрічі з нею почалися завчасно, адже було 

зрозуміло, що епідемія не обмине такий великий залізничний вузол. Тому 

міська управа зібрала санітарну раду, яка вже відпочивала кілька років, і та 

виробила план протистояння холері. На боротьбу з нею міське громадське 

управління асигнувала 20 тисяч рублів. Однак центром боротьби з епідемією 

став «Комитет общественного здравия» на чолі з губернатором О.І. Петровим, 

який виявився у цій справі енергійним і тямущим адміністратором. Харкову 



 

 

 

влаштували генеральне прибирання і чистоту підтримували упродовж епідемії. 

Додатковий санітарний нагляд було встановлено над міським водогоном. У 

районах Заїківки та Основи відкрили дві лікарні. Місто поділили на шість 

лікарських дільниць, очолили їх лікарі, а помічниками стали громадські 

активісти – дільничні «попечители» і студенти-медики. У кількох аптеках були 

організовані нічні чергування лікарів, обладнані карети для перевезення 

холерних хворих. Усі поїзди, що прибували до Харкова, перевірялися на 

наявність хворих пасажирів. Чималими тиражами видавалися брошури про 

методи боротьби з холерою. З допомогою благочинних товариств було 

організовано здешевлене і безкоштовне харчування для злидарів і приїжджих 

робітників. Завдяки своєчасним заходам холерний період 1892 року 

«харьковцы» пережили доволі благополучно – захворіли 173 особи, з них 

померли 82 [7, т. 2, c. 112, 212; 8, с. 321; 338, отд. Х, с. 425]. А наступного літа в 

Харкові захворіли на холеру 52 особи, з яких 27 померли [340, отд. ІІ, с. 89]. 

У вересні 1907 р. холера з Поволжя перекинулася на територію 

Наддніпрянщини, і в Києві розігралася справжня епідемія. Холерою були 

уражені також Курська, Воронезька й Єкатеринославська – сусідні з 

Харківської губернії. У Харкові, що стояв на перехресті чотирьох залізничних 

ліній, холера з'явилася на початку жовтня. Після виявлення перших випадків 

захворювання й госпіталізації хворих до Олександрівської міської лікарні були 

проведені активні протихолерні заходи, і, незважаючи на поганий санітарний 

стан, міська санітарно-протиепідемічна служба не дозволила холері перерости в 

епідемію [306]. 

Наступна небезпека загрожувала Харкову 1909 року, коли взагалі вкрай 

несприятливо склалась епідемічна ситуація. Але міське самоврядування, яке на 

той час мало вже санітарно-протиепідемічну службу, взяло на себе завдання не 

допустити холеру в місто. Для керування протихолерною діяльністю було 

створено міську санітарно-виконавчу комісію, яка професійно організувала 

очищення й дезінфекцію. І холера того року обминула Харків [55, ф. 3, оп. 285, 

арк. 13 (зв.); 355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 54]. 



 

 

 

Аналогічна комісія працювала і наступного, 1910 року, але не так 

успішно – холера уразила 281 людину (за іншим джерелом – 315), летальних 

випадків було 88. Діяла комісія впевнено і спокійно, спираючись на міцну 

організацію і за програмою, розробленою в попередні холерні періоди. 

Населення було ознайомлене з ознаками хвороби й заходами боротьби з нею, з 

основами гігієни. З метою популярізації знань про протихолерні заходи, 

санітарне відділення розклеїло містом і стало розповсюджувати в різні способи 

особливі плакати, організувало цикл лекцій про холеру. Під особливий 

контроль було взято водопровід; лікарі здійснювали санітарні огляди колодязів, 

проводили бактеріологічний аналіз води в них і закривали ті, де вода 

виявлялась недоброякісною, ретельний медичний нагляд установили за 

працівниками водопроводу. По місту діяли лікарняно-харчувальні пункти. 

Медичний персонал поповнювали епідеміологи, фельдшери, санітари, сестри-

жалібниці; до санітарного бюро був запрошений бактеріолог. На додаток до 

існуючого персоналу санітарних лікарів, на той час двох, запрошені були 

тимчасовий санітарно-епідемічний лікар і три лікарі для постійних чергувань 

при санітарному відділенні і виїздів на підозрілі захворювання. Таких виїздів 

було зроблено 494. Підсилений склад дезінфекторів чергував цілодобово і 

виїжджав на виклики разом із лікарями. 

На час епідемії були відкриті холерні бараки при Миколаївській лікарні 

та при міському вокзалі. У Миколаївській лікарні, у відділеній парканом 

частині садиби, відкрили три бараки: для хворих з підозрою на холеру, для 

стовідсотково холерних і для персоналу. Усього до Миколаївської лікарні було 

прийнято 299 підозрілих по холері осіб, з яких у 175 констатували холерні 

вібріони. Для доставки хворих була придбана спеціальна карета. Холерний 

барак, що належав Південним залізницям, був, як на ті часи, чудово обладнаний 

та укомплектований персоналом. Міська санітарно-виконавча комісія 

організувала «санитарные попечительства» в кількості 36 активістів, які не 

лише допомагали здійснювати санітарний нагляд, але й зібрали майже дві 

тисячі рублів і відкрили в трьох пунктах передмість безплатні їдальні для 



 

 

 

бідняків. На фабриках і заводах, залізничних станціях та інших місцях 

гуртування людей видавали холодну переварену воду для пиття і окріп. Для 

інспектування санітарного стану промислових підприємств Харківської 

губернії у зв'язку з можливою появою холерних захворювань у 1911 році, 

губернатор організував санітарно-технічну комісію із членів лікарської 

інспекції, представників громадських установ, фабричної інспекції, і працювала 

вона протягом року. Завдяки правильній організації та злагодженій роботі 

міських і губернських служб, Харківського медичного товариства, різних 

організацій та приватних осіб у 1910 році холера не набула широкого 

розповсюдження в місті, хоча її постійно заносили залізницею з інших регіонів. 

Уражала вона, головним чином, найбідніше населення міських околиць [55, ф. 

3, оп. 285, арк. 15 (зв.)–16, 20, 22 (зв.), 25 (зв.); 155, с. 57–58; 279 с. 89–90; 356, 

Обзор Харьк. губ. за 1910 г., с. 54–55; 396, с. 185; 398, с. 160–161]. 

Останнього разу в період, що розглядається, холера з’явилася в Харкові в 

липні 1915 р. У зв’язку з цим міська санітарна комісія розробила низку 

протихолерних заходів, враховуючи вже надбаний досвід. Завдяки їх 

здійсненню холера в Харкові 1915 р. не розвинулася в епідемію [409, с. 85]. 

Тифи. Із звітів харківських медиків випливає, що головними причинами 

поширення тифів у Харкові були: а) занесення хвороби залізничним 

транспортом; б) бідність основної маси населення з усіма її проявами 

(неповноцінне харчування, недоброякісна вода, скупчене проживання у вогких, 

тісних і брудних приміщеннях); в) переховування жителями хворих внаслідок 

безкультур'я і недовіри до медицини; г) відсутність правильно організованих 

медичних оглядів робітників на підприємствах; д) болотиста місцевість. Але 

найголовнішою причиною було погане санітарне очищення міста. Загальні 

профілактичні заходи боротьби з поширенням тифів у 70–80-ті роки XIX ст. 

полягали в очищенні забруднених місць, закритті непридатних до використання 

джерел питної води, дезінфекції приміщень та санітарних оглядах ринків, 

готелів, лазень, підприємств, які займались реалізацією продовольства, та 

промислових підприємств. Починаючи з 1890-х років до них додались постійні 



 

 

 

хімічні та бактеріологічні дослідження джерел водопостачання (включаючи 

Харківський водогін, воду з якого брали на аналіз щоденно) та харчових 

продуктів. Найбільше дошкуляв місту черевний тиф, який рік у рік залишався 

найпоширенішою хворобою. Він став у Харкові ендемічною хворобою [317, 

отд. V, с. 276–277; 323, с. 103–104; 330, отд. III, с. 185; 331, отд. V, с. 314–315; 

332, отд. VI, с. 358; 333, отд. VI, с. 392; 334, отд. III, с. 202; 335, отд. III, с. 147; 

336, отд. IV, с. 252; 337, отд. IV, с. 258; 340, отд. II, с. 90; 341, отд. II, с. 94–95; 

342, отд. II, с. 90; 343, отд. II, с. 86; 346, отд. I, с. 70; 347, отд. I, с. 81; 348, отд. 

X, с. 316; 355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 55–56; 356, Обзор Харьк. губ. за 

1910 г., с. 54; 357, Обзор Харьк. губ. за 1911 г., с. 63; 358, Обзор Харьк. губ. за 

1912 г., с. 62]. 

У 1873 році черевний тиф був особливо жорстоким [323, с. 103–104]. У 

1879 – епідемія була слабшою [55, ф. 3, оп. 267, спр. 195, арк. 43; оп. 273, спр. 

22, арк. 26, 48]. А в 1881–1882 роках відбувся сплеск усіх тифозних 

захворювань, у зв'язку з чим міська управа відкрила за кошти міської громади 

особливе тимчасове тифозне відділення при губернській земській лікарні, куди 

поступали найбідніші «харьковцы», а також заробітчани, які опинилися в цей 

час у Харкові [55, ф. 4, оп. 75, спр. 33, арк. 1–10; 330, отд. III, с. 185]. 

Відсутність у великому місті окремої інфекційної лікарні дуже ускладнювала 

роботу. Міському громадському самоврядуванню і в наступні роки доводилось 

вишукувати кошти для організації тимчасових відділень на час епідемічних 

спалахів [55, ф. 3, оп. 282, спр. 680, арк. 1–4; 101, с. 20]. 

Починаючи з 80-х років XIX ст. у Харкові вже реєстрували всі випадки 

тифозних інфекцій за даними звертань. Аналіз статистичних даних приводить 

до висновку, що ані захворюваність ними, ані смертність від них упродовж 

сорока дожовтневих років не мали чітких тенденцій до зниження або ж 

зростання. Так, на початку 80-х років захворюваність становила на одну тисячу 

населення 7,6 випадків, у 1894 році вона впала до 1,9, у 1896 - зросла до 8, у 

1901 та 1902 – до 9,6, у 1911 – знизилася до 4,5, а потім знову зросла до 7. 

Аналогічна ситуація складалася і зі смертністю від тифів: вона коливалася у 



 

 

 

межах 1,9 – 6,5 % [317, отд. V, с. 276–277; 337, отд. IV, с. 252; 341, отд. II, с. 94–

95; 342, отд. II, с. 90; 343, отд. II, с. 86; 344, отд. IV, с. 107; 346, отд. I, с. 70; 347, 

отд. I, с. 81; 348, отд. X, с. 316; 355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 55–56; 356, 

Обзор Харьк. губ. за 1910 г., с. 55; 357, Обзор Харьк. губ. за 1911 г., с. 64; 358, 

Обзор Харьк. губ. за 1912 г., с. 63]. 

Жорстокі тифозні епідемії лютували в місті у 1907–1909 роках. У 1907 р. 

інфекційні бараки Харківської губернської земської лікарні були переповнені 

хворими на висипний тиф. В інфекційному відділенні, де за штатом 

передбачалося 5 ліжок, розміщалося 100 хворих. Кількість смертних випадків 

перевищило всі колишні показники. Ця епідемія й епідемія поворотного тифу, 

що вибухнула з небувалою силою в 1908 р. (2553 випадки), поставили 

губернську земську лікарню в жахливе становище. Адже до неї направляли всіх 

тифозних хворих, які не мали лікарняних білетів, що надавали право лікуватися 

в міських лікарнях. Знову інфекційне відділення було переповнено до 

неймовірності: лежали на підлозі, між ліжками, у проходах. Внаслідок цього 

многим відмовляли в прийомі. Тоді губернське земство домовилося з містом і 

на території Миколаївської лікарні швидко спорудили барак на 62 ліжка з 

водяним опаленням. Витрати по будівництву й оснащенню барака розділили 

навпіл місто й земство [376, с.181–182; 380, с. 470; 391, с. 184–185]. 

1909 року прокотилися небачена в світі епідемія черевного тифу, коли 

захворіли 15833 «харьковца» і показник захворюваності підскочив до 71,5 [11, 

с. 5; 38; 62, с. 191; 355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 55–56; 375, с. 83;]. 

Епідемія спалахнула раптово й з надзвичайною силою в травні внаслідок 

зараження водогону. При первісному спалаху сильніше за всіх постраждав 

центральний Нагорний, найзаможніший район, що саме забезпечувався 

водопровідною водою. Потім у ньому захворювання скоротилися, але 

почастішали на окраїнах, де, внаслідок незадовільних побутових і культурних 

умов, тиф швидко поширювався контактним шляхом. Найбільш уразливим для 

хвороби виявився бездомний люд, босяки, жебраки, чорнороби й артільні 

робітники, які скупчено мешкали в брудних і тісних нічліжках, коморках й 



 

 

 

артільних приміщеннях. Губернська земська лікарня була переповнена хворими 

на черевний тиф. Болезнь активно поражала и медицинский персонал. Тому 

терміново відкрили два тифозних бараки у Миколаївський лікарні. Буквально 

протягом тижня Олександрівська лікарня розгорнула кілька додаткових 

відділень – загалом на 430 ліжок. Тимчасову тифозну лікарню облаштували у 

передмісті Харкова, на Іванівці. Міське громадське самоврядування 

організувало відкриття двох нових нічліжних притулків і виділило додаткові 

кошти на благоустрій і дезінфекцію нічліжок. Губернська влада також не 

залишилася осторонь і надала певну допомогу в боротьбі з епідемією. 

Оперативні й чіткі дії міської та земської медицини, допомога губернатора не 

були даремними - вони забезпечили найнижчу за всі роки смертність від тифу. 

Разом з тим, незважаючи на епідемію, між містом і земством тривала стара 

суперечка про те, хто зобов'язаний лікувати городян, що не мали лікарняних 

білетів. У результаті деякі захворілі «безбилетчики» залишалися взагалі без 

медичної допомоги [154, с. 5; 155, с. 15; 355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 55–

56; 381, с. 461; 383, с. 247; 385, с. 90]. Взагалі 1909 рік був жахливим для 

Харкова в епідемічному відношенні. Підсумки епідемій того року за даними 

санітарного відділення міської управи такі: 

черевний тиф – 8296 випадків (у 1908 р. - 354); 

висипний тиф – 792 (325); 

поворотний тиф – 1787 (2553); 

скарлатина – 2048 (193); 

дифтерія – 654 (230); 

кір – 534 (254); 

віспа – 158 (98). 

Всього 14269 випадків гострих інфекційних захворювань проти 4007 

випадків у 1908 (теж неблагополучному в цьому плані) році [384, с. 344; 386, с. 

207; 387, с. 284–285; 388, с. 385; 391, с. 184–185]. 

У 1910 р. епідемічна обстановка вже значно покращилася: 

поворотний тиф – 339 випадків; 



 

 

 

бешиха – 437; 

дифтерія – 900; 

скарлатина – 1103. 

Разом – 2779 випадків гострих інфекційних захворювань, тобто в 5 разів 

менше, ніж у попередньому і в 1,5 рази менше, ніж у 1908 р. [278, с. 90]. 

У 1911 р. була епідемія висипного тифу в пересильній в'язниці. Хворі 

розміщувалися за рахунок земства в бараку Миколаївської лікарні. У 1913 році 

епідемія поворотного тифу теж спалахнула у пересильній в’язниці, а звідти 

перекинулась на нічліжки й артільні помешкання міста. Щоб розвантажити 

нічліжки на період епідемії, міська управа орендувала приміщення на 

Благовіщенському базарі й відкрила додатковий нічліжний притулок на 60 

місць. Для всіх, хто там зупинявся, було забезпечено миття у лазні двічі на 

тиждень з дезінфекцією та дезінсекцією їхнього одягу. Приміщення притулків 

також підлягали систематичному знезараженню [155, с. 58–59; 278, с. 90]. 

У жовтні 1915 р. у Харкові спалахнула епідемія висипного тифу, 

привнесена хвилею біженців, що рятувалися від війни. У липні одна з таких 

хвиль принесла в місто холеру, скарлатину й кір. У жовтні дійшла черга й до 

висипного тифу. Зареєстрували 974 хворих тільки з числа «харьковцев». Одним 

з ефективних заходів боротьби з епідеміями висипного тифу, що 

характеризується найвищим ступенем заразливості, є своєчасна ізоляція 

хворих. Навчені гірким досвідом минулих років харківські медики здійснили 

цей захід, як на ті часи, блискуче. 97 % хворих були госпіталізовані, головним 

чином до Миколаївської лікарні й, частково, до госпіталю «Комітету союзу 

міст», шо був відкритий під час війни на території тієї ж Миколаївської лікарні. 

Завдяки цьому летальність була порівняно низькою – усього 8,13 %. Такий 

показник у значній мірі може бути поставлений у заслугу міському 

громадському самоврядуванню, яке цього разу чітко організувало стаціонарне 

лікування тифозних хворих [39]. 

Віспа. Віспа в пореформений період ХІХ і на початку ХХ ст. не полишала 

Харків ані на рік. Спалахи захворювань припадали на 1879, 1883, 1887, 1898, 



 

 

 

1902 і 1911–1912 роки [55, ф. 3, оп. 267, спр. 195, арк. 43; оп. 273, спр. 22, арк. 

1, 26; 155, с. 4; 317, отд. V, с. 278; 333, отд. VI, с. 392; 334, отд. III, с. 202; 341, 

отд. II, с. 96; 342, отд. II, с. 90; 344, отд. IV, с. 108; 348, отд. X, с. 317; 357, Обзор 

Харьк. губ. за 1911 г., с. 64; 358, Обзор Харьк. губ. за 1912 г., с. 63]. 

Віспощепленням займались під керівництвом «городовых» та земських 

лікарів фельдшери, сповитухи і, звичайно, віспощепії. З відкриттям міської 

лікарні більшу частину цієї роботи, причому, безкоштовно, виконували там. 

Для віспощеплень телячим детритом в Олександівській лікарні обладнали 

спеціальний кабінет. Тому в 1876 р. у Харкові залишався лише один 

«вольнопрактикующий» віспощепій – Тельнов [325, с. 46; 330, отд. III, с. 185]. 

У 1879 році за рахунок міського бюджету неподалік від Олександрівської 

лікарні було відкрито ще один пункт, у якому Тельнов по суботах безплатно 

робив щеплення всім бажаючим будь-якого віку [55, ф. 45, оп. 1, спр. 650, арк. 

95]. 

1884 року кабінет віспощеплень з Олександрівської лікарні був 

переведений у дитячу міську лікарню, а 1891 – в міську амбулаторну дитячу 

лікарню. При дитячій міській лікарні імені князя Д.М. Кропоткіна створили 

віспяний телятник. У спеціалізованому кабінеті упродовж 1882 року 

прищепили 497 дітей; 1883 – 599; 1884 – 1138; 1898 – 1258; 1900 – 1443; 1901 – 

1636; 1902 – 1729 [303, с. 302; 317, отд. V, с. 278; 330, отд. III, с. 185; 331, отд. 

V, с. 316; 335, отд. III, с. 170; 344, отд. IV, с. 108; 346, отд. I, с. 70; 347, отд. I, с. 

82]. 

Безкоштовні віспощеплення телячою лімфою і детритом робили також з 

1873 року в лікарні Харківського медичного товариства. Наприклад, за 1884 рік 

при ХМТ було прищеплено 414 дітей [235, с. 287; 303, с. 302; 331, отд. V, с. 

316]. 

Від 1890 року без оплати проводили щеплення телячим детритом із 

власного телятника при губернській земській лікарні. Лише за перший рік там 

було прищеплено віспу 250 дітям [337, отд. IV, с. 259]. А з 1902 року медики 

почали практикувати віспощеплення по дільницях. На 1913 рік воно було 



 

 

 

запроваджене в усіх амбулаторіях, підпорядкованих місту [62, с. 189; 348, отд. 

Х, с. 317; 378, с. 100]. 

З 1883 року в Харкові існував і приватний віспяний телятник О.І. 

Тертичникової, звідки реалізовували лімфу і детрит. При телятнику теж було 

налагоджено віспощеплення [332, отд. VI, с. 352; 333, отд. VI, с. 385; 334, отд. 

III, с. 223; 335, отд. III, с. 170; 337, отд. IV, с. 291; 339, отд. VIII, с. 389; 340, отд. 

VII, с. 378; 341, отд. VIII, с. 330]. 

Шкільним лікарям ставилося в обов'язок робити всім новим учням 

щеплення проти віспи. Але коштів на віспощеплення не виділялося, у зв'язку із 

чим ця вимога не виконувалася. Проте у випадках епідемічного поширення 

віспи в Харкові міська управа виділяла кошти на вакцину й запрошувала лікаря 

або студента-медика для поголовної вакцинації учнів у міських навчальних 

закладах. Так було в 1905 і 1908 рр. Щораз у такий спосіб вдавалося 

прищеплювати більше 3 тисяч осіб. У 1912 році, коли в Харкові спостерігався 

спалах віспи, міська управа запросила студентку-медичку для вакцинування 

учнів міських шкіл. На жаль, історія не зберегла для нас імені цієї дівчини, яка 

сама зробила майже 4800 прищеплень – тобто більше, ніж загалом усі 

амбулаторії. Згодом ревакцинацію учнів було доручено шкільним лікарям. 

Безкоштовне віспощеплення налагодили також у дитячій поліклініці 

університету та при земському повивальному училищі. За плату віспу 

прищепляли в приватній практиці лікарі, фельдшери й акушерки [62, с. 189; 

155, с. 58; 378, с. 100]. 

Слід зазначити, що харківське міське самоврядування у пореформений 

період з честю справлялося із завданнями щодо віспощеплень, тому 

захворюваність на натуральну віспу навіть під час епідемічних спалахів не 

перевищувала показника 1,8 на 1000 жителів. У порівнянні з іншими 

небезпечними інфекціями того ж періоду це була незначна цифра [55, ф. 3, оп. 

267, спр. 195, арк. 43; оп. 273, спр. 22, арк. 1, 26; 155, с. 4; 317, отд. V, с. 278; 

333, отд. VI, с. 392; 334, отд. III, с. 202; 341, отд. II, с. 96; 342, отд. II, с. 90; 344, 



 

 

 

отд. IV, с. 108; 348, отд. X, с. 317; 357, Обзор Харьк. губ. за 1911 г., с. 64; 358, 

Обзор Харьк. губ. за 1912 г., с. 63]. 

Дифтерія. Перша епідемія дифтерії спіткала Харків у 1878 році, 

розвивалась упродовж 1879–1881, а в 1881–1882 почала спадати. У розпал 

епідемії смертність від цієї хвороби досягала 30 % [55, ф. 3, оп. 267, спр. 195, 

арк. 43; ф. 3, оп. 279, спр. 18, арк. 172]. Від загальної кількості дітей, що 

померли за ці роки, 10 % припадало на дифтерійних хворих. Протидія дифтерії 

була явно недостатньою. При дитячій лікарні діяло єдине в місті дифтерійне 

відділення всього лише на 10 ліжок, куди приймали і дорослих, хоча ті могли 

лікуватися і в інших закладах. Через брак місць хворим дітям часто відмовляли 

в госпіталізації. Заклики медичної громадськості щодо відкриття в Харкові 

спеціальної протидифтерійної лікарні так і не були реалізовані. Не допомогла й 

підтримка в цьому питанні обласного земського протидифтерійного з’їзду, що 

відбувся в Харкові 1881 року [55, ф. 3, оп. 277, спр. 42, арк. 1–14; оп. 279, спр. 

18, арк. 186–187; 294]. 

Не полишала страшна хвороба наше місто і в наступні роки. Її 

осередками були найбідніші райони. Однак загальних заходів профілактики 

дифтерії не проводилося. Після того, як минула епідемія 1878–1882 років, було 

ліквідовано центральний губернський комітет із припинення дифтерії (23 

грудня 1881 року), а також усі спеціальні санітарні загони. У 1895 році для 

лікування хворих почали застосовувати протидифтерійну сироватку, 

виробництво якої вперше у Європі організували на бактеріологічній станції при 

Харківському медичному товаристві Віктор Недригайлов, Григорій Острянін і 

Степан Коршун. Пізніше додаткова сироватка почала надходити з Києва. 

Незважаючи на це, за 1883–1913 роки захворюваність харківського населення 

на дифтерію, за даними про звертання до медиків, майже не мінялася, 

коливаючись навколо цифри 5 на 1000 жителів. Різкого зниження смертності 

від дифтерії за цей же період так само не спостерігалося [117; 317, отд. V, с. 

274–276; 330, отд. III, с. 183–184; 331, отд. V, с. 313–314; 332, отд. VI, с. 357–

358; 333, отд. VI, с. 391–392; 334, отд. III, с. 202; 335, отд. III, с. 146; 336, отд. 



 

 

 

IV, с. 252; 337, отд. IV, с. 258; 340, отд. II, с. 90; 341, отд. II, с. 94; 342, отд. II, с. 

89–90; 343, отд. II, с. 86; 344, отд. IV, с. 107; 346, отд. I, с. 69; 347, отд. I, с. 80–

81; 348, отд. X, с. 315–316; 355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 55; 356, Обзор 

Харьк. губ. за 1910 г., с. 55; 357, Обзор Харьк. губ. за 1911 г., с. 64; 358, Обзор 

Харьк. губ. за 1912 г., с. 63]. 

Отже, загалом організація боротьби з особливо небезпечними інфекціями, 

безумовно, зробила великий поступальний крок у порівнянні з дореформеним 

періодом і стала найвищою точкою розвитку харківської охорони здоров’я у 

дожовтневі часи. Це було обумовлено фактором особливої небезпечності 

інфекцій. З одного боку, харківська влада була відповідальна за їх приборкання 

і тому докладала до цієї справи всіх своїх адміністративних здібностей. З 

іншого боку, надзвичайна небезпека штовхала на самовіддану роботу 

харківських медиків і пересічних громадян. Але попри все, грізні інфекції або 

регулярно поверталися до Харкова, або зовсім не полишали його. Головними 

причинами такої ситуації були: загальна санітарна невпорядкованість міста, 

бідність і низький культурний рівень більшості населення, відсутність 

спеціалізованої інфекційної лікарні. Що ж до дифтерії, то налагодити 

ефективне протистояння їй не вдалося, незважаючи на запровадження 

харківськими медиками найпередовіших методів. 

Підсумовуючи аналіз історичних умов становлення основ організації 

охорони здоров'я в Харкові, маємо зазначити, що її підвалини почали 

закладатися з кінця 30-х років XVIII ст. на виконання імператорської резолюції 

1737 р. До того медична допомога населенню міста покладалася на полкових 

цирульників, яких дуже умовно можна вважати медиками. Протягом XVIII ст. 

ця організація була ще дуже примітивною і спиралася лише на лічених 

посадових осіб медичного персоналу. Зі створенням в Харкові губернської 

лікарської управи охорона здоров'я суттєво організаційно зміцнілася, набула 

певної спеціалізації з хірургії й акушерства, але її керування було громіздким і 

малоефективним. У пореформений період два важливих управлінських 

чинники сприяли поступальному розвиткові харківської охорони здоров'я: 



 

 

 

діяльність земських установ і (найголовніше!) створення міської лікувально-

санітарної організації. Такий хід розбудови охорони здоров'я був закономірним 

для великих міст Російської імперії. 

Висококваліфікованими медичними кадрами Харків в основному 

забезпечували медичний факультет Імператорського Харківського університету 

і фельдшерська школа при «богоугодных заведениях» Харківського Приказу 

громадського опікування. На кінець періоду, що розглядається, рівень 

забезпеченості «харьковцев» лікарською, фельдшерською й акушерською 

допомогою був значно вищим не тільки за всі українські (у складі Російської 

імперії) міста, а й навіть за показники обох російських столиць і середні 

(враховуючи як міську, так і сільську місцевість) показники по країнах Європи і 

США. 

Фінансування харківської охорони здоров'я здійснювалося з різних 

джерел, однак, як і всюди в державі, не покривало її потреб. Проте специфіка 

розвитку охорони здоров'я в Харкові визначається тим, що рівень її організації 

напередодні Першої світової війни був для міст Російської імперії одним з 

найвищих. 

Аналізуючи організацію медичної допомоги при найважливіших 

хворобах, ми можемо чітко простежити вплив соціальних факторів на їх 

виникнення і поширення. Ті хвороби людини, виникнення і поширення яких у 

визначальній мірі залежать від впливу несприятливих соціально-економічних 

умов вважають соціальними хворобами. З розглянутих вище до таких 

безумовно можна віднести венеричні хвороби, туберкульоз, цингу. Разом з тим, 

соціально-економічні умови прямо або побічно впливають на виникнення і 

розвиток багатьох інших хвороб людини. Так, швидкість поширення холерних 

епідемій у Харкові була значно вище в санітарно невпорядкованих районах 

міста, де мешкала біднота. Антисанітарія, що панувала на бідних околицях, 

сприяла поширенню там і тифов, і дизентерії. Від малярії теж страждали не 

жителі елітного Нагірного району, а малозабезпечені жителі низинних частин 

міста. У них же частіше виявляли ревматизм. Їхні діти набагато сильніше 



 

 

 

потерпали від дифтерії, кору, скарлатини, коклюшу. Найважливішим 

соціальним фактором постійної присутності в Харкові віспяної інфекції був 

низький культурний рівень міського плебсу, що не розумів користі 

віспощеплення. Тобто соціальні чинники в Харкові за хронологічних меж 

дослідження завжди відігравали важливу роль в умовах поширення і 

протікання не тільки соціальних, але й природних хвороб. Важкі соціально-

економічні умови життя, бідність і низький культурний рівень переважної 

більшості містян, мала доступність для них кваліфікованої медичної допомоги 

прямо і несприятливо відбивалися на стані здоров'я і смертності мешканців 

міста. Сприятливих соціальних чинників, які б зміцнювали здоров'я людей, в 

Харкові з початку його існування просто не діяло. Але з плином часу дія 

несприятливих соціальних чинників на здоров'я «харьковцев» поступово 

зменшувалася, і навпаки, посилювалася дія чинників сприятливих. Це було 

пов’язане з реформуванням суспільства, розвитком житлово-комунальної і 

соціальної сфери міста. Доказовим прикладом позитивних зрушень виступають 

показники смертності в Харкові, які за 30 років (50-80-ті роки ХІХ ст.) 

знизилися більш, ніж у 2,5 рази. Що стосується небезпечних хвороб, то 

боротьба з ними становить найяскравіші сторінки історії харківської охорони 

здоров'я, які ілюструють беззавітну відданість харківських медиків своїй справі, 

справжню мужність і навіть героїзм. Протиепідемічна діяльність харківських 

медиків стала найвищим досягненням харківської охорони здоров'я в 

дорадянський період не тільки в моральному аспекті. Під час епідемій було 

нагромаджено найцінніший досвід у справі організації боротьби з 

інфекційними захворюваннями. Щоправда, бюрократичні перешкоди і 

забобони населення гальмували позитивні процеси. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОЗДІЛ 3 

ВИНИКНЕННЯ, ПРАКТИЧНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ 

САНІТАРНИХ СЛУЖБ: ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 

3.1. Санітарний стан міста 

 

Від часу заснування і впродовж століть санітарний стан Харкова 

залишався незадовільним. А спричиняли його природні умови. Лише центр 

міста розташувався на узвишші, а решта території являла собою болотисті 

низини. Харків був помережений болотами, драговинами, озерами та 

протоками, тому в негоду Залопанська і Захарківська частини буквально 

потопали у багні. Близькість до поверхні підгрунтових вод перетворювала їх 

навесні в суцільне болото. Маловодні річки Лопань і Харків у багатьох місцях 

загатили греблями з водяними млинами, тому вода в них застоювалася, цвіла й 

випаровувалася, отруюючи атмосферу. Місто було ще й угноєним понад усяку 

міру. Величезна кількість гною нагромаджувалася через численні ярмарки, на 

які до Харкова прибував гужовий транспорт з усієї Російської імперії. 

Сучасники називали Харків фабрикою, що виробляє гній. Гнойова пилюка та 

випаровування робили повітря міста ще небезпечнішим. За таких умов хробаки, 

плазуни, земноводні та комахи, часом просто заполоняли місто. Навесні й 

восени вулицями та майданами було неможливо ні пройти, ні проїхати. Для 

студентів університету тоді запроваджували спеціальні «грязные каникулы». У 

1815 році навіть розглядалося питання про переїзд університету в якесь інше 

місце через антисанітарні умови життя в Харкові. Непролазна багнюка, яку не 

могли подолати студенти, стала 1824 року для університетського начальства 

найважливішим аргументом на користь перенесення клініки й анатомічного 

театру із залопанського будинку в основні споруди університету [7, т. 1, с. 168, 

172, 173; т. 2, с. 91–93; 55, ф. 3, оп. 63, спр. 141, арк. 1; 331, отд. IX, с. 100; 426, 

с. 81–83]. 

У пореформений період санітарний стан Харкова дещо поліпшився. 

Зміцнили береги річок, облаштували набережні, бруківки, тротуари, провели 



 

 

 

канали у пониззі, а лощини підвищили за допомогою насипів. Очищення 

майданів, запровадження нагляду за дотриманням чистоти на вулицях принесли 

відчутну користь у гігієнічному відношенні. Принаймні центр позбавився 

непролазного бруду навесні та восени. Санітарні умови центру були значно 

поліпшені завдяки двом подіям. Це, по-перше, перенесення Суздальського 

торговельного ряду від Успенського собору до Благовіщенського базару. І, по-

друге, заборона на утримання постоялих дворів для візників у цій частині міста 

[55, ф. 4, оп. 13, спр. 396, арк. 1–2]. Однак і після цього Харків ще залишався 

неблагополучним у санітарному відношенні. Санітарні умови життя 

«харьковцев» у 60–70-ті роки ХІХ сторіччя досить докладно проаналізували 

Д.І. Багалій та Д.П. Міллер [7, т. 2, с. 103–108]. Цей аналіз, гадаємо, слід 

доповнити кількома деталями. 

Річки Харків та Лопань мали всі ознаки болотистих річок и вже на вході 

до міста несли воду, що була непридатною для пиття. А в міських межах 

Лопань забруднювали численні виробництва і господарства: вовномийні, 

миловарні, салотопні, кузні, бондарні майстерні, готелі, Благовіщенський базар, 

лазні, заводи з виробництва газу, кахлів, рукавичок, шуб, фарб, чавунного литва 

та іншого добра. Найбільшої шкоди воді завдавали вовномийні у місцях свого 

розташування. А розміщувалися вони всі на лівому березі Лопані, починаючи 

від Москалівки й далі. При висушуванні вовни міазми заполоняли все пониззя 

Харкова [296, с. 1–3; 303, с. 293]. 

В умовах недостачі води харківськи ріки у багатьох місцях гатили 

греблями, внаслідок чого вода там застоювалася й гнила; дощі на тільки не 

освіжали її, але й додавали нову кількість нечистот. Із цих причин річки в місті 

були переповнені нечистотами, вони буквально труїли людей непридатною 

водою та шкідливими випаровуваннями [52, с. 69–70]. Клімат Нагірної частини 

був значно здоровішим, але й тут населення потерпало від жахливого смороду 

ночами, коли відбувалося вивезення нечистот за місто [303, с. 289, 293]. 

Увесь гній, зібраний у місті від часу його заснування, так і лишався тут, 

утворивши шар ґрунту й замуливши русла харківських річок. В оглядовий 



 

 

 

період територія міста так само угноювалася, бо виливалися нечистоти на 

поверхню ґрунту або створювалися вигрібні ями, які ніколи не вичищали через 

дорожнечу асенізаторських послуг. Цементованих вигрібних ям у Харкові на 

той час майже не існувало. А з будинків, зведених на узбережжі, продовжували 

виводити різноманітні канави й труби для скидання нечистот у воду. По 

берегах річок утворювалися звалища різних відходів та загиблих тварин, які 

потім змивалися у воду й отруювали її. Тому річки, протікаючи містом, у спеку 

вкривалися густою зеленою ряскою упереміш з покидьками й трупами собак, 

кішок, пацюків та інших дрібних тварин. Особливо нестерпним слід вважати 

існування жителів Москалівки, де така вода затримувалася перед найбільшою 

основ’янською греблею. Особливе нагромадження бруду відбувалося під 

мостами харківських річок. Забруднена фекаліями та іншими нечистотами вода 

ставала не лише непитною, але й небезпечною для купання, прання та миття 

підлоги [55, ф. 4, оп. 46, спр. 66, арк. 1–2 (зв.); 151; 303, с. 291–293; 362, с. 139–

141]. Однак недостатня кількість у місті колодязів з якісною водою, аж до 

введення у дію водогону, призводила до масового використання річкової води 

тими, хто мешкав далеко від Карпівської та Бєлгородської криниць, звідки 

возили бочками воду як для приготування їжі, так і для пиття, не кажучи вже 

про напування скотини та інші господарські потреби [55, ф. 4, оп. 13, спр. 396, 

арк. 4; оп. 46, спр. 66, арк. 1–2 (зв.)]. 

80-ті роки позначилися поліпшенням санітарно–гігієнічних умов життя 

Харкова завдяки проведенню водогону, який став до ладу в липні 1881 року. 

Майже припинилося користування послугами водовозів, бочки яких не 

відрізнялись чистотою, скоротилося домашнє зберігання води, що не завжди 

було безпечним для здоров’я людей, які її вживали. Річкова вода майже зникла 

з ужитку. 

Водопостачання населення в Харкові після введення водогону 

здійснювалося різними способами: одні жителі користувалися водою з кранів, 

що були встановлені в будинках чи на подвір’ях; інші брали воду з 

водорозбірних колонок, колодязів або криниць; а хтось таки продовжував 



 

 

 

звертатися до водовозів. Харківський водогін наповнювала суміш вод джерел і 

бурових (артезіанських) свердловин різних водоносних шарів. У 1912 р. 

середньодобове споживання водопровідної води було мізерним і становило 

лише 1,87 відра на одного «харьковца» (приблизно 22,5 літра) [52, с. 71, 73; 62, 

с. 192; 343, отд. II, с. 84, 88, 93; 346, отд. I, с. 68; 347, отд. I, с. 79–80; 348, отд. 

Х, с. 314]. У 1914 р. воно зросло до 3 відер на добу, тоді як у Києві цей 

показник становив 5 відер, у Москві – 7, а в Петрограді – 12. Водогін 

обслуговував далеко не все місто: з 8 тисяч забудованих дворів на 1915 рік він 

був підведений приблизно лише до 2 тисяч [314, с. 36]. 

Між уведенням до ладу водогону в 1881 році й пуском каналізації в 1915 

ніяких радикальних заходів для зміни санітарного стану в Харкові не вживали. 

Житлові і господарські будинки зводилися скупчено. Побутові умови 

переважної більшості мешканців не відповідали санітарним нормам. Велику 

небезпеку для здоров’я харківців становили кладовища, розміщені поблизу 

густонаселених районів. 

Відкриті, незабруковані площі, що слугували для купівлі-продажу 

продовольчих товарів, створювали безліч незручностей і нездорових, 

шкідливих умов у справі постачання населенню доброякісних продуктів 

харчування. Влітку пил, навесні й восени бруд, невідповідна для зберігання 

товарів температура і температурні коливання, несприятливі атмосферні явища 

призводили до їх швидкого псування. Зразком санітарних негараздів були 

харківські базари. Всього офіційних базарів у пореформеному Харкові було 

шість: Благовіщенський, Кінний, Рибний, Холодногірський, Кузінський, 

Заїківський. З них перше місце за розміром і товарообігом займав 

Благовіщенський, друге – Кінний, третє – Рибний. Базарна торгівля в Харкові 

перебувала у віданні базарної комісії міської думи під головуванням члена 

міської управи, який очолював господарське відділення. Контроль за 

виконанням розпоряджень і постанов базарної комісії покладався на трьох 

доглядачів базарів: перший наглядав за Благовіщенським, другий – за Кінним, 



 

 

 

третій – за Рибним, Холодногірським і Кузінським. Нагляд за Заїковським 

базаром покладався на помічника доглядача Благовіщенського базару. 

Харківське міське самоврядування у 80-х роках ХІХ ст. звернуло увагу на 

вкрай негігієнічний стан міських базарних площ. Шляхом замощення, побудови 

ларьків, рундуків, прилавків, різноманітних напіввідкритих і критих приміщень 

торговельні площі поступово впорядковувалися. 

Благовіщенський базар, найстаріший і найбільший у місті, 

розташовувався в його центральній частині. Він був найпроблемнішим з точки 

зору виконання санітарних норм. На його території панували бруд, сморід, 

загниваючі залишки м’ясних і рибних лавок, купи нечистот. Стоків не було 

зовсім. І міська влада вирішила зайнятися усуненням цих пагубних умов. 

Зважаючи на те, що однією з головних причин антісанітарії на 

Благовіщенському базарі була його незамощеність, міська влада почала 

приділяти увагу цій проблемі. У результаті на початку ХХ ст. була замощена 

значна частина площі базару. Зовнішній вигляд базару значно змінився: були 

вибудувані хлібна галерея (яка згоріла в 1910 р.), торговельні ряди, базарна 

контора, трактир, обгороджена набережна ріки Лопань, деякі майданчики між 

проїздами обнесли легким поруччям. 

Проте всі ці заходи були паліативними, а потрібні були докорінні зміни 

на рівні тогочасних санітарно-гігієнічних вимог. З метою їх здійснення 

розроблялися проекти й кошториси, проводилися опитування базарних 

торговців, навіть приймалися від них заяви про готовність брати участь у 

будівельних витратах, призначалися вже терміни, але далі справа не рухалася. 

Однією з тогочасних санітарно-гігієнічних вимог була наявність в такому 

великому місті, як Харків, критого ринку з вентиляцією, водопостачанням, 

освітленням і холодильним приміщенням на кшталт таких, які вже існували в 

Санкт-Петербурзі, Москві, Києві, Варшаві, Ростові-на-Дону. Тому базарна 

комісія міської думи внесла на її розгляд пропозиції про побудову на 

Благовіщенському базарі приміщення критого ринку. 1902 року міська дума 

ухвалила рішення облаштувати критий ринок за всіма правилами санітарії і 



 

 

 

обладнати його холодильником. Перший проект критого ринку був 

затверджений думою ще 1904 року, але він не виконувався за браком коштів. У 

квітні 1905 року спеціальна комісія, призначена губернатором, підтвердила 

необхідність критого ринку. Нарешті 23 лютого 1912 р. Харківська міська дума 

прийняла спеціальну постанову з цього приводу, якою був затверджений 

кошторис на будівництво. А 10 червня 1912 р. відбулася закладка головного 

корпусу критого ринку в центрі Благовіщенського базару. Здійсненням робіт 

керувала спеціальна будівельна комісія, яка була уповноважена Думою. 

Завершилося будівництво в 1914 році [55, ф. 4, оп. 13, спр. 396, арк. 4; 111, с. 

122; 155, с. 3; 273; 279, с. 16–17, 21, 22, 23; 426]. Відкрили ж критий ринок 

Благовіщенського базару тільки 15 вересня 1915 р., однак він мав чимало 

будівельних недоліків і потребував тривалих додаткових робіт [85, с. 36]. 

Кінний базар порівняно з Благовіщенським був значно краще 

впорядженим у санітарному відношенні. 

Рибний базар розташовувався в самому центрі міста. Внаслідок цього 

йому не вистачало місця, і він страждав на тісноту. А в тісноті украй важко 

було підтримувати належні санітарні умови. Тому вся робота із санітарного 

облаштування цього базару зводилася до знесення деяких торговельних місць з 

метою розширення вільної площі. Незважаючи на опір торговців, міська влада 

досить успішно здійснювала діяльність у цьому напрямі. 

Холодногірський базар почав формуватися з 1898 р., тобто в умовах 

існування міської санітарної служби і під її контролем. Тому його санітарний 

стан не викликав особливих нарікань. Те ж саме стосується Заїківського базару. 

А Кузінський був настільки незначним, що до нього просто «не доходили 

руки». 

Офіційно затверджених базарів у Харкові було недостатньо для стрімко 

зростаючого населення міста. Тому в різних частинах міста виникали маленькі 

«стихійні» базари прямо на вулицях. Їх стан був геть антісанітарним, і поліція 

час від часу ліквідувала їх. Але вони стихійно виникали знову. 



 

 

 

У пореформений період в Харкові поширилася й маркітантська торгівля. 

Під нею тоді розуміли будь-яку роздрібну дріб'язкову торгівлю з пересувних 

пристосувань. Маркітантська торгівля безпорядно здійснювалася по всьому 

місті. Санітарних норм при такій торгівлі здебільшого не дотримувалися. І 

якщо на базарах з цим, хоча й з малим успіхом, якось боролися, то на вулицях 

боротися за дотримання санітарних норм маркітантами було просто марно [279, 

с. 23–26]. 

Реальну підготовку до проведення каналізації Харків розпочав 1907 року, 

будівельні роботи – 1912 р., а введення її в дію відбулося аж 1915 р. На думку 

дослідника історії міст Лівобережної України Д.М. Чорного, можна виділити 

кілька причин повільного вирішення такого важливого для міста питання. По-

перше, необхідність створення каналізації не була очевидною для значної 

частини містян. Це потребувало тривалої роботи щодо популярізації проекту. 

Вона спрямовувалась, водночас, на залучення коштів мешканців. Попередня 

передплата серед населення принесла 150 тисяч рублів, що дало міському 

самоврядуванню вагомий аргумент: каналізація не стане тягарем для міських 

фінансів. По-друге, зведення каналізації потребувало акумуляції в руках міста 

земельних ділянок. З цією метою довелось купувати землю та вдаватись до 

примусового відчуження в тих випадках, коли власники відмовлялись 

продавати її. По-третє, можливості для розбудови каналізації відкрились лише 

після 1904 р., коли місто викупило водогін у концесіонерів, відкривши шлях 

для комплексного вирішення питання водопостачання і водовідведення під 

контролем міста та за єдиним планом [278, с. 99–100; 419, с. 188]. Тільки в 1907 

р. з ініціативи заступника міського голови К.О. Зворикіна була обрана 

спеціальна комісія думи. Того ж року він разом з міським санітарним лікарем 

В.В. Фавром були відряджені за кордон для вивчення питань біологічної 

очистки. Протягом 1908 р. комісія разом з міською управою напрацювала 

ґрунтовні підготовчі матеріали. Будівництво здійснювалось господарським 

способом. Нарешті, в серпні 1915 р. була відкрита перша черга каналізації [85, 

с. 39]. 



 

 

 

Отже, характерними негативними щодо санітарії особливостями Харкова 

були забрудненість річок, труднощі з водопостачанням і вивезенням побутових 

відходів (як рідких, так і твердих), довготривала відсутність каналізації, 

скупченість будівель, погані житлові умови для більшості жителів міста. 

 

 

3.2. Виникнення й перший період санітарної діяльності 

 

У XVII, XVIII і в дореформений період ХІХ ст. ніякої санітарної 

організації в місті не існувало. Не було й спеціальних санітарних лікарів. Але 

окремі напрями санітарної діяльності виникали й розвивалися, створюючи 

передумови для організації згодом міської санітарно-протиепідемічної служби. 

У галузі комунальної гігієни головними завданнями були осушення, 

замощення та санітарне очищення міста. Проте міська влада, за поодинокими 

винятками, не приділяла цим питанням належної уваги. До певної міри 

впорядковували місто тільки напередодні візитів перших осіб або членів 

імператорської родини. Так, проїзд через Харків імператриці Катерини II у 1787 

р. стимулював створення системи водовідведення на Холодній Горі. Більше 

того, до приїзду цариці було навіть укладено бруківку від Холодної гори через 

Катеринославську вулицю (нині Полтавський шлях) та по всій Московській 

вулиці (початок сучасного Московського проспекту). Але через відсутність 

поблизу Харкова твердого каменю бруківку виготовляли чи то з піщанику, чи 

то з простої цегли. Через рік вона стала непридатною для використання, і ці 

вулиці наново замостили традиційними для Харкова матеріалами – фашинням 

(тобто в’язками хмизу чи лози) та піском [7, т. 1, с. 170]. Замощення вулиць 

фашинами призводило до того, що залишений під ними гній продовжував 

додавати в харківське повітря смердючі випаровування [426, с. 82]. 

Справу санітарного очищення міста і підтримання в ньому порядку 

харківське начальство споконвіку намагалося перекласти на інші плечі. Ще у 

1746 році канцелярія Харківського полку видала інструкцію, якою 



 

 

 

відповідальність за санітарний стан міста покладалася на городничого та самих 

«харьковцев». Однак городничі тоді, за старою козацькою традицією, 

переймалися лише станом міських укріплень, а не санітарними проблемами. 

Самі ж «харьковцы» не розуміли значення санітарних заходів і були до них 

абсолютно байдужими. Тому, незважаючи на низку інструкцій, рішень, 

постанов, розпоряджень та наказів полкової канцелярії, харківського 

магістрату, градської думи, губернського керівництва, санітарне обличчя 

Харкова протягом XVIII ст. не покращало. Очищення міської території 

відбувалось інколи, з приводу якихось визначних подій. Тоді на вулиці 

виганяли мешканців, яким було наказано прибрати території, прилеглі до їхніх 

будинків та подвір'їв, а майдани та базари прибирали арештанти й рекрути [3, с. 

5; 7, т. 1, с. 168–175; 364, с. 185–187]. 

На початку XIX ст. місто ще залишалося брудним. Щоправда, час від 

часу начальство звертало свою увагу на санітарний стан губернської столиці. 

Так, у 1804 р. новопризначений губернатор І.І. Бахтін організував силами 

арештантів громадські роботи, під час яких було споруджено кілька містків та 

умощених доріг, прибрано бруд із центральних вулиць [55, ф. 3, оп. 10, спр. 

448, арк. 1–11]. Але загальна картина санітарного безладдя в місті від цього 

мало змінилася. 

У 1816 році імператор Олександр I власноруч написав декілька загальних 

для всіх російських міст елементарних правил дотримання чистоти. По всій 

імперії розгорнулася кампанія з виконання «Высочайше составленных Правил». 

У Харкові вона збіглася з підготовкою до візитів великого князя Миколи 

Павловича (1816 р.), самого царя та великого князя Михайла Павловича (1817 

р.) [55, ф. 3, оп. 28, спр. 36, арк. 1–6, 13, 14; 309, с. 73]. Слобідськоукраїнський 

губернатор В.Г. Муратов навіть створив і очолив комісію «по очищению улиц и 

поддержанию их во всегдашней опрятности» у складі харківського 

поліцмейстера, губернського архітектора, представників від градської думи й 

університету. Харківському поліцмейстерові і командуючому харківським 

гарнізонним батальйоном були видані розпорядження щодо залучення 



 

 

 

арештантів для прибирання вулиць. Контроль за дотриманням чистоти в місті 

було покладено на приставів частин. Проте ця кампанія, як і багато інших, 

виявилась нетривалою. Пристави дуже скептично ставилися до подібних 

заходів в міському житті й не поспішали їх виконувати, якщо це не давало їм 

якихось переваг [55, ф. 3, оп. 32, спр. 66, арк. 1, 3, 11–43]. 

Важливим елементом санітарного впорядкування міста були заходи з 

винищення скажених тварин. Час від часу їх проводили за наказом губернатора 

на пропозицію лікарської управи. На цей час містянам заборонялося випускати 

з подвір'їв своїх кішок та собак, а бродячих тварин знищували й вивозили за 

місто, подалі від шляхів та населенних пунктів [55, ф. 3, оп. 25, спр. 218]. 

У 30–40-і рр. XIX ст. Харків часто відвідував імператор Микола I, 

прямуючи до Чугуєва для участі в маневрах та оглядах військ. До цих відвідин 

у місті ретельно готувалися, довелось навіть розгорнути роботи з осушення 

боліт, що певною мірою поліпшило санітарні умови [93, с. 32–33; 309, с. 73–80]. 

До галузі комунальної гігієни, безумовно, можна віднести й санітарний 

нагляд за шкідливими виробництвами. У Харкові заходи санітарного нагляду за 

діяльністю підприємств почали запроваджувати на початку XIX ст. на підставі 

відповідних «Высочайших повелений» Олександра I (1803, 1816 і 1817 рр.). До 

підприємств, що підлягали такому наглядові, належали різниці, вовномийні, 

підприємства з вичинки шкур, сирицеві та клейові фабрики, салотопні, 

миловарні, а також заводи: свічкові, міделиварні, кузні, шротоливарні, з 

виготовлення свинцевих білил та сурику. Для «устройства» перелічених 

виробництв у Харкові необхідно було отримати санітарний висновок лікарської 

управи. Вона ж здійснювала і повсякденний санітарний нагляд за їхньою 

діяльністю [55, ф. 3, оп. 35, спр. 138, арк. 31; ф. 12, оп. 1, спр. 603, арк. 1–7; оп. 

2, спр. 58, арк. 1–24]. 

Погодження в лікарській управі питання про відкриття виробництв мало 

регулювати чисельність шкідливих для Харкова виробництв, адже у місті вже 

діяли десятки «заведений, смрад и нечистоту производящих». Скажімо, на 

початку 20-х рр. у межах міста працювало: салотопень – 17; різниць – 30; 



 

 

 

миловарень – 3; вовномиєнь – 4; майстерень з вичинки шкір – 64. Про їхню 

діяльність слобідськоукраїнський губернатор В.Г. Муратов писав харківському 

поліцмейстерові дослівно таке: «…нахожу я и лично удостоверился, что 

некоторые из сих заведений, как-то для выделки кож, салотопни и скотобойни 

состоят в самых дворах хозяев и между жильями, наносящие дурной запах и 

особенно в летнее время, и замечено мною наиболее за Нетечью в дворах 

Ващенковых, во 2-й части во дворах Дорошенковых и за Лопанью по улице, 

идущей к Институту; многократно также лично замечено мною, что 

вычиняющие кожи воловьи и бараньи моют оные в речках Лопань и Харьков 

выше города, равно, как производится мойка шерсти тоже вверху города, и от 

того портится вода до того, что даже скот не пьѐт» [55, ф. 3, оп. 35, спр. 138, 

арк. 27–32]. 

1826 року була видана постанова Комітету Міністрів про перенесення 

шкідливих для здоров’я мешканців промислових підприємств за межі міст [135, 

с. 59]. Відповідно до неї губернатор В.Г. Муратов ухвалив рішення – вивести 

всі «заведения, смрад и нечистоту производящие», за Харків, вниз за течією рік, 

у місця, спеціально визначені губернським архітектором. Землю для цих 

підприємств надавали підприємцям у власність безплатно, з метою компенсації 

збитків, пов'язаних із переміщенням виробництв. Для виконання цього рішення 

в 1826 р. був визначений термін у десять років. Але насправді реалізація його 

розтяглася на декілька десятиліть [55, ф. 3, оп. 35, спр. 138, арк. 31; оп. 67, спр. 

66, арк. 3]. 

Найбільших успіхів у галузях комунальної гігієни та гігієни харчування 

харківські чиновники досягли при організації санітарного нагляду за діяльністю 

готелів, лазень, продовольчих, тютюнових і москательних лавок, булочних, 

ресторацій, трактирних, квасних та кондитерських закладів, ринків, фруктових і 

винних погребів. Тут справи йшли значно краще за інші види санітарної 

діяльності, оскільки контролери завжди мали можливість поживитися за 

рахунок тих, кого перевіряли. 



 

 

 

Санітарний нагляд за діяльністю названих підприємств торгівлі, 

побутового обслуговування населення та громадського харчування 

організовувала губернська лікарська управа. Відповідальність за цей вид 

діяльності в Харкові покладалася на молодшого «городового» (поліцейського) 

лікаря. Поточний санітарний нагляд, який тоді називали «врачебно-

полицейским надзором», мав форму раптових перевірок. Ці перевірки офіційно 

називалися «проверками правильности содержания заведения» (або 

«правильности торговли») «в медико-полицейском отношении». Здійснювали 

їх або самі медичні та поліцейські чиновники на власний розсуд (здебільшого), 

або спеціально створені для цього комісії, за планом лікарської управи чи 

розпорядженням губернатора. До складу комісій входили члени лікарської 

управи, харківські «городовые» та ветеринарні лікарі, поліцейські чиновники 

(пристави частин або квартальні наглядачі), а від громадськості – гласні 

градської думи (зазвичай депутати з боку купецтва). За результатами офіційних 

перевірок відбувались засідання лікарської управи, потім матеріали «осмотров» 

направляли або до в канцелярії губернатора, або в Харківський земський суд, 

або безпосередньо в градську поліцію для вжиття заходів. Поліція 

конфісковувала та знищувала недоброякісні продукти, а губернатор штрафував 

порушників за поданнями лікарської управи. Самовільні перевірки, ясна річ, 

перетворювались на побори з боку перевіряючих – ті або здирали хабарі, або 

вилучали в торговців свіжі та доброякісні продукти як зіпсовані [55, ф. 3, оп. 

14, спр. 237, арк. 1–5; оп. 166, спр. 295, арк. 231–232; ф. 12, оп. 1, спр. 100, арк. 

1–24, 27–31; спр. 355, арк. 1–8; спр. 598, арк. 1–26; спр. 601, арк. 1–2; спр. 780, 

арк. 19; спр. 1196, арк. 16; спр. 1274, арк. 206–207; спр. 1380, арк. 1–19; спр. 

1416 (а), арк. 13, 14; спр. 1457, 1–23; спр. 1494, арк. 1–19; спр. 1525, арк. 20; 

спр. 1564, арк. 18; 115, с. 215]. 

Основним порушенням, яке виявляли під час перевірок торгових точок, 

була торгівля непридатними, зіпсованими продуктами. Виноторговці часто 

фальсифікували дорогі марочні вина, виготовляючи їх із чихиру (дешевого 

вина або виноградного сусла) із додаванням різних ягідних настойок та 



 

 

 

хлібного спирту. У трактирах і рестораціях щоразу виявляли немитий та 

нелуджений посуд, відсутність спецодягу в кухарів, у готелях – протяги, 

несвіжу постільну білизну, погане освітлення номерів, відсутність у них 

кватирок. На ринках торгували м'ясом хворих тварин, всупереч діючому 

правилу за яким м'ясники повинні були мати завізоване в поліції свідоцтво 

ветеринарного лікаря на «скот, назначаемый к убою в пищу». Головними ж 

проблемами були загальні бруд і сморід, що панували скрізь і упродовж двох 

століть характеризували харківське життя. Відхожі місця були завжди «дурно 

устроены», їх практично ніколи не прибирали й не вичищали [55, ф. 3, оп. 166, 

спр. 295, арк. 231–232; оп. 205, спр. 111, арк. 76–78; ф. 12, оп. 1, спр. 100, арк. 

1–24, 27–31; спр. 418 арк. 20; спр. 482, арк. 1–3; спр. 598, арк. 1–26; спр. 601, 

арк. 1–2; спр. 610, арк. 1; спр. 1196, арк. 16; спр. 1380, арк. 1–19; спр. 1416 (а), 

арк. 13; спр. 1457, 1–23; спр. 1494, арк. 1–19; спр. 1663, арк. 1–12; спр. 1699, 

арк. 1–50]. 

Діяльність Харківської лікарської управи щодо гігієни праці в 

дореформений період теж мала спорадичний характер і здійснювалася після 

нещасних випадків на виробництві. Наприклад, у березні й квітні 1852 р. до 

губернської лікарні почали звертатись робітники заводу з виготовлення 

свинцевих білил купця Рижова з ознаками сильного отруєння свинцем. 

Харківська лікарська управа направила на завод комісію, що виявила грубі 

порушення санітарних норм при виготовленні білил. За поданням лікарської 

управи харківський губернатор О.С. Траскін наказав Рижову усунути всі 

порушення, організувати гаряче дієтичне харчування робітників та щоденне 

купання їх у лазні з чищенням зубів вугільним порошком. Контроль за 

виконанням цього розпорядження був покладений на харківського 

поліцмейстера і харківського поліцейського лікаря [55, ф. 3, оп. 170, спр. 76, 

арк. 1–6]. 

З наведених фактів випливає, що до великих реформ ХІХ ст. у Харкові, як 

і скрізь по Російській імперії, не склалася ще цілісна система санітарної 

діяльності. Проте перші її елементи зародилися саме тоді. І хоча заходи в 



 

 

 

різних галузях санітарної справи були переважно безсистемними й 

нерегулярними, вони нагромадили той досвід, створили ту базу, на яких і 

розвинулася в майбутньому міська санітарна служба. 

 

 

3.3. Створення в Харкові профільної організації та її значення. 

Основні напрями розвитку санітарії в пореформену добу 

 

 

3.3.1. Створення міської санітарної організації. У 1878 році, по 

закінченні російсько-турецької війни, в умовах реальної загрози чуми в Росії 

активізувався санітарний рух. На цій хвилі у Харкові нарешті було створено 

санітарну організацію, хоча питання про неї порушувалося Харківським 

медичним товариством від часу його заснування в 1861 р., а міською думою 

розглядалося з 1873 року. Початком міської санітарної організації, на наш 

погляд, слід вважати заснування міської санітарної ради у складі двох гласних 

Харківської думи й одного члена управи із залученням кількох компетентних 

осіб, запрошених думою, обрання санітарного лікаря й утворення комісії з 

визначення ступеня забрудненості харківських річок. 

Санітарна рада була консультативним органом, що за дорученням думи й 

управи займалася всебічним обговоренням питань, пов'язаних із санітарним 

упорядженням міста. На підставі рекомендацій санітарної ради міська дума 

приймала відповідні постанови із санітарної частині, а міська управа більш-

менш успішно втілювала їх у життя. Незабаром із санітарної ради вийшли 

гласні, і вона продовжила своє існування у складі голови (члена управи) і 

кількох членів (міського санітарного лікаря та професорів університету). У 

1883 р. ця структура взагалі припинила свою діяльність, хоча формально термін 

її повноважень продовжили, а в 1888 р. дума затвердила її новий склад [7, т. 2, 

с. 323–324; 55, ф. 45, оп. 19, спр. 198, арк. 70–80; 62, с. 191; 155, с. 37; 303, с. 

291; 305, с. 465–466; 317, отд. V, с. 272; 327, с. 36–37]. 



 

 

 

Вище вже йшлося про створення таких складових міської санітарної 

організації, як «санитарная команда Харьковского общественного управления» 

та міські санітарні лабораторії (хімічна й бактеріологічна). 

Увесь склад «команды», на чолі з санітарним лікарем називали ще 

санітарним відділом (відділенням) міської управи [317, отд. V, с. 272; 333, отд. 

VI, с. 389]. Співробітники «санитарной команды» та хімічної лабораторії за 

заявками приватних осіб і відповідно до розпоряджень санітарного лікаря, 

проводили дезінфекцію жител, найчастіше розчином хлорного вапна [333, отд. 

VI, с. 406; 337, отд. IV, с. 256; 341, отд. II, с. 92–93; 342, отд. II, с. 88; 343, отд. 

II, с. 84; 346, отд. I, с. 68; 347, отд. I, с. 79–80; 348, отд. Х, с. 314]. Засоби для 

дезінфекції купувалися за рахунок міського бюджету. Власники квартир і 

будинків за дезінфекцію нічого не платили [104, с. 2; 333, отд. VI, с. 406]. 

Але головним напрямом діяльності хімічної міської санітарної 

лабораторії була аналітична робота – контрольні хімічні аналізи водопровідної 

та річкової води, деяких харчових продуктів і санітарні дослідження на 

прохання приватних осіб за певну платню. Найбільша кількість таких 

досліджень припадала на свиняче м'ясо й окости з метою визначення їхньої 

якості. На доброякісні окости ставили тавро і давали дозвіл на продаж [333, отд. 

VI, с. 389–390]. 

У 1901 р. на посаду лаборанта міська управа запросила магістра фармації 

Я.М. Зільбера. При ньому лабораторія змінила пріоритети діяльності: 

дослідження окостів припинилося завдяки відкриттю на Благовіщенському 

ринку трихіноскопічної станції, а вивільнені фахівці зайнялася всебічним 

науковим аналізом інших аспектів санітарної справи. Зокрема, вони 

здійснювали систематичний контроль хімічного складу джерел водопостачання 

і води харківських рік, каналізації (після її появи в Харкові), а також харчових 

продуктів у місцях їх готування, зберігання і продажу. 

Бактеріологічна лабораторія налагодила щоденний контроль 

водопровідної води, систематичний аналіз бактеріологічного складу джерел 

водопостачання, води харківських рік та каналізації, діагностичні дослідження 



 

 

 

на дифтерію, дизентерію, холеру, туберкульоз та інші інфекції [52, с. 207–208; 

155, с. 50–56]. 

У 1899 році міська дума відновила діяльність санітарного 

консультативного органу при ній, але вже під новою назвою – санітарна 

комісія. Це була звичайна думська комісія, що створювалися відповідно до 

«Городового положения» 1892 р. Згідно цього «Положения» міські думські 

комісії підрозділялися на виконавчі і підготовчі, або дорадчі. Харківська 

санітарна комісія була підготовчою (дорадчою), тобто самостійних рішень, 

обов’язкових для виконання вона не приймала, а тільки готувала проекти на 

розгляд думи й управи. В той же час санітарні комісії міських дум Києва і 

Одеси були виконавчими, що значно розширювало їх владні повноваження. 

Санітарна комісія Харківської міської думи вивчала, обговорювала й приймала 

рекомендації з тих питань санітарного благоустрою Харкова, які ставили перед 

нею дума, міська управа, санітарні лікарі, міські лікувальні установи й 

губернська адміністрація [7, т. 2, с. 311, 314, 324; 35, с. 86; 62, с. 186, 191; 305, с. 

467–468; 348, отд. Х, с. 314; 355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 53]. 

У перші роки ХХ століття зазнало реорганізації санітарне відділення 

міської управи. Його очолив член управи і воно зосередилося переважно на 

«паперовій» роботі. Для цього санітарному відділенню був доведений 

відповідний штат: три служителі, діловод, його помічник, рахівник і 

переписувач. Відділення об'єднало все діловодство по міській санітарній 

частині; займалося статистикою інфекційних захворювань у Харкові; 

здійснювало видання санітарних друкованих матеріалів; при відділенні діяла 

бібліотека, що постійно комплектувалася спеціальною літературою (у тому 

числі й періодикою) як вітчизняного, так і закордонного видавництва. 

Санітарне відділення готувало фахові заключення для міської управи про дозвіл 

або заборону відкриття тих чи інших підприємств в межах Харкова. До речі, 

права санітарного нагляду за вже діючими підприємствами місто не мало. На 

відділення також покладався обов’язок розслідування скарг приватних осіб 

щодо будь-яких порушень санітарних норм. Зі суто практичних напрямів 



 

 

 

діяльності у віданні санітарного відділення була дезінфекція приватних жител. 

Вважалося, що оскільки у відділенні зосереджуються всі дані про інфекційні 

захворювання, то воно має реагувати на них негайним посиланням 

дезінфекторів по домівках захворілих мешканців [155, с. 40, 47–48; 305, с. 469–

471]. 

Всією ж іншою практичною діяльністю міської санітарної організації 

керувало санітарне бюро на чолі з В.В. Фавром. Офіційних нормативних 

документів, що регламентували діяльність і визначали саму назву міського 

санітарного бюро, не існувало, тому в деяких виданнях його називали 

санітарним відділом міської управи. До складу бюро (відділу) входили усі 

санітарні лікарі, хіміки й бактеріологи. На санітарне бюро часто покладалися і 

консультативні функції при міському самоврядуванні, що були сферою 

діяльності санітарної комісії, та ведення санітарного діловодства, яке взяло на 

себе санітарне відділення міської управи. [62, с. 187, 191]. 

У 1911 р. міністерство внутрішніх справ спробувало залучити 

громадськість до санітарного впорядження міст із цією метою розробило 

зразкове положення про організацію та порядок діяльності «санитарных 

попечительств». Харківська міська дума підтримала таку ідею і прийняло 

власне положення про «санитарные попечительства». Формувалися вони 

міським громадським самоврядуванням з гласних та інших активістів, а 

головними завданнями були: вивчення санітарних проблем міста, санітарно-

просвітницька робота серед населення, збір пожертвувань на санітарний 

благоустрій. У Харкові організація «санитарных попечительств» по суті 

розгорнулася вже після виборів нової думи (1914 р.), але війна, що почалася, 

відсунула її у часі й не дала змоги набути корисного досвіду. 

Важливою діяльністю Харківської думи щодо санітарного впорядження 

міста було розроблення і прийняття обов'язкових постанов із санітарної 

частини. Ними регламентувалися найважливіші сфери міського життя, а саме: 

утримання вулиць, майданів, дворів, проток, криниць; асенізаційний, 

водовозний, візницький і трактирний промисли; облаштування і утримання 



 

 

 

«простых ретирадных мест», ватерклозетів, вигрібних ям, стічних труб, сховищ 

для побутового сміття, складів ганчір'я, кісток, сирих тваринних продуктів, а 

також нічліжних притулків, мебльованих кімнат і готелів, пивничок і 

ресторанів, приміщень для продажу продуктів харчування, ринків, пекарень, 

молочних ферм, лазень; розвезення м'яса і молока містом; внутрішній 

розпорядок на різницях; нагляд за продажем коней і худоби тощо. Контроль за 

виконанням обов'язкових постанов із санітарної частини був покладений на 

санітарних лікарів, санітарних поліцейських наглядачів та інших чинів поліції 

[7, т. 2, с. 311; 55, ф. 52, оп. 1, спр. 500, арк. 166–166 (зв.), 381; 155, с. 48-50; 

339, отд. XII, с. 470–473]. 

Таким чином, у пореформений дожовтневий період у Харкові почала 

існувати міська санітарна організація. Напередодні Першої світової війни до її 

структури входили: санітарна комісія, санітарне бюро з хімічною і 

бактеріологічною лабораторіями при ньому, санітарне відділення міської 

управи і чотири «санитарных попечительства» на чолі з об'єднаним бюро. 

Зовсім безпідставним виявляється твердження радянського дослідника історії 

харківської охорони здоров'я Д.Ф. Каракаша про те, що «в останні роки перед 

першою світовою війною комісію було перейменовано у санітарний відділ 

управи» [91, с. 141]. 

 Санітарна комісія стала координуючим центром усіх частин міської 

санітарної організації. До її складу входили 11 гласних міської думи з правом 

вирішального голосу. Секретарем комісії був міський санітарний лікар. З 

правом дорадчого голосу в роботі комісії брали участь: усі члени санітарного 

бюро; усі дільничні лікарі; старші лікарі міських лікарень; представник 

шкільних лікарів; ветеринарно-санітарний лікар; голови «санитарных 

попечительств»; представники інших міських комісій – водопровідної, 

каналізаційної, базарної, різницької; завідувач губернським земським 

санітарним бюро і земський повітовий санітарний лікар. З іншого боку, 

харківські міські санітарні лікарі брали участь у засіданнях повітової санітарної 

ради й роботі губернських з'їздів земських санітарних лікарів. Такий 



 

 

 

взаємозв'язок дозволяв їм бути обізнаними щодо санітарних проблем губернії і 

обстоювати інтереси населення Харкова на повітовому і губернському рівнях. 

Ідея цього взаємозв'язку належала корифеєві санітарної справи – творцю 

харківської губернської земської санітарної організації Сергію Миколайовичу 

Ігумнову [50, с. 177; 62, с. 186, 187, 191; 305, с. 467]. До санітарної діяльності в 

місті час від часу залучалися і всі без винятку штатні лікарі, які служили в 

державних, муніципальних та земських установах Харкова [55, ф. 4, оп. 59, спр. 

1166, арк. 17–18 (зв.); 145; 333, отдел VI, с. 389; 346, отд. I, с. 389; 358, Обзор 

Харьк. губ. за 1912 г., с. 62]. 

Однак створена в Харкові міська санітарна організація була дуже 

недосконалою з точки зору оперативного керування нею, оскільки виявилася 

громіздкою і неповороткою, її складові частини у своїй діяльності часто 

дублювали одна одну. Координація дій всіх структур міської санітарної 

організації з боку санітарної комісії носила не плановий, систематичний, а 

спорадичний, випадковий характер і здійснювалася, як правило, при рішенні 

«гарячих» питань. Функції між санітарною комісією, санітарним бюро і 

санітарним відділенням не були чітко розмежовані, тому й контакти між ними 

складалися плутані. Інакше кажучи, харківська міська санітарна організація 

мала бюрократичні вади, які були притаманні будь-якому елементові 

управлінського апарату Російської імперії. 

3.3.2. Характер і особливості санітарних заходів у пореформену добу. 

У плані санітарного нагляду в місті періодично перевіряли всі промислові 

підприємства і ремісничі майстерні, майдани, вулиці, подвір’я і окремі 

помешкання, навчальні заклади, ринки, готелі, постоялі двори й нічліжки, 

пральні, лазні, кладовища, москательні лавки, ресторани, трактири, 

хлібобулочні, квасні, бакалійні, м’ясні й рибні лавки та інші заклади, в яких 

реалізовувалися продовольчі товари. За невиконання санітарних вимог 

власників і посадових осіб притягали до відповідальності, в тому числі й 

судової [55, ф. 4, оп. 40, спр. 181, арк. 2–3; оп. 46, спр. 184, арк. 2–2 (зв.); оп. 59, 

спр. 1008, арк. 5–9; оп. 75, спр. 279, арк. 9, 15–19; ф. 12, оп. 1, спр. 1699; ф. 45, 



 

 

 

оп. 1, спр. 650, арк. 23; спр. 834, арк. 14; спр. 1413, арк. 45–45 (зв.), 183, 188; ф. 

52, оп. 1, спр. 500. арк. 46, 52; 331, отд. V, с. 12; 332, отд. VI, с. 355; 337, отд. 

IV, с. 256; 341, отд. II, с. 92–93; 342, отд. II, с. 88; 343, отд. II, с. 84; 346, отд. I, 

с. 68; 347, отд. I, с. 79–80; 348, отд. Х, с. 314]. 

У випадках порушення певних правил і обов’язкових постанов 

власникові або керуючому піднаглядного об’єкта спочатку робилося усне 

застереження, потім, якщо недоліки не було усунуто, йому надавали 

попереджувальну повістку від санітарного лікаря, а вже при грубих 

порушеннях чи небажанні вживати належних заходів доводилося складати 

протокол, який відправляли мировому судді [155, с. 44]. 

Санітарна діяльність активізувалася під час загрози виникнення 

епідемічних захворювань. Тоді влада починала надавати медикам реальну 

допомогу. Так, через можливе занесення з Єгипту холери харківський 

губернатор 30 червня 1883 року запропонував «Комитету общественного 

здравия» цілий комплекс заходів «для предупреждения и пресечения холерной 

эпидемии в случае появления таковой в губернии». Комітет постановив узяти 

до уваги досвід боротьби з останньою холерною епідемією 1870–71 років і 

негайно розпочати виконання таких заходів: «а) принять во внимание опыт 

борьбы с последней холерной эпидемией в 1870–71 годах, б) немедленно 

приступить к исполнению следующих мер: 1) очистить все дворы, отхожие 

места и помойные ямы, особенно в местах густонаселенных, например, в 

гостиницах, на постоялых дворах, фабриках, в ремесленных заведениях, 

квартирах рабочих артелей и пр. а также приступить к очищению базарных 

площадей; для исполнения этой меры признано необходимым увеличить 

персонал, находящийся в ведении санитарного врача, одним надзирателем и 

пятью служителями; 2) предложить санитарному и городовым врачам усилить 

наблюдение за доброкачественностью продаваемых в лавках, гостиницах, 

кухмистерских и т.п. заведениях съестных припасов и напитков, особенно кваса 

и фруктов; 3) поручить тем же врачам совместно с полицейскими чиновниками 

осмотреть все ремесленные заведения и рабочие артели относительно 



 

 

 

помещений и продовольствия рабочих; 4) ветеринарным врачам поручить 

осмотреть бойни и, совместно с городовыми врачами, иметь наблюдение за 

доброкачественностью продаваемой рыбы, особенно соленой, и мясных 

продуктов, особенно солонины, ветчины и колбас; 5) поручить санитарному и 

городовым врачам совместно с полицейскими чиновниками осмотреть 

ночлежные приюты и принять меры к возможному их исправлению и 

очищению; 6) просить управления Курско-Азовской и Харьковско-

Николаевской железных дорог сделать распоряжение об очищении и 

дезинфекции отхожих мест и содержания их постоянно в должной чистоте с 

употреблением дезинфекционных веществ. Того же требовать от содержателей 

гостиниц, меблированных комнат, постоялых дворов и проч. Наблюдение за 

этим поручить городовым врачам и участковым полицейским приставам» [317, 

отд. V, с. 272]. Для молодої санітарної організації міста це була розгорнута 

програма дій, освячена благословінням начальства. 

3.3.2.1. Комунальна гігієна. У цій галузі найважливішою проблемою 

залишалося санітарне очищення міста. На початку означеного періоду 

населення не дотримувалося елементарних гігієнічних правил щодо відходів. 

Їх подовгу не вивозили. А якщо вигрібні ями все ж таки вичищали, то робили 

це найпримітивнішим способом – черпаками, не застосовуючи будь-яких 

дезінфікуючих засобів. Відходи вивозили на звалище неподалік від річки, вище 

міста за течією, тому під час танення снігів або після дощів нечистоти 

потрапляли до річки, а нею знов у місто, просочувалися в колодязі, якими 

користувалися жителі. Недосконалі способи очищення міста від цього бруду 

завдавали величезної шкоди, були однією з головних причин розвитку хвороб 

та високої смертності в Харкові [323, с. 104; 324, с. 198]. 

Навіть у центрі міста проблеми вивезення відходів не вирішували 

належним чином. Так, на початку 70-х років Воскресенський майдан (існував 

на місці сучасної споруди цирку та прилеглої території) перетворився на 

резервуар нечистот, які не вивозили упродовж десятиліть. А це ж була 

найбільш густонаселена Занетечинська частина Харкова [323, с. 105]. І аж 1875 



 

 

 

року міське самоврядування спромоглося очистити майдан від навозу, укласти 

бруківку навколо нього і по набережній, а на самому майдані насадити сквер 

[там само, с. 108]. 

До створення міської санітарної організації питаннями очищення Харкова 

від сміття опікувалися як губернська влада, так і міське самоврядування. Але 

зміни відбувалися вкрай повільно, незважаючи на грізні накази харківського 

поліцмейстера, що нагадували приставам їхній обов’язок вживати 

найенергійніших заходів щодо санітарного очищення міста [55, ф. 52, оп. 1, 

спр. 102, арк. 134, 180]. 

Від 1878 року до справи долучився із властивою йому енергією 

призначений на посаду міського санітарного лікаря М.В. Томашевський. 

Розпочав він із впорядкування звалищ. Річ у тім, що в харківських передмістях 

існувала безліч несанкціонованих звалищ. Деякі власники землі просто здавали 

в оренду місця для звалювання відходів особам, які займались їх вивезенням, 

що позбавляло останніх зайвого клопоту й далеких поїздок. Томашевський 

постійно сигналізував начальству про необхідність боротьби з цим 

неподобством. У квітні 1879 року при лікарському відділенні губернського 

правління було створено «совещательное Присутствие» у складі міського 

голови, губернського лікарського інспектора, професорів університету, 

харківського старшого «городового» лікаря та харківського повітового 

справника, яке мало займатись питанням розміщення та облаштування міських 

звалищ. Завдяки цьому губернатор та міська управа категорично заборонили 

самовільні звалища. Тверді побудові відходи й будівельне сміття дозволялося 

вивозити у спеціально відведені яри на околицях міста, а рідкі нечистоти – 

лише на заміський звалищний пункт. Однак утримувались харківські звалища 

незадовільно [55, ф. 4, оп. 59, спр. 1112, арк. 1, 2, 2 (зв.); ф. 45, оп. 1, спр. 834, 

арк. 1; оп. 19, спр. 198, арк. 15, 18, 34]. 

Однією з нагальних проблем для міста було вивезення рідких нечистот. 

Харківське міське звалище розташовувалося на 27 десятинах (приблизно 29,5 

га) за південно-східною околицею Харкова по Зміївському шосе, що було дуже 



 

 

 

далеко від Нагорної і Залопанської частин міста. Асенізація здійснювалася за 

допомогою бочок. Асенізатори працювали вкрай недбало й нерідко проливали 

нечистоти на вулицях. Дорожнеча вивозу нечистот змушувала домовласників 

обмежувати мешканців у користуванні водою, влаштовувати антисанітарні 

всмоктувальні колодязі, таємно спускати рідкі відходи прямо на вулиці або в 

ріки. 

Перший міський асенізаційний обоз на 10 бочок працював у Харкові в 90-

ті рр. ХІХ ст. Однак 1899 р. його ліквідувала влада через дорожнечу 

утримування. Вартість одного вивезення нечистот для міста тоді складала 8000 

рублів. Проте незабаром за одне вивезення харківських нечистот управі 

прийшлося платити з міської скарбниці приватним підприємцям вже 9000 

рублів. Отже відтворення власного асенізаційного обозу знову стало нагальною 

потребою міста. Коли 1907 року на Харків насувалася холерна епідемія, 

генерал-губернатор пригрозив міській владі, що, якщо вона не створить 

асенізаційного обозу, то це зробить поліцмейстер, а гроші зніме з міських 

рахунків (він мав таке право). 23 листопада 1907 року дума ухвалила: «устроить 

городской ассенизационный обоз, поручив Управе совместно с финансовой 

комиссией изыскать для осуществления этого средства». Але кошти винайти не 

вдалося, холеру приборкали, генерал-губернатор заспокоївся, а постанова 

залишилася невиконаною. 

Втім місто зростало, і зростала залежність міського самоврядування від 

приватних асенізаторів. Платежі міста за одне вивезення нечистот тільки з 

казарм, шкіл і лікарень у 1910 р. вже перевищували 50 тисяч рублів. А в цілому 

рятування від рідких відходів обходилося щорічно приблизно в 700 тисяч 

рублів. Підрядники користувалися безвихідним становищем міської влади і 

неухильно вздували розцінки. При цьому вивезення здійснювалося 

надзвичайно неакуратно і нерегулярно. 

Нарешті 1911 р. управа домоглася у думи виділення 30 тисяч рублів на 

створення міського асенізаційного обозу. Нове муніципальне підприємство 

розташувалося на Зміївському шосе і почало функціонувати у вересні 1911 р. 



 

 

 

Організація справи закінчилася влітку 1912 р., коли міські асенізатори 

приступили до вивезення нечистот з приватних володінь [279, с.299–301; 314, с. 

38–39]. 

У 1913 р. міський асенізаційний обоз Харкова складався з 43 дерев’яних 

бочок великої ємності (65 відер у кожній бочці, а одне відро містило приблизно 

12 літрів). Спочатку використовували ще й залізні бочки, але незабаром вони 

повністю зіпсувалися. 

У фінансовому плані з уведенням в дію міського асенізаційного обозу 

місто виграло небагато. Але набагато ретельніше стало здійснюватися 

вивезення нечистот, покращився санітарний стан. Само існування міського 

обозу зменшувало апетити приватних асенізаторів, конкуренція з ним 

змушувала останніх йти на поступки в питаннях встановлення розцінок, і місто 

одержало додаткові послуги від них, що також покращило його санітарний 

стан. 1913 р. у Харкові працювали обози 22 приватних асенізаторів із 

загальною кількістю 595 бочок об’ємом від 12 до 45 відер [62, с. 193; 279, с. 

302]. 

Пущена 1915 року каналізація значно поліпшила стан справ, від 700 до 

300 тисяч рублів здешевила видалення рідких побутових відходів, але її 

потужності було недостатньо. Катастрофічно не вистачало громадських 

убиралень. Їх було всього чотири (одна на вокзалі й три в центрі) плюс кілька 

громадських пісуарів [314, с. 38–40]. 

За обов’язковою постановою Харківської думи утримування в чистоти 

майданів було обов’язком міського керівництва, за стан вулиць відповідали як 

муніципальні служби, так і власники чи орендатори, а прибиранням дворів 

мали займатися виключно домовласники. Крім санітарної служби, за чистоту 

харківських майданів і вулиць відповідав член управи – завідувач 

господарського відділення. Серед його підлеглих був спеціальний службовець – 

наглядач з очищення міста. Але й за такої кількості відповідальних територія 

Харкова залишалася вкрай занедбаною. Коштів на прибирання у міській 

скарбниці завжди не вистачало. Очільника господарського управління міської 



 

 

 

управи відволікали інші нагальні справи, а наглядач за очищенням міста 

займався численними дорученнями, що не мали відношення до його прямих 

обов’язків [62, с. 193; 273]. 

Харківські двірники не були такі муштровані, як столичні, і недбало 

виконували свою роботу. Наприклад, існувала обов’язкова постанова щодо 

санітарних норм Харкова від 1892 року, один з пунктів якої зобов’язував 

двірників вимітати вулиці двічі на добу, рано-вранці й пізно ввечері, з 

поливанням, щоб не здіймати куряву. Але ця вимога залишалася без уваги: 

двірники замітали тоді, коли їм було зручно, зовсім не поливали вулиці або ж 

поливали помиями. Регулярно і правильно здійснювалося прибирання лише 

центральної частини міста (майданів і десятка вулиць), та й то з 1 травня по 1 

жовтня, в залежності від погоди й температури повітря [55, ф. 3, оп. 282, спр. 

680, арк. 1 (зв.) –4; ф. 52, оп. 1, спр. 450, арк. 45]. 

До недбалості харківських двірників додавалися зловживання 

асенізаторів, які часто не довозили нечистоти на звалищний пункт – просто 

виливали їх дорогою, особливо вночі. Щоб запобігти таким випадкам, 

начальник губернії запровадив посаду і призначив особливого поліцейського 

урядника з виплатою йому жалування з міського бюджету [304]. До заходів 

санітарного очищення слід віднести й періодичні кампанії «истребления 

бродячих собак», які проводило міське самоврядування [55, ф. 4, оп. 17, спр. 

376, арк. 5–6]. 

Санітарне очищення міста було покликане доповнювати дезінфекування 

приміщень та речей. Запобіжну дезінфекцію здійснювали там, де збирались 

неблагополучні соціальні елементи (арештантські приміщення, нічліжки тощо). 

Для дезінфекції заражених речей діяли камери при Олександрівській (парова і 

формалінова) та Миколаївській (пароформалінова) міських лікарнях. Речі 

приватних осіб та організацій обробляли за плату, але для громадських і 

доброчинних організацій, а також на вимогу санітарних лікарів це робили 

безплатно. Дезінфекція квартир здійснювалася штатом дезінфекторів під 

керівництвом санітарних лікарів. Для обробки житлових приміщень і 



 

 

 

«ретирадных мест» використовували формалін, сулему, вапняне молоко, 

хлорне вапно й мильно-карболовий розчин. Формалінові дезінфекції 

проводилися за гроші, а всі інші – безкоштовно. Але за пропозицією 

дільничного лікаря і з дозволу лікаря санітарного для найбідніших городян і 

формалінові дезінфекції робилися безкоштовно [305, с. 469–470; 337, отд. IV, с. 

256; 341, отд. II, с. 92–93; 342, отд. II, с. 88; 343, отд. II, с. 84; 346, отд. I, с. 68; 

347, отд. I, с. 79–80; 348, отд. Х, с. 314; 358, Обзор Харьк. губ. за 1912 г., с.62; 

374, с. 325;]. Контора «богоугодных заведений» повинна була безкоштовно 

проводити дезінфекцію старих речей, призначених для продажу на ринках [55, 

ф. 45, оп. 1, спр. 759, арк. 8–10]. 

Постановку дезінфекційної справи в Харкові не можна було назвати 

задовільною. Дезінфекційна камери була затісними, непристосованими для 

масової дезінфекції і знищення комах. При камерах не було дезінфекційного 

обозу, тобто фургонів і платформ для доставки до камер заражених, а з них 

знезаражених речей, що негативно впливало на попит на послуги 

дезінфекційних камер з боку населення. Дезінфекція приватних осель 

здійснювалася нераціонально: дезінфектори ходили поодинці з кошиками в 

руках, з невеликим набором дезінфекційних засобів або возили апарати на 

приватних візниках. Власних транспортних засобів дезінфекційна служба не 

мала [279, с. 92]. 

Від жителів вимагалась обов’язкова дезінфекція всіх вбиралень вапняним 

молоком (суміш вапна з водою) або розчином залізного купоросу із додаванням 

дьогтю. Стежити за цим мали поліцейські пристави. Домовласників з 

«дурноустроенными» відхожими місцями притягали до відповідальності. Але 

попри все це дезінфекційну справу не можна було вважати задовільною: не 

вистачало необхідних засобів, а ті, що застосовувались були примітивними; 

пропускна здатність дезінфекційних камер була незначною, тому вони не 

відповідали вимогам масових заходів під час епідемій; нераціонально було 

організовано і дезінфекцію приватних помешкань [55, ф. 4, оп. 75, спр. 279, арк. 

15–19; ф. 52, оп. 1, спр. 450, арк. 24]. 



 

 

 

Головним осередком антисанітарії в Харкові залишались нічліжні 

притулки. Вони розташовувались переважно в трьох районах: довкола 

Благовіщенського ринку; біля Рибного й Нетечинського базарів; поблизу 

залізничного вокзалу. Таке розміщення нічліжок пояснюється тим, що вони 

були наближені до місць, де їх завсідники могли знайти поденну роботу. Всіх 

нічних притулків у Харкові в 1878 році було 20, і розміщувалися в них 788 осіб. 

На 1913 рік нічліжок стало 38 (2 муніципальні й 36 приватних), приблизно на 

700 місць. Однак умови життя в них мало змінювались. Узимку бажаючих 

заночувати там ставало удвічі більше за кількість місць, причому, всіх 

розміщували гуртом, без урахування статі. Лазні та дезінфекційної камери в 

жодному з притулків не було, а дезінфекції, які проводила міська санітарна 

служба, були малоефективними. Скупченість, погані харчування й одяг, 

порочний спосіб життя мешканців притулків перетворили їх на гнізда тифів, 

сифілісу та інших хвороб. Педикульоз у них, взагалі, був повальним. Отже, 

нічліжні притулки являли собою грізну небезпеку для здоров’я населення 

Харкова [62, с. 192; 296, с. 1; 303, с. 294–296, 301; 314, с. 40–41; 333, отд. VII, с. 

428]. Розсадниками різних захворювань були також склади ганчір’я та кісток 

[296, с. 4]. 

Санітарна служба Харкова була найбезпосереднішим учасником 

водопостачання міста. Щодня санітарний лікар проводив дослідження фізичних 

якостей водопровідної води, а хімічний та бактеріологічний її склад так само 

день у день визначали в міських санітарних лабораторіях. Інші джерела 

водопостачання теж підлягали систематичному хімічному й бактеріологічному 

контролю. Санітарні лікарі брали постійну участь у роботі водопровідної 

комісії міської думи, а представники водопровідної комісії – у діяльності 

санітарної комісії [62, с. 193; 341, отд. II, с. 93; 342, отд. II, с. 88; 343, отд. II, с. 

84; 346, отд. I, с. 68; 347, отд. I, с. 79–80; 348, отд. Х, с. 314]. 

Проекти й плани усіх міських громадських споруд вимагалося погодити в 

санітарному бюро, потім подати на розгляд санітарної комісії й тільки після 

цього їх затверджувала або не затверджувала управа. На відкриття 



 

 

 

промислових підприємств мали бути висновки лікарського відділення 

губернського правління. А видавали їх на підстави вердикту міської управи 

після вищезгаданої процедури. Дозвіл на відкриття ремісничих майстерень 

видавала сама управа на підстави висновків санітарних лікарів. Усі виробничі 

підприємства були об’єктами санітарного нагляду [55, ф. 4, оп. 59, спр. 1153, 

арк. 1–1 (зв.), 4–5; спр. 1238, арк. 1–1 (зв.), 4–5; спр. 1060, арк. 1–1 (зв.), 11–11 

(зв.); оп. 75, спр. 279, арк. 10–12; ф. 922, оп. 1, спр. 153, арк. 13–13 (зв.), 67; 73; 

62, с. 188, 189]. 

Найпильнішого нагляду вимагали шкідливі виробництва, особливо 

вовномийні, з власниками яких харківські медики вели боротьбу ще с початку 

ХІХ ст. Але ці виробництва продовжували забруднювати Лопань у межах міста, 

найбільше – у районі Москалівки [55, ф. 4, оп. 46, спр. 144, арк. 2–3]. 

У 1879 році в Харкові, вже не вперше, було заборонено розміщення 

«кожевенных заведений» у межах міста, а власників вовномиєнь зобов’язано 

«переустроить их заведения так, чтобы не было спуска в реку грязной воды от 

промывки шерсти на самой реке, для какового переустройства назначить им 

полуторагодичный срок, т.е. до весны 1881 года, о чѐм объявить им с 

подписками и за непременным исполнением этого иметь строгое наблюдение» 

[55, ф. 45, оп. 1, спр. 759, арк. 5–5 (зв.), 20]. Однак матеріали санітарних оглядів 

1911 року свідчать, що ці вимоги так і не були виконані [55, ф. 922, оп. 1, спр. 

111, арк. 5–5 (зв.), 6–6 (зв.)]. 

3.3.2.2. Гігієна харчування. Що стосується гігієни харчування, то 

постійний контроль було налагоджено над продуктовими ринками, 

підприємствами громадського харчування і продовольчими лавками. Якщо під 

час перевірок виникали сумніви щодо якості продуктів, їх піддавали аналізу в 

лабораторії. При виявленні недоброякісних продуктів на місці складали 

медико-поліцейські акти, які потім відправляли мировим суддям для 

притягнення винних до відповідальності, а продукти підлягали знищенню. Та 

незважаючи на всі зусилля медичних чиновників і поліції, кардинальних 

зрушень у цій справі не відбувалося. Хазяям вигідніше було час від часу 



 

 

 

сплачувати невеликі штрафи, ніж виконувати санітарні постанови [55, ф. 4, оп. 

75, спр. 33, арк. 1–10; спр. 238, арк. 3; спр. 279, арк. 1–4, 5, 15]. 

Фальсифікація харчових продуктів спостерігалася в Харкові у величезних 

масштабах, і міська санітарна лабораторія просто неспроможна була їх виявити. 

Доводилося залучати до цієї роботи студентів-хіміків [153]. 

Найбільша антисанітарія панувала на ринках міста, що пояснювалося їх 

загальною невпорядкованістю, в шинках, які зазвичай містилися в сирих і 

брудних підвалах, у дешевих їдальнях і маленьких булочних. Міська санітарно-

ветеринарна служба з’явилася в Харкові тільки 1900 р. і попервах складалася з 

одного ветеринарного лікаря й одного фельдшера. У серпні 1912 р. міською 

управою була затверджена посада другого санітарно-ветеринарного фельдшера. 

Саме собою, такий незначний штат, та ще й за відсутності реєстрації свійських 

тварин, був неспроможним у повному обсязі впоратися з усіма складними 

завданнями, що перед ним ставилися містом. У галузі гігієни харчування 

населення Харкова завдання були такими: 

- нагляд за появою інфекційних хвороб серед свійських тварин та 

птахів і застосування відповідних заходів до їх припинення; 

- нагляд за молочними фермами і торгівлею молочними коровами, а 

також іншою рогатою худобою, яку продавали на Кінному ринку; 

- огляд м’ясних продуктів, які продавалися в харківських м’ясних 

лавках і на базарах; 

- нагляд за ковбасними виробництвами. 

При виявленні інфекційних хвороб у їстівної худоби і птахів, 

здійснювалися так звані санітарно-поліцейські заходи (знищення і утилізація 

тварин) або запобіжні щеплення (при сибірській виразці і бешисі свиней). 

У 1911 році на території Харкова працювали 22, а в 1912 р. – 26 молочних 

ферм. Вони завдавали великого клопоту місцевій санітарно-ветеринарній 

службі. Так, жодна з ферм не мала спеціального приміщення для доїння корів. 

Цей процес здійснювався в непристосованих сараях або прямо на подвір’ї. У 

результаті молоко сильно забруднювалося. І самі сараї для утримування корів 



 

 

 

здебільшого були брудними, вузькими, низькими і темними. А на деяких 

фермах на околицях міста не було навіть сараїв, а корови утримувалися просто 

неба за огорожами. Про те, щоб на таких фермах була окрема кімната для 

зливання молока, годі й казати. У кращих випадках молоко зливалося на кухнях 

жилих приміщень. І тільки п’ять найкращих ферм, розташованих поруч з 

центром міста і найбільшими базарами (Благовіщенським та Кінним), мали 

окремі приміщення для розливу молока й миття посуду. 

Здійснювати нагляд за продажем молочних корів було досить важко, тому 

що вивантажувалися вони на трьох різних залізничних станціях, і лікар для 

здійснення ветеринарного контролю фізично всюди не встигав. Так власники 

нерідко уникали перевірки і збували хвору худобу. Необхідної ж регламентації 

цього процесу не існувало. 

Що було більш-менш регламентовано, так це продаж великої рогатої 

худоби під час ярмарок: Провідської, Троїцької, Успенської та Покровської. Він 

мав здійснюватися виключно на Кінному майдані під пильним санітарно-

ветеринарним наглядом. На допомогу санітарно-ветеринарному лікареві під час 

ярмарків завжди запрошувався хто-небудь з інших лікарів, хто перебував на 

міській службі. І все ж таки сил бракувало, і частина худоби уникала огляду 

[55, ф. 4, оп. 75, спр. 279, арк. 1–4, 15–19; ф. 45, оп. 1, спр. 1020, арк. 10–13; 279, 

с.180–181, 190–192; 314, с. 41]. 

Огляд м’ясних лавок міською санітарно-ветеринарною службою почався 

в грудні 1912 р. і здійснювався разом з поліцейським чиновником, що давало 

можливість одразу на місці застосовувати необхідні заходи впливу на 

порушників. У випадках антисанітарного утримання приміщень або продуктів 

частіше за все складалися протоколи, на підставі яких порушники в 

подальшому притягалися до адміністративної відповідальності [55, ф. 4, оп. 75, 

спр. 33, арк. 1–10; спр. 238, арк. 3; спр. 279, арк. 1–4, 5, 15; 279, с. 193]. 

Першим муніципальним підприємством, створеним Харківським міським 

самоврядуванням після запровадження «Городового положения» 1892 р., стала 

міська різниця. З 1882 р. у великих містах Російській імперії (Санкт-Петербурзі, 



 

 

 

Москві, Києві, Одесі та деяких інших) стали з’являтися громадські різниці для 

худоби, облаштовані за новітніми західними технологіями з дотриманням 

тогочасних санітарних норм. Харків значно спізнився з цією справою. 

Харківська міська різниця була відкрита тільки в серпні 1897 р. Але 

улаштована вона була на кшталт найкращої тоді в Росії московської різниці. 

Харківська міська різниця була добре механізована, освітлювалася електрикою, 

мала лазню і їдальню для персоналу, парк, її територія була забрукована, 

внутрішні приміщення обкладені кахельною плиткою. Поблизу побудували 

помешкання для управлінського персоналу і готель для постачальників худоби. 

Уся без виключення худоба на різниці піддавалася санітарно-ветеринарному 

дослідженню. Її експлуатація давала можливість дещо оздоровити санітарно-

епідеміологічну обстановку в місті завдяки контролю за станом м’яса. 

Проте далеко не всі м’ясоторговці користувалися послугами міської 

різниці. Справа в тому, що в Харкові і його передмістях існувала досить значна 

кількість ковбасних виробництв (тоді їх гучно називали фабриками) дрібних 

промисловців. І м’ясоторгівцям вигідніше було здавати худобу в ці заклади, 

ніж на міську різницю. По-перше, «ковбасники» не брали з них платні за 

санітарно-ветеринарні дослідження і таких, звичайно, не здійснювали. По-

друге, якщо на міській різниці тушу забраковували, то постачальнику зовсім 

нічого не сплачували. У деяких випадках, коли м’ясо було уражене не дуже 

сильно і не дуже небезпечними хворобами, а при тривалій термічній обробці 

воно ставало цілком безпечним, на різниці ставили спеціальні клейма 

обмеженої придатності для споживання. Це також знижувало вартість м’яса і 

було невигідно його власникам. У ковбасних цехах нічого подібного на 

траплялося, тому що, внаслідок відсутності санітарно-ветеринарного контролю, 

підстав для повної або часткової вибраковки туш там просто не існувало. І 

природно, що м’ясоторговці часто віддавали перевагу ковбасним цехам перед 

міською різницею. М’ясо там виходило для кінцевого споживача суттєво 

дешевшим, але продукти, вироблені з нього в обхід існуючим правилам, 

становили значну небезпеку для здоров’я містян. 



 

 

 

Свіже м'ясо теж поставлялося на харківські базари переважно в обхід 

міської різниці. На початку ХХ ст. спочатку на Благовіщенському, а потім і на 

Кінному базарах були відкриті оглядові пункти для м'яса й м’ясних продуктів. 

Але багато патологій, які виявлялися в живій худобі, не піддавалися виявленню 

в тушах. 

Нагляд за діяльністю харківських різниць було покладено на виконавчу 

думську комісію, яка мала назву «Ветеринарно-санитарная комиссия по 

заведованию городскими скотобойнями». За час свого існування (від відкриття 

міської різниці й до кінця 1912 р.) комісія прийняла низку обов’язкових для 

виконання рішень, які стосувалися покращення санітарно-гігієничних умов 

торгівлі м’ясом у Харкові. 

1913 р. Харківська міська дума скасувала всі виконавчі комісії, які відали 

муніципальними підприємствами, зокрема й ветеринарно-санітарну. Нова 

ветеринарно-санітарна комісія набула вже статусу не виконавчої, а підготовчої 

(дорадчої) [85, с. 38; 279, с. 198, 203, 212–213, 215–218]. 

3.3.2.3. Гігієна праці. У галузі гігієни праці найпоширенішим заходом був 

моніторинг праці на харківських підприємствах. До 1895 року він мав 

спорадичний характер. Скажімо, в 1878 р. М.В. Томашевський оглянув 

харківські вовномийні і встановив, що чисельність робітників упродовж року 

становила від 1200 до 1700. Зазвичай на цю роботу наймали жінок, але на той 

час нерідко зустрічалися й полонені турки. У жодній із вовномиєнь міста не 

було належного приміщення для відпочинку – люди могли перепочити або на 

подвір’ях, або ж у балаганах для зберігання вовни. Про харчування робітників 

ніхто не дбав, їх наймали «на собственных харчах». Мийниці постійно 

зазнавали шкідливих для їхнього здоров’я впливів: перебували у воді або 

сирості, працювали безпосередньо з лужними й жирними розчинами, 

потерпали від випаровувань забрудненої річки та сморіду самого виробництва 

[303, с. 294]. Після втручання М.В. Томашевського робітників, які захворіли на 

вовномийнях, почали відправляти до Олександрівської лікарні, якій власники 

цих підприємств сплачували за лікування (наприклад, у 1883 р. мийні 



 

 

 

виплатили Олександрівській лікарні 500 рублів). На деякі з них для медичних 

оглядів запрошували лікарів або фельдшерів [295, с. 29]. 

У 1880 році комісія на чолі з головою губернської земської управи 

перевірила харківську тютюнову фабрику. Перевіркою було встановлено, що 

там працювали переважно діти, причому зрання й до пізнього вечора – вранці 

їх запускали у виробниче приміщення, зачиняли на замок, а по закінченні 

роботи відпускали. Цілісінький день вони дихали тютюновим пилом. Та 

реакція властей на такі факти була настільки млявою, що на момент наступного 

огляду в січні 1882 року становище робітників фабрик залишилося незмінним 

[55, ф. 4, оп. 75, спр. 33, арк. 1–10; спр. 270, арк. 3–3 (зв.)]. 

Вкрай незадовільними були санітарно-гігієнічні умови праці на 

видавничих підприємствах. Після їх обстеження лікар В.В. Святловський у звіті 

писав: «Рабочие помещения типографий тесны и содержатся весьма неопрятно; 

заведения Гордона и Счастни находятся в подвальных помещениях... прямо на 

полу, грязном, покрытом липкой черной копотью, спали ученики-малолетки…, 

вентиляции нет, машины размещены тесно, проходы узкие, ограждения 

опасных частей и машин отсутствуют, или недостаточны» [298, с. 28–29]. 

Безземельні селяни в той час вирушали до міста у пошуках роботи, але не 

завжди її знаходили. У районі університетського манежу збирався великий 

натовп безробітних – майстри, поденники, прислуга тощо. По кілька діб вони в 

очікуванні роботи залишалися просто неба, на маючи захисту ні від спеки, ні 

від дощу, ні від лютого холоду [там само, с. 29]. 

У 1895 році згідно зі статутом щодо промисловості в Харкові було 

створено канцелярію старшого фабричного інспектора губернії, що перебрала 

на себе, зокрема, увесь санітарно-технічний нагляд за промисловими 

підприємствами і зробила його систематичним. Здійснювали такий контроль 

санітарно-технічні комісії, до складу яких обов’язково входили медичні 

чиновники, призначені розпорядженням інспектора губернії. Висновки комісії 

були необхідними також для відкриття нового підприємства [55, ф. 922, оп. 1, 

спр. 90, арк. 1–51; спр. 111, арк. 1–22; спр. 123, арк. 1–63; спр. 138, арк. 1–18]. 



 

 

 

Але, на жаль, лікарський огляд робітників і прислуги так і не став правилом [62, 

с. 192]. 

3.3.2.4. Гігієна дітей і підлітків. Як галузь санітарної діяльності гігієна 

дітей і підлітків до 1898 року в Харкові не існувала. Серед 

загальнообов’язкових для всіх навчальних закладів санітарних вимог до 

неухильного виконання приймалася лише одна: учня, який переніс інфекційне 

захворювання, до занять допускали тільки по закінченні певного терміну [333, 

отд. VI, с. 389–390]. 

Шкільний санітарний нагляд з’явився у 1898 році. Здійснювали його 

шкільні лікарі, призначені управою. На 1913 рік їх було десятеро. Один з них 

був членом санітарної комісії. На кожного шкільного лікаря припадало від 

однієї до чотирьох шкіл. Платили їм по 120 рублів на рік за кожну. Через таку 

низьку оплату праці шкільні лікарі приділяли своїм об’єктам небагато уваги, 

зводячи роботу здебільшого до лікарських порад під час відвідування шкіл та 

профілактики епідемічних захворювань, яку вели разом із санітарними 

лікарями [146]. 

У 1897 році був організований санітарний комітет при «Харьковском 

обществе распространения в народе грамотности», який, зокрема, турбувався і 

про поліпшення санітарних умов у школах товариства. З цією метою комітет 

організував обстеження учнів і проводив санітарно-просвітницькі заходи. 

Улюбленим витвором комітету були літні колонії для своїх учнів. Ініціатива їх 

створення належала голові санітарного комітету докторові Петру Івановичу 

Кравцову. Спеціально створена при комітеті комісія літніх колоній у 1901 році 

відкрила два таких заклади – у селах Гаврилівка та Синьолицівка під Харковом 

(залізнична станція ―Рижов‖). За два роки літня шкільна колонія з’явилася в 

селі Рокитне поблизу Мерефи. Найбільша заслуга у справі організації колоній 

належала голові комісії І.Т. Тер-Мікаелянцу. Оскільки грамоті там навчалися 

діти бідняків, то літні колонії для них були безплатними, за рахунок 

пожертвувань, які одержувало товариство поширення у народі грамотності, а 

також від організації доброчинних спектаклів, лотерей, платних лекцій, 



 

 

 

видавничої діяльності товариства [55, ф. 200, оп. 1, спр. 232, арк. 48–50; спр. 

241, арк. 8, 21, 25; спр. 253, арк. 20–21, 32, 33, 34]. 

Міське громадське самоврядування, зі свого боку, теж організувало дві 

літні колонії для учнів. У 1912 році там оздоровилися 81 хлопчик і 83 дівчинки. 

Крім того, існувала дитяча літня колонія, якою опікувалось товариство 

трудящих жінок [62, с. 193]. Для Харкова – міста з населенням у 250 тисяч – 

цього, ясна річ, було дуже мало. 

Наприкінці означеного періоду особливої активності набула санітарна 

справа з 1910 р. і до початку Першої світової війни. Стимулом для цього були 

грізна тифозна епідемія 1909 року та небезпека занесення холери. За цей час, як 

вже згадувалося, були затверджені посади третього і четвертого міських 

санітарних лікарів. З одного до двох одиниць збільшилася кількість санітарних 

поліцейських наглядачів. Додалася посада другого санітарно-ветеринарного 

фельдшера. З’явилася шоста штатна одиниця дезінфектора. Кількість 

дезінфекцій приватних помешкань збільшилась з 1217 у 1910 р. до 1392 у 1913 

р., а кількість дезінфекцій приміщень державних і громадських установ – з 105 

у 1910 р. до 213 у 1913 р., тобто вдвічі. При Миколаївській лікарні запрацювала 

сучасна пароформалінова вакуумна дезінфекційна камера, яка було більш 

досконалою за камеру Олександрівської лікарні. Дільничним і санітарним 

лікарям було надане право направляти в міські лікарні для безкоштовного 

лікування хворих на інфекційні хвороби, які не мали лікарняних білетів, але їх 

перебування в оточенні здорових людей загрожувало останнім [289, с. 92, 93]. 

Регулярний огляд м’ясних лавок міською санітарно-ветеринарною службою, 

міський асенізаційний обоз, критий ринок на Благовіщенському базарі – все це 

здобутки останнього передвоєнного чотирьохріччя. У 1913 р. міська дума 

виділила в 2,5 раза більше коштів на здійснення санітарної діяльності в 

Харкові, ніж у 1909 р. (відповідно 30882 та 12127 рублів). Як наслідок – 

кількість перевірок таких важливих об’єктів санітарного нагляду, як артільні та 

робітничі приміщення, зросла в 7,56 раза; рибні, гастрономічні та бакалійні 

магазини – в 5,7 раз; базари – в 5; ресторани та їдальні – в 3; хлібопекарні – в 



 

 

 

2,6 раза; в 2,7 раза більше було складено протоколів за наслідками перевірок 

[146; 155, с. 41, 43]. 

Вищенаведені факти свідчать, що санітарна діяльність у Харкові в 

пореформені роки набула подальшого розвитку. Особливо активізовувалася 

вона при загрозах епідемій, під час їх дії та по «гарячих» слідах після їх 

закінчення. Удосконалився санітарний нагляд. За останні чотири роки перед 

початком світової війни в діяльності харківської міської санітарної служби 

відбулися якісні позитивні зрушення. Але невирішених проблем залишалося 

незрівнянно більше, ніж тих, що були вирішені. У галузі комунальної гігієни 

головною нагальною проблемою було санітарне очищення міста від твердих і 

рідких побутових відходів. Значно покращився стан цієї справи з пуском в 

Харкові каналізації. Але вона була недостатньо потужною. Прибирання і 

дезінфекція міста організовувалися нераціонально і проводилися недбало. 

Шкідливі виробництва продовжували забруднювати місто. На ринках і в 

шинках панувала антисанітарія. Санітарні умови праці найманих робітників 

були незадовільними, а їх лікарський огляд так і не став правилом. Ледве 

животіла гігієна дітей і підлітків. У цілому Харків залишався брудним містом. 

Отже, визначальними несприятливими природними чинниками здоров'я 

«харьковцев» від заснування міста були такі: низинність розташування більшої 

частини міста; болотистість цієї місцевості; надлишок вологи, застійної, гнилої, 

анофелогенної води; поширеність левад і заростей; маловодність харківських 

річок і постійний брак чистої води. Щодо чинників соціальних, то серед них 

важливе місце посідав незадовільний санітарний стан міста. 

На першому етапі в Харкові не існувало ані санітарної організації, ані 

спеціальних санітарних лікарів. Але окремі напрями санітарної діяльності 

постали і почали розвиватися саме тоді. Санітарні заходи за тих часів 

проводилися здебільшого примітивно, безсистемно, точково. Вони 

супроводжувалися масштабною чиновницькою корупцією. Головною подією в 

організації санітарної діяльності на другому, пореформеному етапі, своєрідним 

«проривом» в цій царині, було створення міської санітарної організації. 



 

 

 

Поступово вона перетворилася в дуже розгалужену структуру. До її складу 

входили: санітарна рада (комісія), міські санітарні лікарі, санітарна команда, 

санітарні лабораторії, чотири «санитарных попечительства», санітарне 

відділення і санітарне бюро (відділ) міської управи. У її складі працювали 

штатні працівники (як медики, так і адміністратори), залучені фахівці-

консультанти, гласні міської думи й активісти на громадських засадах і, 

нарешті, поліцейські. На всіх ділянках санітарної діяльності ладу стало значно 

більше. Санітарні заходи набули більш системного характеру. Проте, з 

управлінської точки зору, структура вийшла не дуже вдалою і не виконувала 

всіх тих задач, які на неї покладалися. І на кінець періоду, який розглядається, 

Харків залишався санітарно невпорядженим містом. Санітарна діяльність у 

ньому розвивалася доволі активно, але не досить ефективно, її успіхи були 

найменшими з усіх видів діяльності, спрямованих на охорону здоров'я містян. 

В цьому, безперечно, винні як міська, так і губернська влада. Але й самі 

«харьковцы» ментально не були привчені до чистоти. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РОЗДІЛ 4 

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ Й МІСЦЕВІ ОСОБЛИВОСТІ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ 

 

 

 

У період, що досліджується, в Харкові виникли і набули певного 

розвитку такі види медичної допомоги: стаціонарна, амбулаторна, швидка і 

невідкладна, забезпечення населення лікарськими засобами. 

 

 

4.1. Стаціонарна й амбулаторна допомога 

 

 

4.1.1. Стаціонарна та амбулаторна допомога до реформ 60–70-х рр. 

ХІХ ст. Основними видами медичної допомоги в Харкові у XVIII – 

дореформений період ХІХ ст. були стаціонарна й амбулаторна. При цьому 

мережа безкоштовних лікувальних закладів була малопотужною, а ціна на 

медичні послуги – високою і недоступною для більшості «харьковцев». Тому 

переважна більшість, яка до того ж, через низький культурний рівень, не 

довіряла медикам, лікувалася самостійно: або засобами народної медицини, або 

за рекомендаціями тодішніх рукописних «лечебников» [7, т. 1, с. 190; 114; 232]. 

За документальними відомостями, першим лікувальним закладом у 

Харкові для цивільних осіб був «шпиталь» для злиденних при Троїцькому 

соборі. Він згадується в переписі 1732 р. [309, с. 44, 46]. 

У 1793 році в Харкові з’явився «смирительный дом», який став першим 

«богоугодным заведением» Слобідськоукраїнського Приказу громадського 

опікування. У 1796–1797 рр. на базі «богоугодных заведений» почали діяти 

будинок для божевільних і невиліковно хворих, лікарня та венеричний лазарет, 

що розмістилися в комплексі будинків у центрі міста, неподалік від 



 

 

 

Успенського собору. У губернаторському «Отчѐте за Губернию за 1804 и 1805 

гг.» зазначалося, що всі ці лікувальні заклади «помещены в зданиях… довольно 

уже старых и довольно также стеснѐнных» [55, ф. 3, оп. 11, спр. 30, арк. 31, 63; 

322, с. 89]. 

Тому в 1811 р. Приказ громадського опікування придбав у дійсної 

статської радниці Хорват (Хорватової) за 33000 рублів асигнаціями 17 десятин 

землі разом із будівлями. Це був мальовничий куточок передмістя, зі струмком, 

в оточенні великого саду та левади, що звався Сабуровою дачею за прізвищем 

слобідськоукраїнського губернатора павлівських часів генерала П.Ф. Сабурова, 

якому вона й належала наприкінці XVIII століття. У 1812 році сюди була 

переведена лікарня «богоугодных заведений», яка одержала назву «Харківська 

губернська міська лікарня», а в 1820 – будинок для божевільних [55, ф. 3, оп. 

19, спр. 124, арк. 33; ф. 12, оп. 1, спр. 898, арк. 14; 71, с. 171; 322, с. 89]. 

На новому місці потужність лікарні спочатку залишалася незмінною і 

складала 15 ліжок, але переїзд дав можливість збільшити кількість ліжкомісць 

до 25 [55, ф. 3, оп. 16, спр. 113, арк. 5, 21, 26; оп. 19, спр. 124, арк. 33; оп. 23, 

спр. 191, арк. 1]. У 1820 р. «богоугодные заведения» на Сабуровій дачі 

складалися з таких споруд: 

1. Кам'яної будівлі лікарні площею майже 182 кв. м з 11 покоями, 2 

сінями, коридором посередині та 9 цегляними печами. Інвентарна вартість 

будівлі складала 300 рублів. 

2. Споруди будинку для божевільних загальною площею близько 100 

кв. м з 3 покоями, 1 сінями, 8 прикомірками та 2 цегляними печами. Вартість – 

150 рублів. 

3. Старого сараю площею приблизно 25 кв. м з 2 брамами загальною 

вартістю 10 рублів. 

4.  Дерев'яного на кам'яному фундаменті будинку, де мешкали 

доглядач та інші службовці «богоугодных заведений», площею майже 96 кв.м. 

У ньому було 8 покоїв, 2 сіней, коридор, 6 цегляних печей. Вартість – 200 

рублів. 



 

 

 

5. Господарського корпусу, в якому розміщалися 2 кухні, лазня з 

передбанником і сінями, льодовик та комора загальною площею майже 62 кв. м 

і вартістю 150 рублів. 

6. Стайні та зрубаного цейхгауза загальною площею понад 20 кв. м, 

оцінених у 75 рублів [ 21, ф. 3, оп. 41, спр. 199, арк. 6]. 

У другій половині 30-х років XIX століття, коли кількість населення 

Харкова перевищила двадцять тисяч, губернську міську лікарню вже не 

задовольняли її площі. Тому, з дозволу міністра внутрішніх справ, вона 

розширилася за рахунок приміщень богадільні та виховного будинку. У 1839 р. 

в лікарні перебувало 1435 хворих, а в 1840 р. – 1877 [55, ф. 3, оп. 122, спр. 37, 

арк. 33, 121–123; оп. 126, спр. 16, арк. 275, 286]. Лікарня складалася з двох 

відділень: цивільного (8 палат – 60 ліжок) та військового (22 палати – 100 

ліжок). Але навіть після розширення в закладі, розрахованому на 160 осіб, 

постійно перебувало значно більше, іноді до 325 хворих [55, ф. 3, оп. 126, спр. 

90, арк. 64; оп. 129, спр. 223, арк. 1; ф. 12, оп. 1, спр. 22, арк. 33; 253, с. 266–

268]. 

У травні 1842 р. цивільний генерал-штаб-доктор А.А. Ріхтер ревізував 

заклади Харківського Приказу громадського опікування. Він зазначив, що 

«несмотря на обширность… больницы…, в случае большого увеличения 

больных, иногда вдвое или втрое противу положенного, не всегда возможно 

размещать больных, как по роду болезней, так и в надлежащем расстоянии 

одного от другого». Тіснота, на думку А.А. Ріхтера, «однако не мешает 

опрятности». Посудом, білизною та одягом лікарня була укомплектована тільки 

на 115 хворих, але всі наявні речі були чистими [55, ф. 3, оп. 129, спр. 223, арк. 

1; ф. 12, оп. 1, спр. 22, арк. 33–34]. 

У 1845 р. лікарня «богоугодных заведений» розширилася до 200 

ліжкомісць [55, ф. 3, оп. 142, спр. 42; спр. 148, арк. 77]. За рік там надали 

допомогу 2083 особам. У порівнянні з 1843 роком, коли через 160 ліжок 

«пройшло» 2065 хворих, це було полегшенням становища, але не кардинальним 

вирішенням питання [55, ф. 3, оп. 138, спр. 15 (а), арк. 19; оп. 146, спр. 92 (а), 



 

 

 

арк. 23]. З початку 50-х і до середини 60-х років штатна кількість ліжок у 

Харківській губернській міській лікарні складала 225 (125 – для хворих 

військового відомства та 100 – для цивільних хворих) [55, ф. 3, оп. 170, спр. 

133, арк. 39; ф. 12, оп. 1, спр. 898, арк. 13; спр. 1196, арк. 9; спр. 1273, арк. 11; 

спр. 1487, арк. 232, 269; спр. 1682, арк. 48]. 

У 1845 році завершилося будівництво нового приміщення для лікарні. 

Воно почало функціонувати поряд із старим корпусом та прибудовами до 

нього, спорудженими в різний час, у міру потреби та наявності коштів. Тому 

лікарня не була продуманим, цілісним комплексом і мала безліч незручностей 

та недоробок. Наприклад, ряд будівель з’єднували холодні, неопалювані 

коридори; деякі палати були позбавлені сонячного світла, бо його затуляли 

сусідні будівлі; багато кімнат були прохідними. Конструкція будинків не 

забезпечувала також достатнього доступу свіжого повітря до приміщень. При 

цьому було дуже холодно, бо щілини у вікнах ніколи не замазували. Вигрібні 

ями відхожих місць знаходилися під вікнами палат і поширювали сморід. Хоча 

самі вбиральні були облаштовані належним чином та забезпечені печами й 

коминами. Ще на початку 50-х років планувалося обладнати їх ватерклозетами, 

але до цього справа так і не дійшла. На момент передачі земству Харківська 

губернська міська лікарня вимагала докорінної перебудові та переобладнання 

[55, ф. 3, оп. 198, спр. 138, арк. 2; оп. 200, спр. 345, арк. 2; оп. 205, спр. 110 (а), 

арк. 28; ф. 12, оп. 1, спр. 898, арк. 14; спр. 1196, арк. 9–10; спр. 1274, арк. 193–

195, 222–223; спр. 1487, арк. 232]. 

Непідвідомча Приказові громадського опікування, але перебуваюча у 

віданні лікарської управі, лікарня Харківського в’язничного замку була 

розрахована спочатку на 45, потім – на 50 ліжок. У 50-ті роки XIX ст. існувала 

ще й лікарня при арештантській роті цивільного відомства, яка мала 10 ліжок. 

В’язнична лікарня складалася з трьох відділень: чоловічого, жіночого та 

загального інфекційного [55, ф. 3, оп. 103, спр. 33, арк. 99, 100; оп. 129, спр. 

223, арк. 1; оп. 138, спр. 15 (а), арк. 19; оп. 146, спр. 92 (а), арк. 23; спр. 166, арк. 

7; оп. 162, спр. 242 (а), арк. 25; оп. 166, спр. 295, арк. 238; спр. 295 (б), арк. 22; 



 

 

 

оп. 205, спр. 110 (а), арк. 204; ф. 12, оп. 1, спр. 22, арк. 33; спр. 418, арк. 26; спр. 

549, арк. 50; спр. 898, арк. 34–35, 56–57; спр. 1196, арк. 11 (зв.); спр. 1274, арк. 

193–195, 222–223; спр. 1487, арк. 232, 242, 282; спр. 1525, арк. 373, 382]. 

У 1811–1816 рр. в місті діяла «Харьковская городовая гражданская 

больница». «Городовой» вона називалася, оскільки фінансувалася з міського 

бюджету й була підвідомча харківському міському голові та харківському 

поліцмейстерові, а «гражданской» – оскільки в ній могли лікуватися цивільні 

особи. Але не вони складали основний контингент пацієнтів. «Харьковская 

городовая гражданская больница» була призначена для лікування, насамперед, 

військовослужбовців з команд, що проходили через місто, а також рекрутів, 

нижніх чинів харківського внутрішнього напівбатальону, поліцейських та 

жандармів, вихованців військово-сирітського відділення. У 1813–1814 рр. тут 

відновлювали здоров’я 136 військовополонених французів і поляків. Цивільних 

осіб лікарня приймала за наявності місць, не зайнятих основним контингентом. 

Саме за таким принципом слобідськоукраїнський губернатор І.І. Бахтін наказав 

здійснювати прийом хворих харківському міському голові В.М. Ломакіну. «… 

Сверх же сего, – писав І.І. Бахтін, – принимать и граждан в случае таком, ежели 

число оных в больнице Приказа общественного призрения помещаться не 

может… Граждан, имеющих достаток, и господских людей принимать в 

больницу с получением от них по пяти рублей в месяц, которые и причитать к 

сумме больничной» [55, ф. 3, оп. 19, спр. 124, арк. 16 (зв.) –17]. «Харьковская 

городовая гражданская больница» спочатку була розрахована на 25 ліжок, але 

поступово розширилася до 100. Отож, із 100 штатних місць військові займали 

від 57 до 103 ліжок [55, ф. 3, оп. 17, спр. 315, арк. 1–3; оп. 18, спр. 163, арк. 17–

19; оп. 19, спр. 124, арк. 1–2, 15, 39–40, 60–61, 74–75, 80–81; спр. 123, арк. 2, 44; 

оп. 22, спр. 132, арк. 1; оп. 23, спр. 375, арк. 1–6; спр. 463, арк. 1–4; оп. 25, спр. 

78, арк. 4; оп. 28, спр. 221, арк. 17; оп. 29, спр. 8, арк. 1–34; спр. 30, арк. 3; спр. 

37, арк. 1–2; спр. 42, арк. 1–3; оп. 31, спр. 446, арк. 1; оп. 35, спр. 98, арк. 22; оп. 

43, спр. 199, арк. 1–10]. Після закриття лікарні 1816 року обслуговування її 

основного контингенту взяв на себе дивізійний шпиталь уланської дивізії. У 



 

 

 

1818 р. його спробували перевести до Чугуєва, та слобідськоукраїнський 

губернатор В.Г. Муратов запротестував, адже відновлення «Харьковской 

городовой гражданской больницы» вимагало великіх коштів. Після втручання 

прихильного до В.Г. Муратова і всесильного на той час графа О.А. Аракчеєва, 

який курирував чугуївські військові поселення, шпиталь був залишений у 

Харкові [55, ф. 3, оп. 35, спр. 98, арк. 1–35]. 

Перші клініки Імператорського Харківського університету – терапевтична 

на 6 та хірургічна на 4 ліжка – були засновані у 1814 р., а прийом хворих 

почали з 15 січня 1815 р. Попервах вони тулилися в невеличкому флігелі на 

подвір'ї самого університету [8, с. 75, 294; 5, с. 7; 52, с. 179; 36, с. 174; 285, с. 9, 

12, 18, 22; 316, с. 24]. На початку 1818 р. в університетському середовищі 

народилась ідея про об'єднання губернської міської лікарні з клінічними 

інститутами ІХУ «для взаимной выгоды и пользы» [55, ф. 3, оп. 36, спр. 138, 

арк. 1]. Ідея, дійсно, була взаємовигідною і обіцяла бути плідною: 

Слобідськоукраїнському Приказу громадського опікування вона забезпечувала 

безкоштовну допомогу університетських медиків, а медичному факультетові 

університету – клінічну базу. Крім того, лікарня «богоугодных заведений» 

відчувала постійний дефіцит підлікарів (фельдшерської школи в Харкові ще не 

було), а студенти медичного факультету могли б вирішити цю проблему. Ідею 

палко підтримали правління університету, попечитель «богоугодных 

заведений» М.В. Лосєв, губернатор В.Г. Муратов. Але питання могло бути 

вирішене тільки на рівні міністерств: міністерства духовних справ та народної 

просвіти (якому підпорядковувався університет) – з одного боку, та 

міністерства поліції (якому підпорядковувався Приказ громадського 

опікування), з іншого. Незважаючи на очевидні переваги об'єднання, почалася 

звичайна для Російської імперії бюрократична тяганина. У відповідь на 

прохання В.Г. Муратова міністерство поліції зажадало проекту положення про 

об'єднання, а отримавши його, знайшла суперечності з нормативними актами, 

що регламентували діяльність Приказів громадського опікування та лікарських 



 

 

 

управ. Так перспективна ідея була похована в кабінетах урядовців [55, ф. 3, оп. 

36, спр. 138, арк. 1–21]. 

У 1819 р. університет купив у згадуваної вже пані Хорват дерев'яний 

будинок у 3-й, Залопанській частини міста, на самому березі Лопані. За деякий 

час туди були переведені клінічні інститути. Через рік кам'яний будинок на 

Університетській гірці, в якому до 1812 р. містились «богоугодные заведения», 

а згодом – харківське поліцейське правління, за розпорядженням міністра 

поліції був проданий університету за 38902 руб. асигнаціями. Цей будинок 

університетське керівництво в 1824 р. вирішило передати клінікам і 

анатомічному театру, оскільки виявилося, що залопанський будинок абсолютно 

непридатний для розмішення лікувального закладу. Він був настільки старим, 

що не тримав тепла. Щовесни його заливало і волога не зникала протягом 

усього року. Крім того, через тісноту, лекційну аудиторію в ньому обладнати 

було неможливо, тому студенти для слухання лекцій змушені були переходити 

до університетського кварталу непролазною багнюкою. Але несподівано 

Слобідськоукраїнська лікарська управа виступила категорично проти 

повернення клінік до центру міста. Вона мотивувала свою позицію тим, що 

«летучесть испражнений от больных» спричинить поширення «заразительных 

болезней» у місті. Таким чином лікарська управа гальмувала переїзд клінік аж 

п'ять років. І все ж таки у 1829 р. клінічні інститути були переведені в будинок, 

куплений дев’ять років тому. Тоді ж було відкрито акушерський клінічний 

інститут на 4 ліжка. На момент його створення терапевтична клініка налічувала 

вже 8 ліжок, а хірургічна – 7. Від 1839 й до початку 60-х рр. XIX століття 

кількість ліжок у клінічних інститутах університету була така: у 

терапевтичному – 15 (одне додалося в 1846 р. – для особливо небезпечних, 

позаштатних випадків), у хірургічному – 21, в акушерському – 6 [8, с. 294; 55, 

ф. 3, оп. 63, спр. 141, арк. 1–29; 71, с. 180, 194; 285, с. 25; 203, с. 11; 310, с. 7, 

15–16, 109–121; 316, с. 24; 322, с. 89]. Усі клініки мали амбулаторії [365, с. 3]. 

Університетські клініки були оснащені найкращою в Харкові, сучасною 

медтехнікою (це були набори інструментів, апарати й прилади, різноманітні 



 

 

 

електричні та парові машини). На їхнє придбання і утримання асигнувалася 

неабияка сума – близько 7300 рублів сріблом на рік, не враховуючи прибутків 

від платного лікування [310, с. 110, 113, 114, 117–118, 120–121]. 

Основним видом медичної допомоги було стаціонарне лікування. 

Теоретично його у лікарні харківських «богоугодных заведений» та 

університетських клініках могли одержати представники всіх верств 

харківської громади. Практично ж ліжок часто не вистачало. Проте, 

стаціонарна медична допомога у Харкові неухильно розширювалася й 

удосконалювалася. Харківська губернська міська лікарня в першій половині 60-

х років XIX ст. приймала до двох з половиною тисяч хворих на рік [55, ф. 12, 

оп. 1, спр. 1682, арк. 41, 47 (зв.), 53; 365, с. 3]. 

Університетські клініки на початку свого існування (в 10 – 20-ті роках 

XIX ст.) обслуговували: хірургічна – 26 хворих, терапевтична – в середньому 

30 хворих, акушерська – 2-7 породілей на рік [8, с. 75; 310, с. 111, 115; 316, с. 

24]. А в 1863 р. у хірургічній клініці пройшли стаціонарне лікування 199 осіб, у 

терапевтичній – 142, в акушерській – 53 [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1682, арк. 35–36 

(зв.)]. Професори медичного факультету Харківського університету, молоді 

лікарі, які закінчили курс, та студенти надали людям за ці роки таку 

кваліфіковану допомогу, на яку більше ніде в місті не сподівалися. Професори 

Ф.К. Альбрехт, А.І. Блюменталь, Г.Ф. Брандейс, Т.Л. Ванцетті, Ф.І. Ган, І. 

Гнедич, В.Ф. Дрейсиг, Х.А. Екеблад (Ексбладт), М.І. Єллінський, І.Й. 

Калениченко, І.Д. Книгін, П.А. Наранович, І.М. Райпольський, А.К. Струве, 

П.М. Шумлянський навічно увійшли в історію Харкова не тільки як талановиті 

вчені та педагоги, але й як самовіддані лікарі та видатні організатори охорони 

здоров'я [8, с. 115; 4, с. 8–38; 55, ф. 12, оп. 1, спр. 549, арк. 94–95; 116, с. 53–54; 

122, с. 51, 70; 310, с. 115–117]. Поряд із цим хворі в «богоугодных заведениях» 

часто страждали від халатності лікарського персоналу. Обходи там нерідко 

проводили формально, скарги хворих навіть не слухали. Ординатори 

перекладали лікувальну роботу на фельдшерів, які діяли на власний розсуд, а не 

за розпорядженнями лікарів [55, ф. 3, оп. 198, спр. 138, арк. 2]. 



 

 

 

Амбулаторна допомога була розвинута значно слабше. Її надавали в 

клініках Харківського університету і приватних лікарських кабінетах. У 

клініках її започаткував професор М.І. Єллінський. Удома медичні чиновники 

зобов'язані були обслуговувати лише офіцерів та членів їхніх родин. Витрати на 

ліки для них компенсувало військове відомство. Усі інші хворі могли 

викликати додому лікаря в приватному порядку, але за дуже високу платню. 

Амбулаторії клінік на початку 60-х років приймали таку кількість пацієнтів: 

хірургічна – понад за 2000, терапевтична – до 1250, акушерська – 20-30 на рік 

[55, ф. 3, оп. 59, спр. 23, арк. 1–4; спр. 100, арк. 1–7; ф. 12, оп. 1, спр. 1682, арк. 

35; 122, с. 51]. При кількості населення Харкова приблизно в 50-60 тисяч цього 

було дуже мало. 

Окрім названих, у Харкові існували такі малопотужні лікарні: при 

інституті шляхетних дівчат (на 10 ліжок), лікарня 1-ої харківської гімназії (на 8 

ліжок), шляхетного пансіону при 2-й харківській гімназії, духовної семінарії, 

дитячого притулку та поштового департаменту [55, ф. 3, оп. 126, спр. 90, арк. 

76; ф. 12, оп. 1, спр. 1103, арк. 64; спр. 1273, арк. 52; 365, с. 3; 123, с. 319]. 

Цікавим нововведенням була організація в 1849 р. медпунктів при 

поліцейських частинах міста. Кожна поліцейська частина (а їх було три) 

одержала «медицинские снаряды…, как-то: инструменты для кровопускания и 

для перевязки, составляющие фельдшерский карманный набор…, средства для 

приведения в чувство обмѐрзших, задохшихся дымом, ушибленных и прочих» 

для надання «скорейшего первоначального пособия в случае надобности на 

месте происшествия…» [55, ф. 12, оп. 1, спр. 418, арк. 23–24]. Інструменти й 

аптечки були придбані за рахунок міських коштів. До кожної поліцейської 

частини призначалося по одному лікарю та цирульнику, які мали прибувати 

туди негайно за викликом поліції [там само]. 

Отже, власне міської лікарні в Харкові не було. Загалом на території 

міста у середині 60-х років XIX століття розміщалося близько трьохсот 

лікарняних ліжок, не враховуючи військових шпиталів і лазаретів, а також 

в’язничної лікарні. З огляду на європейські стандарти того часу й кількість 



 

 

 

харківського населення (майже 60 тисяч у 1865 р.), забезпечення «харьковцев» 

стаціонарною медичною допомогою можна було б вважати задовільним, якби 

не два чинники. По-перше, лікарня «богоугодных заведений» та 

університетські клініки надавали допомогу не тільки населенню Харкова, а й 

усієї губернії. Але не це головне, тому що кількість жителів губернії в загальній 

кількості пацієнтів харківських лікарень була незначною. Головну роль відіграв 

другий чинник, у якому яскраво відображена мілітаристська сутність 

російського царату: влада опікувалася насамперед тими, хто її охороняв. Отже, 

більшу частину ліжок у найпотужнішій губернській міській лікарні цивільного 

відомства займали військовослужбовці. Тому питання про відкриття у Харкові 

міської лікарні набуло у другій половині 60-х років XIX століття особливої 

гостроти. 

4.1.2. Розвиток стаціонарної та амбулаторної мережі в пореформений 

період ХІХ ст. і на початку ХХ ст. Висока захворюваність і смертність серед 

населення Харкова, незадовільне забезпечення медичною допомогою не могли 

не хвилювати харківську громадськість, представники якої зініціювали 

створення нових і розвиток існуючих лікувальних закладів. Завдяки їхнім 

благородним починанням у пореформений період було досягнуто радикального 

поліпшення стаціонарного і амбулаторного обслуговування жителів міста. 

Розглянемо діяльність лікарень і амбулаторій Харкова усіх форм власності на 

той час, починаючи з муніципальних. 

4.1.2.1. Олександрівська міська лікарня. 30 серпня (за ст. ст.) 1869 р. у 

місті відкрили довгоочікувану міську лікарню, необхідність у який відчувалася 

протягом багатьох років. Вона одержала назву Олександрівської на честь 

«чудесного спасения» імператора Олександра II під час замаху на нього в 

Парижі у травні 1867 р. Ініціатором увічнення цієї події шляхом створення 

міської лікарні став харківський міський голова Микола Дмитрович Шатунов. 

Його підтримав значним пожертвуванням у розмірі 25 тисяч рублів і 

клопотанням про присвоєння лікарні найменування Олександрівської 

губернатор Петро Павлович Дурново. Після ініціативи начальства заможні 



 

 

 

«харьковцы» (переважно купці) поспішили приєднатися до неї своїми 

внесками. Не залишилася осторонь і міська дума, теж виділивши з бюджету 25 

тисяч рублів. Лікарня розташувалася на Благовіщенській (зараз Карла Маркса) 

вулиці і спочатку була розрахована на 100 ліжок. П.П. Дурново прийняв титул 

фундатора і довічного опікуна лікарні. Опікунську раду очолив М.Д. Шатунов, 

а увійшли до неї харківські купці. Першим головлікарем (старшим лікарем за 

тодішнім штатним розпиcом) став титулярний радник Є.М. Костенко [52, с. 

136–138; 101, с. 6; 135, с. 221; 319, с. 287]. До речі, наведені джерела 

спростовують твердження радянського дослідника історії харківської охорони 

здоров'я Д.Ф. Каракаша про те, що Олександрівська лікарня була відкрита в 

1867 р. на базі колишньої лікарні Приказу громадського опікування [91, с. 141]. 

Олександрівська міська лікарня перебувала у віданні міської управи. 

Членів її опікунської ради обирала Харківська дума. Лікарня призначалася для 

хворих обох статей всіх класів, станів і віросповідань. Але основний її 

контингент складали наймані робітники та дрібні підприємці (торговці, візники, 

ремісники та ін.) [52, с. 137–138; 329, cтатистический отд., с. 263–264; 339, отд. 

VIII, с. 381; 347, отд. V, с. 220; 354, адрес-календарь, с. 94; 355, адрес-

календарь, с. 105; 357, адрес-календарь, с. 84]. 

Лікарня отримувала фінансування з різних джерел. Найважливішим серед 

них був лікарняний збір. Для утримання Олександрівської лікарні цей збір 

стягували спочатку безпосередньо в її конторі [331, отд. V, с. 303]. Тим, кто 

сплатив лікарняний збір видавалися так звані іменні лікарняні білети терміном 

на один рік, які давали право на обслуговування в Олександрівській лікарні без 

додаткової плати. З появою медичних дільниць продаж лікарняних білетів 

зосередили в них. Непрацюючі діти тих осіб, які сплатили належну суму, до 

досягнення п’ятнадцатирічного віку могли бути прийняті в лікарні безплатно, 

по білетах батьків. Контроль за сплатою лікарняного збору покладався на 

домовласників та поліцію. Відсутність лікарняних білетів у жителів, які були 

зобов'язані їх мати, тягла за собою адміністративну відповідальність у вигляді 

штрафу. Така відповідальність поширювалася як на самих осіб, які ухилялися 



 

 

 

від сплати лікарняного збору, так і на їхніх роботодавців. Стягнені мировими 

суддями за поданнями поліції штрафи надходили в розпорядження лікарні, а 

поліція одержала наказ не прописувати паспортів без лікарняних білетів. Але, 

незважаючи на покарання неплатників, недоїмка за цією статтею доходів, як 

вже зазначалося вище, була великою [7, т. 2, с. 479; 101; 155, с. 11–12; 317, отд. 

V, с. 267; 331, отд. V, с. 303; 343, отд. VI, с. 217; 354, адрес-календарь, с. 94; 

360, адрес-календарь, с. 84; 362, с. 240]. І все ж у 1913 р. лікарняний збір дав 

Олександрівській лікарні більше 50 тисяч рублів [314, с. 29]. 

Не менш важливим джерелом надходження коштів до Олександрівської 

лікарні був міський бюджет. Наприклад, з 1 жовтня 1869 р. по 1 січня 1902 р. 

лікарня одержала понад 660 тисяч рублів лікарняного збору і майже 700 тисяч 

рублів – із міської скарбниці [52, с. 138; 327, с. 127; 329, статистический отд., 

с. 265]. 

Менш значними, але істотними джерелами фінансування лікарні були: 

пожертвування; плата за лікування, внесена як приватними особами, так і 

організаціями (від 7,6 рубля на місяць до 2 рублів на добу); відсотки на 

непорушний основний капітал лікарні, що досягав 100 тисяч рублів; збір від 

власників вовномиєнь; штрафи, стягнені за проживання без лікарняних білетів. 

Безплатно, за рахунок лікарні, одержували медичну допомогу поліцейські, 

пожежні, а також хворі, які мали довідку з поліції «о крайней бедности» [52, 

с. 138; 329, статистический отд., с. 264–266]. 

Головними статтями витрат лікарні були такі: харчування хворих і 

співробітників, заробітна платня, медикаменти, паливо [101, уклейка; 253, 286–

294; 329, статистический отд., с. 267]. 

Лікарський штат Олександрівської лікарні спочатку складався зі 

старшого лікаря і трьох ординаторів. Цієї кількості фахівців було явно 

недостатньо, а на розширення штату не вистачало коштів. Тому із середини 80-

х років у лікарні з'явилися три позаштатних ординатори, які працювали 

безплатно. Аж 1889 року штатних ординаторів стало чотири, а до кінця століття 

– п'ять. У 90-х роках до штату були введені посади консультантів: з гінекології, 



 

 

 

очних хвороб, ЛОР-хвороб, трохи пізніше – з хірургії і терапії. Ці посади 

обіймали університетські професори. 

У ХХ ст. кількість штатних одиниць ординаторів дійшла до 

дев'ятнадцяти, з'явилися чотири посади завідувачів відділень. Лікарські посади 

почали заміщатися за конкурсом. Працювати лікарем Олександрівської лікарні 

було престижно, тому в 1912 р. конкурс складав приблизно вісім осіб на місце. 

Вакансії займали переважно лікарі, які раніше працювали в лікарні на 

громадських засадах протягом кількох років. Завідувачами відділень 

працювали, здебільшого, приват-доценти університету. Оскільки дефіцит 

лікарів відчувався постійно, то на громадських засадах у лікарні трудилися в 

різні роки до п'ятнадцяти ординаторів. Окрім лікарів, у 1913 р. в 

Олександрівській лікарні працювали 22 фельдшери, 4 акушерки, 10 медичних 

сестер, 7 співробітників аптеки [155, с. 15; 187, с. 7, 54–55; 271; 321, с. 404; 323, 

адрес-календарь, с. 31–32; 333, адрес-календарь, с. 27–28; 335, адрес-календарь, 

с. 27; 340, адрес-календарь, с. 18; 344, адрес-календарь, с. 13–14; 345, адрес-

календарь, с. 13; 346, адрес-календарь, с. 15; 347, адрес-календарь, с. 15–16; 

348, адрес-календарь, с. 19; 349, адрес-календарь, с. 18, 19; 350, адрес-

календарь, с. 17; 352, адрес-календарь, с. 17; 354, адрес-календарь, с. 18; 356, 

адрес-календарь, с. 20; 357, адрес-календарь, с. 20; 358, адрес-календарь, с. 19, 

20; 399, с. 275]. 

Посаду старшого лікаря Олександрівської лікарні з моменту її заснування 

обіймали: Є.М. Костенко, Я.Г. Яковенко, Л.Ф. Шульц, М.С. Мігрін, Д.А. 

Кононенко, П.І. Кравцов, С.В. Герцог, О.В. Михайлов [330, адрес-календарь, с. 

26; 336, адрес-календарь, с. 27; 345, адрес-календарь, с. 13; 346, адрес-

календарь, с. 15; 352, адрес-календарь, с. 17; 354, адрес-календарь, с. 18]. 

У 1879 році в лікарні розмістилися терапевтична і хірургічна госпітальні 

клініки Імператорського Харківського університету. Тоді ж замінилася 

адміністрація. Нова адміністрація стала на шлях модернізації медичної, 

господарської та управлінської діяльності. Відкрилося перше постійно діюче 

спеціалізоване відділення на 29 ліжок для лікування венеричних хворих. 



 

 

 

Згодом, під час епідемій відкривалися тимчасові відділення для інфекційних 

хворих. І тільки на початку ХХ ст. були остаточно сформовані ще три 

відділення: терапевтичне, хірургічне й акушерско-гінекологічне [101, с. 14–15; 

155, с. 15; 317, отд. V, с. 278; 330, отд. III, с. 186–187; 359, адрес-календарь, с. 

21]. У 1900-х роках при лікарні почали функціонувати лабораторія для хіміко-

мікроскопічних і біологічних досліджень, рентгенівський, світлолікувальний, 

електротерапевтичний та гідроелектротерапевтичний кабінети, дезінфекційна 

камера, що обслуговувала на платній основі як організації, так і приватних осіб 

[187, с. 120; 350, отд. VI, с. 151; 354, адрес-календарь, с. 94; 360, адрес-

календарь, с. 84]. А після відкриття в 1910 р. Жіночого медичного інституту на 

базі Олександрівської лікарні розмістилися шість його клінік: госпітальні 

терапевтична й хірургічна, акушерсько-гінекологічна, дитячих хвороб, 

нервових і душевних хвороб, шкірних і венеричних хвороб [355, адрес-

календарь, с. 104; 356, адрес-календарь, с. 74; 357, адрес-календарь, с. 72; 358, 

адрес-календарь, с. 73–74; 359, адрес-календарь, с. 77–78]. 

У січні 1907 р. при лікарні за ініциативою її доглядача К.Х. Коршенбойма 

було відкрито притулок для невиліковно хворих (прообраз сучасних хосписів). 

Він утримувався коштом благодійного «попечительства о бедных при 

городской Александровской больнице». Кошти ж «попечительства» складалися 

з приватних пожертвувань. Так, родина Нехаєвських пожертвувала два будинки 

і ділянку землі на Холодній Горі площею близько 20 «соток». Там і був 

відкритий притулок, що отримав ім’я Нехаєвських. У 1913 р. він мав 21 ліжко 

[185, с. 29, 56; 375, с. 81–82]. 

Першим керівником госпітальної терапевтичної клініки (1877–1884, в 

Олександрівській лікарні з 1879 р.) і багаторічним головою опікунської ради 

лікарні був професор Іван Миколайович Оболенський. Саме його зусиллями 

лікарня була значно розширена. А першим керівником госпітальної хірургічної 

клініки Харківського університету з 1877 по 1894 роки був професор Іван 

Кіндратович Зарубін. При ньому клініка зайняла своє постійне місце на 

території Олександрівської міської лікарні. У 1894 р. госпітальну хірургічну 



 

 

 

клініку очолив професор Аполлінарій Григорович Подрєз, з ім'ям якого 

пов'язане значне поліпшення умов лікування хворих. Він увів до клінічної 

практики регулярні професорські обходи хворих. У 1897 р. А.Г. Подрєз вперше 

у світі виконав успішне хірургічне втручання з видалення із серця стороннього 

предмета після вогнепального поранення. Він став автором ряду оригінальних 

оперативних прийомів і деяких хірургічних інструментів [35, с. 40–41, 67–68, 

72–73]. 

Лікарняний комплекс створювався протягом багатьох років. Спочатку 

Олександрівська міська лікарня розмістилася в новому добротному кам'яному 

будинку з коридорною системою, зведеному для кадетського корпусу (нині вул. 

Карла Маркса, 25). А потім її розширювали як могли – скуповували сусідні 

подвір'я, щось будували або переобладнували вже існуючі будівлі, 

залишаючись в умовах постійної гострої нестачі території. Загального плану 

капітального будівництва за всю історію Олекандрівської лікарні ніколи не 

існувало. Лікарняні бараки, які будувалися безладно і як тимчасові, насправді 

ставали постійними і швидко руйнувалися. У 1913 р. лікарняна садиба займала 

площу майже у півтора гектара, однак через велику скупченість будівель 

радикальне удосконалення залишалося неможливим. Лікарню не могли назвати 

впорядкованою навіть як на ті часи. Однак у ХХ ст. було зроблено два значних 

кроки на шляху модернізації лікарні. Першим можна вважати зведення на 

початку століття солідного двоповерхового клінічного корпусу. А другим – 

спорудження напередодні Першої світової війни за рахунок значного 

приватного пожертвування акушерско-гінекологічного корпусу на 30 

пологових ліжок і 62 гінекологічних. До тих пір пацієнти акушерсько-

гінекологічного відділення тулилися в тимчасовому бараку, побудованому під 

час російсько-турецької війни 1877–1878 рр., і в сараї колишнього 

господарського складу. Новий 3,5-поверховий корпус із фасадом на В’язничну 

вулицю (нині Маршала Малиновського) відповідав усім тогочасним вимогам до 

лікарняного приміщення [31, с. 131; 101, с. 25; 152; 155, с. 14–16; 187, с. 1]. Він 



 

 

 

і дотепер служить своєму первісному призначенню – тут міститься 5-й 

спеціалізований міський клінічний пологовий будинок. 

Вже незабаром після свого відкриття Олександрівська лікарня не могла 

вмістити всіх бажаючих одержати в ній медичну допомогу, наприклад, у 1872 

р. через її сто ліжок пройшов 2281 хворий [55, ф. 3, оп. 249, спр. 64, арк. 1–24]. 

Тому 1873 року кількість ліжок було доведено до 130, 1879 р. – до 160, а 1882 – 

до 220. Надлишок хворих адміністрація Олександрівської лікарні намагалася 

розміщати за плату в губернській земській лікарні на Сабуровій дачі. Проте 

харківське губернське земство не завжди давало на це згоду [7, т. 2, с. 476; 327, 

статистический отд., с. 126–127; 329, статистический отд., с. 264]. Поступово 

кількість ліжок зростала: в 1890-ті рр. у зв'язку з тифозними епідеміями 

доходила до 300, (по закінченні епідемій понадштатні ліжка згортали), на 

початку 1900-х штатна кількість ліжок становила 240 одиниць, а до початку 

1914 р. досягла 300. Середньощоденна кількість стаціонарних хворих майже всі 

роки перевищувала штатну кількість ліжок [70, отд. ІХ, с. 326–327; 155, с. 13–

14, 18; 314, с. 29; 327, статистический отд., с. 126–127; 339, отд. VIII, с. 380–

381; 340, отд. VII, с. 372; 341, отд. VII, с. 323–324; 342, отд. VII, с. 314–315; 344, 

отд. V, с. 158; 345, отд. V, с. 154; 347, отд. V, с. 220–221; 362, с. 240]. 

Значно ефективніше вдалося налагодити амбулаторне обслуговування 

пацієнтів на базі лікарні. Воно було загальнодоступним, а ліки амбулаторним 

хворим видавалися безкоштовно. Чітка організація щоденного прийому хворих 

дозволила амбулаторії Олександрівської лікарні зареєструвати в 1891 р. 22769 

відвідувань, у 1901 – майже 50000, у 1910 – 66286, у 1913 – 84927 [52, с. 138; 

155, с. 18; 323, отд. ІХ, с. 327]. 

Приблизно в той же час, що і в Харкові, в Києві теж стала до дії 

муніципальна лікарня, і теж Олександріська (у 1875 р.). Між ними було багато 

спільного. І головна проблема, яка була спільною для них – це проблема 

перевантаженості. Так, у київській Олександрівській лікарні на 450 ліжок у 

1907 р. середньощоденна кількість стаціонарних хворих складала 514 осіб, у 

1908 – 634, а в 1909 – 638. Перевантаженість була характерною рисою не тільки 



 

 

 

для київської і харківської, а для всіх муніципальних лікарень Російської 

імперії [77, с. 324]. 

Отже, Олександрівська лікарня стала першим міським лікувальним 

закладом у Харкові. Згодом вона перетворилася на найпопулярнішу міську 

лікарню завдяки своєму розташуванню поблизу від центру. Її діяльність у 

справі охорони й поліпшення здоров'я нижчих верств харківської громади 

важко переоцінити. Проте цей заклад не міг вирішити всіх численних проблем 

харківської охорони здоров'я. Її розвиток відбувався за трьома напрямами: 

збільшення потужності стаціонару, вдосконалення амбулаторії, запровадження 

спеціалізації в наданні медичної допомоги. І якщо з організацією в лікарні 

загальнодоступної амбулаторної допомоги та безкоштовною видачею ліків 

якось упоралися, то організувати ліжкове обслуговування на рівні сучасних 

досягнень лікарняної справи так і не вдалося. Постійна переобтяженість лікарні 

була головною вадою, розвиток її завжди відставав від потреб стаціонарного 

лікування. А потреби ці зростали із збільшенням населення та внаслідок довіри 

«харьковцев» до медичного персоналу Олександрівської міської лікарні. 

4.1.2.2. Миколаївська міська лікарня. Відкриття першої міської лікарні – 

Олександрівської, не вирішило проблеми забезпечення незаможного населення 

Харкова медичною допомогою. Про це свідчило постійне і значне 

переповнення єдиного муніципального лікувального закладу. Боротьба з 

епідеміями, що регулярно уражали місто, вимагала додаткових лікарняних 

потужностей. Їх нестача призводила до негативних наслідків у справі охорони 

громадського здоров'я. Тому 1 червня 1895 р. Харківська міська дума ухвалила 

рішення про будівництво другої міської лікарні на 100 ліжок, місце для якої 

було обрано на східній околиці – на вулиці Корсиківській (нині Московський 

проспект, 195 і 197). Товариство взаємного страхування від вогню 

пожертвувало для цієї мети 55 тисяч рублів. Розробка проектно-кошторисної 

документації і здійснення будівельних робіт були доручені міському 

архітекторові Г.М. Шторху, після смерті якого в 1899 р. роботи продовжив 

архітектор Б.М. Корнієнко. Через постійні фінансові утруднення будівництво 



 

 

 

затяглося [7, т. 2, с. 479; 111, с. 131; 155, с. 19; 315, с. 7]. Та 25 березня 1900 р. 

лікарня була освячена і почала свою діяльність, маючи 140 штатних ліжок. За 

первісним задумом міського громадського самоврядування нова лікарня мала 

виконувати ті ж функції, що й Олександрівська, тому перший рік свого 

існування нова лікувальна установа функціонувала як відділення 

Олександрівської лікарні. 15 лютого 1901 р. «Государь Император 

Всемилостивейше соизволил на присвоение вновь устроенной больнице 

наименования «Николаевской» в память избавления Его Императорского 

Величества от постигшего его в минувшем году недуга» [7, т. 2, с. 479; 155, с. 

19; 315, с. 8]. Відтоді Миколаївська лікарня стала самостійною юридичною 

особою [346, отд. I, с. 68]. 

Миколаївська лікарня перебувала у віданні міської управи, керувала її 

роботою опікунська рада, яка затверджувалася Харківською міською думою і 

складалася з голови і восьми членів. До її складу входив і старший (головний) 

лікар лікарні. Лікарняним господарством завідував доглядач, якому була 

підпорядковувана лікарняна контора (бухгалтер і сім переписувачів) [315, с. 72; 

347, отд. V, с. 221; 348, отд. VI, с. 77; 349, отд. VI, с. 184]. 

Миколаївська лікарня мала обслуговувати робітниче населення Харкова. 

Основних джерел її фінансування було два – лікарняний збір і додаткові прямі 

асигнування з міської скарбниці. Лікарняний збір давав право на стаціонарне й 

амбулаторне обслуговування в Миколаївській лікарні протягом року. Його 

сплату, як вже зазначалося, підтверджували лікарняні білети. А ті, хто їх не 

мали, були зобов'язані оплатити своє лікування. У Миколаївській лікарні було й 

одне безкоштовне ліжко, що утримувалося за рахунок відсотків з 

пожертвуваних коштів [315, с. 71–72; 347, отд. V, с. 221; 348, отд. VI, с. 77; 349, 

отд. VI, с. 184; 350, отд. VI, с. 151; 351, отд. IV, с. 70; 353, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 101; 354, адрес-календарь г. Харькова, с. 95; 355, адрес-календарь 

г. Харькова, с. 106; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 76; 357, адрес-

календарь г. Харькова, с. 74; 358, адрес-календарь г. Харькова, с. 77; 359, адрес-

календарь г. Харькова, с. 81; 360, адрес-календарь г. Харькова, с. 85]. Усього в 



 

 

 

1913 р. на утримання лікарні було асигновано 193091 руб., тобто майже 1 руб. 

60 коп. на день на одного штатного хворого. Оскільки ж середня щоденна 

кількість хворих була більшою за норму, то й реальна сума ставала меншою 

[196, с. 3]. 

Миколаївська лікарня досить динамічно для того часу розширювалася. 

Так, у лютому 1904 р. прийняли пацієнтів два нових кам'яних бараки: один на 

40 ліжок, а другий (для венеричних хворих) – на 64 ліжка. У 1905 р. було здано 

в експлуатацію холерний барак на 20 ліжок, де під час тифозної епідемії 1909 р. 

перебувало до 110 хворих щодня. У тому ж 1905 році лікарня почала 

користуватися міською водогінною мережею, а в 1908 р. у ній з’явилося 

центральне водяне опалення й були обладнані нові ватерклозети. 31 грудня того 

ж 1908 р. прийняв перших хворих новий упорядкований барак на 60 ліжок. Він 

одержав назву «земсько-міський», тому що за лікування у ньому мало платити 

губернське земство. Епідемія черевного тифу, що спалахнула в Харкові в травні 

1909 р., вимагала екстреного розширення лікарняних площ. І це було зроблено 

– за один лише тиждень постав дерев'яний барак на 100 ліжок, а згодом, теж 

протягом тижня – ще один на 60-70 ліжок. Скупчення на території лікарні 

значної кількості інфекційних хворих диктувало необхідність спорудження 

пароформалінової дезінфекційної камери – і вона з'явилася в 1909 р. А в 1913 р. 

стала до ладу механічна пральня, обладнана за останнім словом техніки. Також 

було закінчено будівництво рентгенівського кабінету. У роки Першої світової 

війни внаслідок скорочення фінансування лікарняні будівлі занепали і 

потребували серйозного ремонту. 

Спочатку під лікарню було виділено 12 десятин землі, потім ще 3 і в 1910 

р. – ще 10 десятин. Таким чином, лікарня отримала у своє розпорядження 

площу понад 27 гектарів, засаджену парковими деревами, що створювало дуже 

сприятливі умови для одужування хворих. На цьому місці і тепер розташований 

комплекс лікувальних закладів (2-а міська лікарня, 17-а клінічна 

багатопрофільна лікарня, обласний нефроурологічний центр) [111, с. 131; 155, 

с. 19, 21; 315, с. 9, 13, 14, 15, 16]. 



 

 

 

У 1913 р. Миколаївська лікарня володіла таким нерухомим майном: 

земельна ділянка по Корсиківській вулиці; кам'яний двоповерховий головний 

корпус з електрикою, водопроводом і паровим опаленням; споруда церкви; 

кам'яний двоповерховий будинок для квартир адміністрації лікарні з 

водопроводом і електрикою; п'ять кам'яних одноповерхових бараків з 

водопроводом і електрикою та один двоповерховий; три дерев'яних 

двоповерхових бараки з водопроводом і електрикою; кам'яний корпус кухні з 

паропроводом, водопроводом та електрикою; кам'яні будівлі машинного 

відділення, трупного покою, квартири воротаря, трьох сараїв, стайні з 

приміщенням для кучерів, трьох льодовиків, льоху; дерев'яні будівлі комор, 

шести сараїв, дзвіниці; корпус механічної пральні й дезінфекційної камери; 

цементований басейн для запасної води та інші дрібні приміщення [155, с. 21; 

196, с. 381–384]. 

І все ж таки потужність Миколаївської лікарні хронічно відставала від 

наявних потреб, незважаючи на те, що виросла зі 140 штатних ліжок (1900 р.) 

до 350 (1913 р.). Миколаївська лікарня стала найбільшою міською лікарнею, 

але за всю історію свого існування тільки в 1903 і 1904 роках їй вдавалося 

уникати перевантаження. Звичайно ж переповнення палат було настільки 

великим, що додаткові ліжка розташовувалися навіть вздовж холодних 

зовнішніх стін палат і в коридорах [7, т. 2, с. 479; 62, с. 183; 155, с. 21; 196, с. 3; 

375, с. 82]. 

У Миколаївській лікарні функціонували такі відділення: хірургічне, 

інфекційне, венеричне, терапевтичне. У 1912 р. було відкрите пологове і 

гінекологічне відділення. При цьому штатних завідувачів відділень не було, що 

вкрай утруднювало процес керування. Ще один істотний недолік полягав у 

тому, що лікарня не мала туберкульозного відділення. Хворих на туберкульоз 

розміщували в загальних палатах, створюючи тим самим загрозу для інших 

пацієнтів і не надаючи їм необхідних умов для проживання і лікування [155, с. 

22–24; 315, с. 57–59]. 



 

 

 

Амбулаторія при Миколаївській лікарні існувала фактично з моменту її 

відкриття. Але до 1905 р. хворих приймали чергові лікарі, а потім уже з'явився 

спеціальний амбулаторний лікар. Кількість амбулаторних відвідувань 

становила у 1900 р. – 1579, у 1905 – 6600, у 1909 – 8719, у 1913 – 19467. 

Подальшій активізації амбулаторної діяльності заважали віддаленість лікарні 

від міста і відсутність громадського транспорту. Із цих причин «харьковцы» 

віддавали перевагу амбулаторії Олександрівської лікарні. Так, за 1912 р. 

амбулаторними хворими було здійснено 12453 відвідування Миколаївської 

лікарні, за той же час амбулаторія Олександрівської зареєструвала 78849 

відвідувань [7, т. 2, с. 479; 62, с. 183; 155, с. 21; 315, с. 59–61]. 

Досить цікавим є питання про організацію харчування хворих у 

Миколаївській міській лікарні. Між 7 і 8 годинами ранку вони одержували чай 

із чвертю фунта (близько 100 г) білого хліба; о 10 годині сніданок (яйце, 

молочна каша або склянка молока з хлібом); о 14 годині – обід, що складався з 

борщу (бульйону, супу) з півфунтом м'яса, котлети або чверті фунта духової 

яловичини з кашею, киселю або компоту; о 18 годині – чай без хліба. Усього на 

столове утримання хворих виділялося в різні роки від 20 до 22,5 коп. на добу 

[315, с. 68]. 

Першими штатними ординаторами Миколаївської лікарні були шість 

лікарів (плюс один понадштатний). У 1901 р. ординаторів, які працювали на 

громадських засадах, стало чотири, а в 1904 – сім. У 1905 році в лікарні почав 

роботу прозектор. З 1 січня 1909 р., у зв'язку з появою «земсько-міського» 

барака, з'явився ще один штатний ординатор. На час тифозної епідемії 

медичний персонал лікарні був значно поповнений, але після її закінчення – 

скорочений. Аптечними справами спочатку займався керуючий аптекою 

Олександрівської лікарні, а 1901 року Миколаївська лікарня одержала власного 

керуючого аптекою. Попервах він мав одного помічника, а з кінця 1907 р. – 

двох. У 1910 р. лікарський персонал Миколаївської лікарні складався зі 

старшого лікаря, прозектора, амбулаторного лікаря і дев'яти ординаторів. У 

1913 р. ординаторів стало одинадцять, але з початком війни їх кількість 



 

 

 

поступово зменшувалася. Лікарі призначалися міською управою і мали всі 

права державних службовців. Окремої пенсійної каси вони не мали. Персонал 

лікарняної аптеки складався з провізора – керуючого аптекою і двох 

фармацевтів. Фельдшерський персонал складався зі старшого фельдшера, 

фельдшера приймальної палати, акушерки, фельдшера дезінфекційної камери 

та одинадцяти палатних фельдшерів [315, с. 72–75; 346, добавление к адрес-

календарю, с. 187; 347, адрес-календарь, с. 16; 348, адрес-календарь, с. 20; 349, 

адрес-календарь, с. 19–20; 350, адрес-календарь, с. 18; 351, адрес-календарь, с. 

17; 352, адрес-календарь, с. 17–18; 353, адрес-календарь, с. 16; 354, адрес-

календарь, с. 19; 355, адрес-календарь, с. 20; 356, адрес-календарь, с. 21; 357, 

адрес-календарь, с. 21; 358, адрес-календарь, с. 20; 359, адрес-календарь, с. 21; 

360, адрес-календарь, с. 21; 361, адрес-календарь, с. 22]. 

21 травня 1899 року ординатор Олександрівської лікарні С.Я. Чеботарьов 

перебрав на себе обов'язки старшого (за сучасною термінологією – головного) 

лікаря нової міської лікарні ще до її відкриття і залишався ним до 1914 р. На цій 

посаді його замінив М.М. Трофимов [там само]. 

За час свого існування Миколаївська лікарня дедалі більше набувала 

характеру міської інфекційної лікарні, якої Харків не мав. У 1913 р. для 

інфекційних хворих тут постійно функціонували п'ять бараків і один павільйон, 

а крім того, ще два літніх бараки. З відкриттям Миколаївської Олександрівська 

лікарня почала направляти туди всіх інфекційних хворих, які спочатку 

приїздили до Олександрівської, адже дістатися до неї було значно легше. 

Доправляли їх у лікарняній кареті, що було дуже незручно і дорого, але іншого 

виходу не існувало [155, с. 19; 314, с. 30; 315, с. 48]. 

Практично щороку Миколаївська лікарня боролася з тією чи іншою 

епідемією. У 1909 р. вона прийняла на себе основний удар епідемії черевного 

тифу, 22 травня на її площах була зафіксована рекордна кількість хворих – 698 

осіб. У 1910 р. Миколаївська лікарня винесла на собі увесь тягар боротьби з 

холерою і скарлатиною, у 1911 – з кором, у 1912 – з віспою, у 1913 – з 

поворотним тифом [155, с. 20]. 



 

 

 

Не можна не відзначити того, що в 1904 р. на території Миколаївської 

лікарні була відкрита ще одна міська лікарня, призначена вже для заможніших 

хворих. Заснував її відомий підприємець М.Х. Гельферіх, який пожертвував 100 

тисяч рублів на будівництво платної лікарні. У червні 1901 р. відбулось 

закладення будинку, а 1 лютого 1904 року лікарню була освячено й відкрито. 

Вона одержала офіційне найменування – «Больница имени супругов М.Х и 

Ж.Ф. Гельферих», або неофіційне – Гельферіхівська, і була розрахована на 50 

штатних ліжок (20 для чоловіків і 30 для жінок). Згодом кількість місць було 

зменшено до 42. Лікарня розмістилася в кам'яному двоповерховому корпусі з 

просторими загальними й окремими палатами, мала у своєму розпорядженні 

водолікарню, електролікарню, рентгенівський кабінет, лабораторію, обладнані 

за останнім словом техніки. Утримувалася вона на доходи від плати, яку 

вносили хворі за лікування (від 60 до 90 рублів на місяць). При цьому лікарня 

мала п'ять безкоштовних ліжок: чотири утримувалися на відсоток від 

двадцатип’ятитисячного недоторканного капіталу, пожертвуваного М.Х. 

Гельферіхом, а на утримання п'ятої щорічно міська скарбниця виділяла 300 

рублів [7, т. 2, с. 479; 155, с. 20; 315, с. 11, 13, 24–28, 72]. 

Отже, Миколаївська лікарня, створена громадським самоврядуванням для 

пересічних «харьковцев», на початок Першої світової війни була 

найпотужнішою міською лікарнею Харкова. Поступово вона набувала 

спеціалізації на інфекційних хворобах. На Миколаївську лікарню завжди 

випадала найбільш відповідальна і копітка робота в періоди епідемій. Лікарня 

швидко розвивалася, проте майже постійно залишалася переповненою. Її 

розвиток не встигав за ростом потреб харківського населення у стаціонарному 

лікуванні. Він гальмувався переважно двома факторами: недостатнім 

фінансуванням і віддаленістю лікарні від міських районів, де проживали її 

потенційні пацієнти за відсутності зручного сполучення з містом. Для 

представників середнього класу харківської громади на території 

Миколаївської лікарні з’явилась досить комфортабельна, якісно обладнана 

платна Гельферіхівська лікарня. 



 

 

 

4.1.2.3. Дитячі лікувальні заклади Харківського міського 

самоврядування. У 1872 р. гласний міської думи, відомий у Харкові лікар-

подвижник і філантроп В.А. Франковський виступив з докладною доповіддю 

про необхідність створення в місті дитячої лікарні. Доповідь одержала 

схвалення думи, але до втілення ідеї в життя спливло близько шести років 

безустанної боротьби В.А. Франковського за реалізацію свого проекту. Аж 

наприкінці 1878 р. була відкрита спочатку тимчасова дитяча лікарня при 

притулку товариства опікування безпритульних сиріт «для помещения 

одержимых преимущественно острыми и инфекционными болезнями детей 

беднейших жителей г. Харькова». Лікарня складалася зі стаціонару на 20 ліжок, 

амбулаторії та аптеки. Опікуном дитячої лікарні дума обрала В.А. 

Франковського, а забезпечення господарської частини взяло на себе товариство 

опікування безпритульних сиріт. Місто зобов'язалося виділяти щорічно на 

утримання лікарні 5607 рублів із прибутків міського банку. Спочатку лікарня 

розмістилася в спеціально орендованому для неї будинку в Монастирському 

провулку (згодом провулок Спартака). До її штату увійшли два лікарі (Л.І. Берг 

на постійній основі та М.Д. Пономарьов як консультант) і три сестри-жалібниці 

[7, т. 2, с. 479–480; 123, с. 46; 155, с. 24; 190, с. 2–3; 317, с. 454; 326, с. 114]. 

15 лютого 1879 р. помер смертельно поранений революціонером 

харківський губернатор князь Д.М. Кропоткін. Того ж дня міська дума 

зібралася на екстрене засідання, щоб розробити й затвердити заходи з 

увічнення пам'яті покійного. Було вирішено перетворити тимчасову дитячу 

лікарню при притулку товариства опікування безпритульних сиріт (головою 

опікунської ради якого була вдова губернатора) на постійну, присвоїти їй ім'я 

князя Д.М. Кропоткіна, прийняти в розпорядження міського громадського 

самоврядування і надалі цілком утримувати на кошти міста. Першим головним 

(старшим – за тодішньою термінологією) лікарем цього закладу був 

призначений М.Д. Пономарьов. У вересні 1879 р. лікарню перевели в споруди, 

що належали місту (так званий «міський будинок») на Дворянській вулиці 

(зараз вулиця Юлія Чигиріна) [190, с. 3–4; 327, с. 136; 330, с. 454]. 



 

 

 

Власного статуту лікарня не мала. Опікунська рада, що керувала нею, 

спиралася в своїй діяльності на основні положення Лікарського статуту для 

лікарень цивільного відомства. Медична допомога в міській дитячій лікарні ім. 

Д.М. Кропоткіна надавалася безкоштовно дітям малозабезпечених верств 

населення всіх станів і віросповідань. Такі діти мали переважне право при 

надходженні до стаціонару. За дітей із заможних родин платили батьки, за 

вихованців пансіонів – навчальні заклади, за дітей залізничників – залізничне 

відомство [52, с. 136; 155, с. 26; 189, с. 2; 330, с. 454–455]. 

На утримання лікарні Харківська міська дума виділяла щороку спочатку 

5607 рублів, у 80-ті роки – по 8000-10000 рублів, у 90-ті асигнування доходили 

до 15784 рублів на рік [183, с. 3; 190, с. 2; 330, с. 454; 343, отд. VI, с. 217]. У 

1900-ті роки ці суми перевищили 20000 рублів, а в 1910-ті – 35000 рублів на 

рік. Однак коштів усе одно катастрофічно не вистачало [155, с. 26]. 

Через хронічний брак коштів розширення лікарні відбувалось повільно. 

Так, на початку 80-х рр. XIX ст. кількість ліжок у міській дитячій лікарні зросла 

до 30 і до кінця століття варіювала від 30 до 40. У 1902 р., після введення в дію 

нового двоповерхового тифозного павільйону на 16 ліжок, лікарня досягла 

штатної кількості 52 ліжка, у 1912 р. їх було 60, на чому зростання потужності 

лікарні практично зупинилося. При населенні Харкова у 200-280 тисяч осіб 

цього було явно недостатньо [52, с. 136; 62, с. 183; 85, с. 7; 155, с. 25; 183, с. 15; 

189, с. 2; 194, с. 37; 317, отд. V, с. 267; 330, с. 454; 337, отд. IV, с. 284; 339, отд. 

VIII, с. 381]. У 1913 р. в лікарні пройшов стаціонарне лікування 1161 хворий 

[314, с. 30]. 

Старі одноповерхові споруди «міського будинку», де розмістилася 

лікарня, були непристосованими для її потреб. До 1883 р. хворі діти не мали у 

своєму розпорядженні навіть теплих туалетів, не кажучи вже про ватерклозети, 

а до 1885 р. лікарня не мала жодної ванни. Головний корпус, що був раніше 

квартирою губернатора, мав вік більше ста років і являв собою анфіладу різних 

за розміром кімнат, без коридорів. Тільки в 1911 р., після додаткового 

одноразового асигнування 16000 рублів, удалося перепланувати головний 



 

 

 

корпус таким чином, що він став схожим на лікарняне приміщення, а також 

зробити технічні удосконалення в інших будівлях. Лікарня одержала 

електричне освітлення і центральне водне опалення. Водогін, нарешті, провели 

в усі будівлі [155, с. 24–25; 183, с. 3, 8, 16, 19]. 

Лікарняний стаціонар складався з п'яти відділень: загального (для 

неінфекційних хворих), скарлатинного, тифозного, коревого і дифтерійного. 

Дифтерійне відділення було єдиним у місті, тому сюди приймали не тільки 

дітей, але й дорослих. Спеціального віспяного відділення не було, а хворі на 

віспу лежали в загальному відділенні, зводячи, таким чином його 

неінфекційний характер часом до нуля. Протягом багатьох років стаціонарними 

відділеннями завідували лікарі М.І. Афошенко, Л.І. Берг, С.М. Ганшеєв, О.М. 

Макухін, А.Ц. Міцкевич, С.А. Робак і жінка-лікар Ф.А. Брук [123, с. 46; 333, 

отд. VI, с. 392; 337, отд. IV, с. 258, 284; 342, отд. VII, с. 315; 346, отд. V, с. 194; 

353, адрес-календарь г.Харькова, с. 102; 360, адрес-календарь г. Харькова, 

с. 85]. 

Амбулаторний прийом хворих проводився щодня. Спочатку його вели всі 

лікарі по черзі, а з лютого 1900 р. було введено посаду амбулаторного лікаря 

(він же завідувач амбулаторним відділенням), яку протягом п'ятнадцяти років 

обіймав В.В. Кушелевський. При отриманні з поліції довідки «о крайней 

бедности» амбулаторні хворі безкоштовно забезпечувалися ліками з лікарняної 

аптеки. Упродовж 1878–1913 років кількість амбулаторних відвідувань зросла 

більш ніж удесятеро (з 1739 до 18924). Амбулаторія міської дитячої лікарні 

слугувала клінічною базою для практичних занять студентів медичного 

факультету Імператорського Харківського університету [183, с.5–6; 186, c. 26; 

189, с. 1, 46; 190, с. 3–4; 303, с. 454; 337, отд. IV, с. 284; 339, отд. VIII, с. 381; 

351, адрес-календарь, с. 17; 357, адрес-календарь, с. 21; 359, адрес-календарь, 

с. 21]. 

У 1884 р. з Олександрівської в міську дитячу лікарню перевели міський 

кабінет безкоштовного віспощеплення, що знаходився в ній до серпня 1891 р. 

Віспощеплення робилося щодня телячим віспяним детритом, для чого 



 

 

 

утримувався спеціальний телятник [22, с. 136; 143, с. 6–7; 332, отд. VI, с. 358; 

334, отд. III, с. 219; 335, отд. III, с. 166]. 

При відкритті лікарні її штат складався лише з двох лікарів, трьох сестер-

жалібниць і прислуги [190, с. 3]. Незабаром з'явились позаштатні ординатори й 

сестри-жалібниці, які працювали на безоплатній основі. У середині 90-х років 

XIX ст. у міській дитячій лікарні ім. Д.М. Кропоткіна працювали: лікар – 

завідувач лікарнею, три штатних ординатори і чотири-шість позаштатних, 

чотири штатних медичних сестри та одна-дві позаштатних. У наступні роки 

чисельність медичного персоналу зросла несуттєво (на одну-дві одиниці), а під 

час Першої світової війни навіть зменшилася [340, адрес-календарь, с. 18; 341, 

отд. VII, с. 324–325, адрес-календарь, с. 18–19; 38, с. 455; 350, отд. VI, с. 152, 

адрес-календарь, с. 18; 352, адрес-календарь, с. 18; 353, адрес-календарь, с. 16; 

357, адрес-календарь, с. 21; 358, адрес-календарь, с. 20–21; 359, адрес-

календарь, с. 21; 360, адрес-календарь, с. 21; 361, адрес-календарь, с. 22]. 

Обов'язки головного лікаря (аналоги цієї сучасної посади називалися 

по-різному) за сорокарічну історію існування лікарні у різні роки виконували: 

М.Д. Пономарьов, Л.І. Берг, О.М. Макухін, С.М. Ганшеєв, В.В. Кушелевський 

[123, с. 46; 189, с. 1; 330, с. 455; 340, адрес-календарь, с. 18; 342, адрес-

календарь, с. 19; 357, адрес-календарь, с. 75; 358, адрес-календарь, с. 20; 359, 

адрес-календарь, с. 21; 361, адрес-календарь, с. 22]. 

23 листопада 1890 р. Харківська міська дума ухвалила рішення про 

відкриття на Москалівці – найзанедбанішому в санітарному відношенні районі 

Харкова – безкоштовної амбулаторії та приєднання до неї міського кабінету 

віспощеплення. 6 вересня 1891 р. амбулаторію було відкрито як відділення 

міської дитячої лікарні, але практично відразу вона перетворилась на 

самостійну лікувальну установу під назвою міська амбулаторна дитяча лікарня. 

Сюди з дитячої лікарні ім. Д.М. Кропоткіна був переведений міський кабінет 

безкоштовного віспощеплення [7, т. 2, с. 480; 52, с. 138; 339, отд. IX, с. 381; 340, 

отд. IX, с. 373]. 



 

 

 

З 1 листопада 1895 р. при лікарні почали прийом пацієнток, які 

страждали на жіночі хвороби. А наприкінці року міністр внутрішніх справ 

затвердив статут лікарні, яким було закріплено остаточну, офіційну назву – 

«Харьковская городская амбулаторная детская и гинекологическая лечебница» 

[341, отд. VII, с. 324; 342, отд. VII, с. 315]. 

Окрім безкоштовної амбулаторної допомоги, «лечебница» безкоштовно 

надавала ліки незаможним хворим із власної аптеки [341, отд. VII, с. 324; 342, 

отд. VII, с. 315; 343, отд. VII, с. 217; 349, отд. VI, с. 184; 352, адрес-календарь, с. 

52; 362, с. 240]. Взимку, коли кабінет віспощеплення скорочував свою 

діяльність, у його приміщенні діяв хірургічний приймальний покій на 3-4 ліжка 

для хворих дітей, які потребували оперативної допомоги. У 1913 р. стаціонарне 

відділення одержало власне приміщення й відтоді функціонувало цілорічно, в 

ньому додалось одне гінекологічне ліжко. Звичайно, такий стаціонар міг 

прийняти мізерну кількість хворих. Наприклад, за 1913 р. через нього пройшли 

лише 42 особи, водночас амбулаторних відвідувань було 21992, що більш як на 

три тисячі перевищувало відповідний показник амбулаторії лікарні імені князя 

Д.М. Кропоткіна [155, с. 30–31; 341, отд. VII, с. 324; 342, отд. VII, с. 315; 343, 

отд. VII, с. 217; 349, отд. VI, с. 184; 352, адрес-календарь, с. 52]. 

«Лечебница» існувала переважно за рахунок міських коштів. 

Асигнування міського громадського самоврядування за час її існування зросли 

від 1600 до 10000 рублів на рік, але це було в 3,5 раза менше навіть за 

злидарський бюджет міської дитячої лікарні ім. Д.М. Кропоткіна. Благодійні 

пожертвування на «лечебницу» теж були дуже незначними. Свого будинку 

вона не мала і завжди працювала в орендованому на Москалівці приміщенні, де 

займала кілька кімнат (кабінети дитячих хвороб, хірургічний, гінекологічний, 

віспощеплення, палата для стаціонарних хворих) [155, с. 30–31; 188, с. 1; 341, 

отд. VII, с. 325]. 

Керувала «лечебницей» опікунська рада. Медичною частиною завідували 

так звані лікарі-розпорядники – педіатр, хірург та гінеколог, які приймали 

пацієнтів. Їм допомагали так звані лікарі-співробітники, які працювали на 



 

 

 

громадських засадах. Кількість лікарів-співробітників доходила до 15 осіб. Їхня 

безоплатна праця дуже виручала «лечебницу», яка завжди перебувала у 

фінансовій скруті. У штаті «лечебницы» були передбачені також посади сестри-

жалібниці, фельдшерок (від 1 до 3 одиниць у різні роки), акушерки 

(«повивальной бабки») [339, адрес-календарь, с. 38; 340, адрес-календарь, с. 18; 

341, отд. VII, с. 325, адрес-календарь, с. 18–19; 342, отд. VII, с. 315, адрес-

календарь, с. 19–20; 344, адрес-календарь, с. 15; 346, адрес-календарь, с. 16; 

347, адрес-календарь, с. 17; 349, адрес-календарь, с. 20, 21; 358, адрес-

календарь, с. 21; 361, адрес-календарь, с. 23; 362, с. 16]. 

Історичне значення міської дитячої лікарні ім. Д.М. Кропоткіна і 

«Харьковской городской амбулаторной детской и гинекологической 

лечебницы» полягає в тому, що вони була першими і єдиними у дожовтневий 

період загальнодоступними спеціалізованими дитячими лікувальними 

закладами в Харкові. Утримання їх повністю взяло на себе міське громадське 

самоврядування, що в губернських центрах Російської імперії траплялося рідко. 

Проте в умовах постійного дефіциту коштів міські спеціалізовані дитячі лікарні 

Харкова залишалися малопотужними й не могли задовольнити потреби швидко 

зростаючого населення. Крім того, місце їх розташування дозволяло 

обслуговувати лише декілька бідних районів міста, тому значна частина 

«харьковцев» залишалася без педіатричної допомоги. Малозабезпечені жителі 

харківських околиць, які не мали грошей на візників, були позбавлені 

можливості доправити своїх дітей до профільної медичної установи. 

4.1.2.4. Міська очна лікарня імені професора Л.Л. Гіршмана. 1905 р. 

видатний офтальмолог професор Л.Л. Гіршман залишив Харківський 

університет. У зв'язку з цим у Харкові виник громадський рух за надання в 

розпорядження Л.Л. Гіршмана лікарні, що зберегло б для харків’ян можливість 

і надалі користуватись його унікальним талантом, знаннями і досвідом 

клініциста. Було організовано спеціальний комітет, який очолив друг Л.Л. 

Гіршмана, відомий історик, фольклорист і етнограф професор М.Ф. Сумцов. 

Восени 1906 р. він уніс пропозицію до Харківської міської думи про 



 

 

 

будівництво очної лікарні спеціально для Л.Л. Гіршмана. Дума підтримала 

ініціативу й асигнувала на утримання лікарні 10 тисяч рублів на рік. Одночасно 

розпочався збір пожертвувань на будівництво міської очної лікарні. На зібрані 

кошти в 1908 р. на Москалівці, в орендованому будинку, було відкрито лікарню 

на 10 ліжок, яка відразу ж одержала ім'я професора Л.Л. Гіршмана. Вже 

першого дня на амбулаторний прийом прийшли 120 осіб. Але оренда 

непристосованого будинку не могла остаточно зарадити справі. Лікарня була 

постійно перевантажена. Хоча кількість ліжок довели до 17, госпіталізувати 

доводилося тільки хворих, які потребували оперативного втручання, тобто 

далеко не всіх бажаючих. Тому міське керівництво відвело в найкращій, 

Нагірній частини Харкова ділянку землі площею близько двох тисяч 

квадратних метрів і половину суми на будівництво й обладнання 

спеціалізованої лікарні. Другу частину становили пожертвування приватних 

осіб та громадських організацій. Завдяки спільним зусиллям 11 березня 1912 р. 

почався прийом пацієнтів у власній споруді лікарні, що була побудована за 

проектом архітектора Л.К. Тервена. Офіційне відкриття лікарні урочисто 

відбулося 8 квітня 1912 р. У цій лікарні Л.Л. Гіршман працював до кінця життя. 

І нині там знаходиться Харківська міська офтальмологічна клінічна лікарня [35, 

с. 29; 312, інв. № Д–24800; 111, с. 134; 155, с. 28–29; 353, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 104; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 76; 377, с. 403–404]. 

Функціонував цей заклад на підставі типового статуту міських лікарень, 

перебував у віданні міського самоврядування й фінансувався з міського 

бюджету. 1909 року на утримання лікарні місто виділило 10 тисяч рублів, 1910 

– 11,5 тисяч, 1911 – 14,5 тисяч, 1912 – 27,5 тисяч і 1913 р. на утримання й 

ремонт лікарні з міської скарбниці було витрачено близько 40 тисяч рублів. Як 

бачимо, до Першої світової війни фінансування містом лікарні Л.Л. Гіршмана 

рік у рік зростало, і дуже істотно [62, с. 183; 150; 155, с. 30; 356, с. 76]. 

Міська очна лікарня імені професора Л.Л. Гіршмана розмістилася в 

упорядженому двоповерховому кам'яному будинку із цоколем. Усього в ній 

функціонувало 13 палат (6 загальних і 7 одномісних) на 65 штатних ліжок. З 



 

 

 

них 10 ліжок фінансувало земство (по 3000 рублів щороку), 10 – місто, 4 ліжка 

(з них два дитячих) утримувалися за рахунок відсотків із благодійних внесків. 

Ці 24 ліжка були безкоштовними для пацієнтів. Але зазвичай турботами 

професора Л.Л. Гіршмана «безкоштовних» хворих у лікарні перебувало по 30 і 

більше. Інші місця були платними. До загальних палат приймалися особи, які 

мали лікарняні білети, або за плату, що дорівнювала спочатку 1 рубль 75 

копійок за добу. При зарплатні, скажімо, харківських дрібних службовців у 30-

45 рублів на місяць це було зовсім не дешево. Плата за утримання й лікування в 

одномісних палатах досягала 4 рублів за добу. У 1915–1916 рр. плата зросла до 

5-5,5 рублів за добу, а для іногородніх – ще вище. Це була найвища плата серед 

всіх харківських міських лікарень (для порівняння: в дитячій лікарні ім. князя 

Д.М.Кропоткіна вона не підіймалася вище 1 рубля 75 копійок, а в 

Олександрівській – вище 2 рублів з особи за добу). Середня щоденна кількість 

стаціонарних хворих становила в 1912 р. 23 особи, у 1913 – 38 осіб, тобто 

стаціонарне відділення перевантаженим не було [11, с. 29; 102, с. 3; 226, с. 365; 

227, с. 323]. 

Амбулаторія лікарні складалася з приймальні, двох кімнат для 

обстеження, офтальмоскопічної та малої операційної. Амбулаторний прийом 

здійснювали чотири лікарі. Середня щоденна кількість амбулаторних хворих 

складала в 1912 р. 131 особу, в 1913 – 151. За інтенсивністю відвідуваності 

амбулаторія очної лікарні була серед харківських міських лікарень другою 

після Олександрівської. Через амбулаторію незаможні хворі забезпечувалися 

безкоштовно окулярами і штучними очима [155, с. 29; 194, с. 4–6]. 

Медичною частиною лікарні завідував професор Л.Л. Гіршман. 

Стаціонарне відділення перебувало у віданні старшого (головного) лікаря князя 

А.Л. Шаховського. У лікарні постійно трудилися 4-6 ординаторів і 3 

фельдшерки [194, с. 2–6; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 76]. 

Таким чином, харківська очна лікарня, як і всі інші міські лікарні 

Харкова, була створена з ініціативи прогресивної громадськості. Вона стала 

прижиттєвим пам'ятником видатному лікареві-гуманісту професору Леонардові 



 

 

 

Леопольдовичу Гіршману. Завдяки його незаперечному авторитетові, лікарня 

опинилася в більш вигідному становищі порівняно з іншими харківськими 

міськими лікарнями і не зазнавала труднощів з фінансуванням і перманентною 

перевантаженістю. Переживши короткий період благодійної підтримки, вона 

1912 року міцно стала на ноги. Судячи з відвідуваності, очна лікарня професора 

Л.Л. Гіршмана мала величезну популярність серед «харьковцев». 

4.1.2.5. Дільничні амбулаторії. Епідемія висипного тифу 1891–1892 рр. 

змусила міське керівництво запровадити шість посад дільничних лікарів (за 

термінологією в інших містах – думських лікарів для бідних, або лікарів-

кураторів) на окраїнах Харкова. Так у ньому вперше з’явились медичні 

дільниці. По закінченні епідемії їх було вирішено скасувати. Проте жителі 

Заїківки подали міському голові прохання залишити дільничного лікаря на 

постійну роботу, щоб «они в своих болезнях не оставались беспомощными и 

получали к облегчению своему все, что может делать в данном случае 

медицина». Це прохання задовільнили. До того ж було визнано за доцільне 

залишити дільничного лікаря на Холодній та Лисій горах. Таким чином, 26 

травня 1892 року Харків отримав дві перші медичні дільниці з амбулаторіями, 

де безплатно приймали хворих і видавали ліки. На допомогу лікареві при 

кожній амбулаторії працював фельдшер, який там же й мешкав. 

У 1897 році, через епідемію черевного тифу, було відкрито амбулаторію 

на Москалівці. До 1913 року вона була пов’язана з Харківською міською 

амбулаторною дитячою й гінекологічною лікарнею, її дільничний лікар 

приймав усіх бажаючих – і дітей, і дорослих. 

У 1899 році почала свою роботу четверта міська дільнична амбулаторія, 

що обслуговувала населення Великої та Малої Панасівки (район сучасних 

вулиць Котлова і Малопанасівської), вулиць Клочківської та Іванівської, а 

також приміських слобід – Іванівки, Павлівки, Данилівки. 

4 вересня 1909 року міська дума за доповіддю санітарного лікаря Харкова 

В.В. Фавра ухвалила створити ще одну, вже п’яту, медичну дільницю в 

Захарківський частині міста, яка б обслуговувала заселені райони від 



 

 

 

Журавлівки до Петинської (нині Плехановської) вулиці й річки Немишлі. 

Дільницю було відкрито у жовтні, а регулярний прийом хворих розпочався 1 

листопада 1910 року [7, т. 2, с. 480; 52, с. 139; 62, с. 184; 145; 155, с. 30, 32, 33; 

195, с. 17–18; 199, с. 839–840; 342, отд. II, с. 88; 343, отд. II, с. 84; 346, отд. II, с. 

68; 347, отд. I, с. 79–80; 348, отд. Х, с. 314; 355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 

53; 392, с. 302]. 

Дільничні амбулаторії перебували у віданні міської управи й 

фінансувалися повністю з міського бюджету. Для населення вся медична 

допомога була безкоштовною. А слід наголосити, що, крім надання допомоги 

безпосередньо в амбулаторіях, лікарі виїздили до хворих додому, в межах своїх 

дільниць. Пацієнти отримували ліки з амбулаторних аптек. І теж безкоштовно. 

А ще надзвичайно важливим фактором у справі охорони здоров’я «харьковцев» 

стала можливість прищеплювати їм віспу просто на дільницях. Дільничні лікарі 

здійснювали всі можливі заходи для припинення інфекційних хвороб на своїх 

ділянках. Вони госпіталізували хворих у міські лікарні для безкоштовного 

лікування. Проте право на безкоштовну медичну допомогу в дільничних 

амбулаторіях мали тільки ті малозабезпечені городяни, які не користувалися 

такою допомогою від будь-яких установ і організацій [52, с. 139; 145; 155, с. 

32–33; 339, с. 184; 342, отд. II, с. 88; 343, отд. II, с. 84; 344, отд. V. с. 159; 345, 

отд. V. с. 155; 346, отд. II, с. 68; 347, отд. I, с. 79–80; 348, отд. Х, с. 314; отд. VI, 

с. 152; 351, отд. IV, с. 71; 353, адрес-календарь г. Харькова, с. 102; 354, адрес-

календарь г. Харькова, с. 95; 355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 53, адрес-

календарь г. Харькова, с. 106–107; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 77–78; 

357, адрес-календарь г. Харькова, с. 75–76; 358, адрес-календарь г. Харькова, с. 

79; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 83–84; 360, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 86–87; 404, с. 219]. 

 Міське громадське самоврядування до початку світової війни рік у рік 

збільшувало асигнування на потреби дільничних амбулаторій. Наприклад, за 

останні п’ять передвоєнних років ці асигнування зросли більш як удвічі. І все ж 

таки коштів не вистачало. Місто не змогло забезпечити амбулаторії 



 

 

 

спеціальними приміщеннями, які б їм підходили, а надавало затісні й незручні 

орендовані квартири, та й обладнані вони були надто скромно [155, с. 33]. 

Популярність дільничних амбулаторій у місті дедалі зростала. На початку 

ХХ ст.. найбільш завантаженими були амбулаторії першої та другої дільниць, 

потім основне навантаження лягло на четверту і п’яту. Приміром, у 1910 р. 

середня щоденна відвідуваність амбулаторії четвертої дільниці перевищила 

цифру 52 – і це на одного лікаря й фельдшера! Але схожий показник візитів 

лікарів за викликами хворих додому був невисоким: між цифрами 0,26 (на 

третій дільниці) та 3,5 (на другій). У 1912 р. в середньому по місту дільничні 

лікарі зробили не більш як по півтора візита за день. Такий низький показник 

можна пояснити великими розмірами дільниць, вкрай обмеженою кількістю 

лікарського персоналу, відсутністю транспорту і телефонного зв’язку [7, т. 2, с. 

480; 62, с. 184; 145; 155, с. 32–33, 47; 195, с. 1, 5, 9, 13]. 

Найкращими серед дільничних лікарів Харкова були І.Б. Йозефович, В.С. 

Карчевський, Т.Т. Кисличенков, А.М. Маслов, І.С. Петровський, К.В. Шебалін, 

Н.Т. Юревич [339, отд. VIII, с. 381; 340, отд. VII, с. 373; 341, отд. VII, с. 325; 

342, отд. VII, с. 316; 344 отд. V, с. 159; 345, отд. V, с. 155; 350, отд. VI, с. 152; 

351, отд. IV, с. 71; 354, с. 1, 5, 9, 13, 17; 355, адрес-календарь г. Харькова, с. 

106–107; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 77–78; 357, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 75–76; 358, адрес-календарь г. Харькова, с. 79; 359, адрес-

календарь г. Харькова, с. 83–84; 360, адрес-календарь г. Харькова, с. 86–87; 362, 

с. 241]. 

Отже, наприкінці ХІХ ст. у харківській охороні здоров’я, як і в інших 

великих містах Російської імперії, за ініціативою мешканців виникли перші 

медичні дільниці, які започаткували принцип дільничності, що став одним з 

найголовніших принципів організації радянської та пострадянської охорони 

здоров’я. Його запровадження в ті часи мало на меті наближення доступної 

медичної допомоги до населення, особливо найбіднішої його частини. Цю 

допомогу надавали безкоштовно, а фінансувала її міська скарбниця. У 1910 

році п’ять медичних дільниць охопили Харків кільцем по його найбідніших 



 

 

 

околицях. Нагірна частина, як більш благополучна в місті, залишалася поза 

увагою дільничних амбулаторій, хоча в них, як правило, не відмовляли у 

медичній допомозі за територіальною ознакою. Там лікували, консультували, 

робили віспощеплення, видавали ліки, а після прийому дільничні лікарі 

вирушали ще й на виклики по домівках. Завдяки такій широкій організації 

справи амбулаторії швидко набули популярності серед харків’ян. Хоча слід 

визнати, що в дожовтневий період дільнична медицина Харкова була 

організована ще доволі примітивно. Величезна площа дільниць, відсутність 

транспорту й телефонного зв’язку ускладнювали взаємодію лікарів з 

населенням. Амбулаторії містились у затісних і непристосованих приміщеннях, 

а рівень їх оснащеності медичним обладнанням залишався вкрай низьким. І все 

ж таки вони відіграли свою велику роль, започаткувавши у ті роки дільничний 

принцип організації лікувально-профілактичної роботи в харківській охороні 

здоров’я. 

4.1.2.6. Земські лікувальні заклади. Харківська губернська земська 

лікарня. У післяреформений період ХІХ ст. у Харкові, поряд з муніципальною, 

почала розвиватися й земська медицина. З уведенням в Харківській губернії 

земських установ і відповідно до «Положения о губернских и уездных земских 

учреждениях» губернська міська лікарня на Сабуровій дачі разом з іншими 

«богоугодными заведениями» Харківського Приказу громадського опікування 

переходила до відання Харківського губернського земства. Процес передачі 

майна і фінансових коштів від Приказу громадського опікування губернській 

земській управі почався в листопаді 1865 р., а закінчився вже у 1866 р. На 

момент передачі «богоугодные заведения» мали жалюгідний стан – споруди 

напівзруйновані, а лікарняне майно розкрадене. Для приведення «богоугодных 

заведений» до відносного ладу необхідно було понад 40 тисяч рублів. Земство 

запросило ці гроші у міністерства внутрішніх справ, якому підкорявся Приказ 

громадського опікування, що довів свої установи до такого стану. Але таке 

прохання не задовольнили. МВС послалося на те, що разом з «богоугодными 

заведениями» земству передавався і весь недоторканний капітал, на відсотки 



 

 

 

від якого ці заклади існували. Довелося Харківському губернському земству 

самотужки виправляти становище. І незабаром щорічні витрати земства на 

«богоугодные заведения» перевищили не тільки відсотки, але й сам 

недоторканний капітал [52, с. 132; 55, ф. 304, оп. 1, спр. 24, арк. 146; спр. 25, 

арк. 13 (зв.)–14, 25 (зв.); спр. 27, арк. 40, 58, 59; 68, с. 6, 74; 81, с. 79]. 

Губернська міська лікарня стала називатися губернською земською. Вже до 

кінця шістдесятих років її істотно перебудували і впорядкували (там 

налагодили освітлення гасом, проклали нову вентиляцію). Покращилися 

постачання ліків та хірургічних інструментів, а також харчування хворих. На 

37% було підвищено платню службовцям [318, с. 9; 319, с. 145]. 

На момент передачі земству губернська лікарня була переважно 

соматичною і обслуговувала переважно військове відомство, оскільки діючих і 

відставних військовослужбовців у ній розміщалося майже 60 % від загальної 

кількості хворих. Із цивільних осіб у ній лікувалися в основному чиновники, які 

мешкали в Харкові й Харківському повіті, а також місцеві та заїжджі повії. 

Кількість хворих з інших повітів була незначною [103, с. 1; 322, с. 92]. 

Потужність лікарні, як і в дореформені роки, залишалася на рівні 225 штатних 

ліжок (125 – для хворих військового відомства і 100 – для цивільних хворих), із 

них 180 соматичних і 45 психіатричних [55, ф. 3, оп. 170, спр. 133, арк. 39; ф. 

12, оп. 1, спр. 898, арк. 13; спр. 1196, арк. 9; спр. 1273, арк. 11; спр. 1487, арк. 

232, 269; спр. 1682, арк. 48; 68, с. 6, 74]. 

Прийнявши лікарню, Харківське губернське земство почало роботу з її 

розширення і реформування. 13 березня 1868 р. були відкриті особливі клінічні 

відділення для лікування очних хвороб і хвороб сечостатевих органів. Їх очолив 

професор І.К. Зарубін [319, с. 145]. Поступово, але неухильно почала 

скорочуватися кількість «військових» ліжок. За перші десять років існування 

губернська земська лікарня скоротила їх до 25 %, а згодом цей відсоток став 

зовсім незначним, за винятком воєнної пори, коли лікарня діяла як лазарет для 

поранених. Так, під час російсько-турецької війни 1877–1878 рр. для поранених 

у лікарняному саду були зведені два просторих, світлих бараки, з опаленням і 



 

 

 

вентиляцією. По закінченні війни бараки передали чоловічим хірургічному і 

терапевтичному відділенням, а приміщення, які раніше займали ці відділення, 

віддали під психіатричні ліжка. Наприкінці сімдесятих років XIX ст. у лікарні 

було 190 штатних соматичних ліжок для чоловіків і 35 для жінок, а ще, 40 

психіатричних чоловічих і 20 жіночих ліжок. А понадштатних ліжок 

розгорталося ще 100. Лікарня була оточена садом площею понад десять 

гектарів, саме там, у бараках і розгортали понадштатні ліжка. [7, т. 2, с. 481; 

303, с. 305; 103, с. 2, 4; 327, статистический отд., с. 125, 126]. 

У 70-80-ті роки Харківська губернська земська лікарня складалася з 

чотирьох частин: терапевтичної, хірургічної (разом з очною), венеричних 

хвороб і психіатричної. На її базі діяли університетські клініки: хірургічна, очна 

(у 1880 р. переведена на базу земської очної лікарні) і хвороб сечостатевої 

системи [130, с. 110–111; 303, с. 305; 327, статистический отд., с. 125–126]. У 

цей період лікарня була надто перевантажена. Наприкінці 70-х кількість 

розгорнутих ліжок майже втричі перевищила штатний розклад. Але 

найскладніше було працювати у 80-ті роки. За спогадами сучасників, 

страшенна скупченість хворих робила повітря в палатах нестерпним. Тільки у 

другій половині наступного десятиріччя шляхом реконструкції старих і 

введення до ладу нових лікарняних площ земству вдалося ліквідувати тісноту в 

лікарні [66, с. 16, 18, 19, 21]. Її територія розширилася до 28 гектарів. 1898 рік у 

житті лікарні ознаменувався появою електричного освітлення в усіх корпусах і 

господарських будівлях, а також у квартирах персоналу. У центральному 

корпусі почало діяти повітряно-парове опалення. Прокладений ще в 1888 р. 

водогін з однієї артезіанської свердловини був доповнений водогоном з другої 

свердловини. Ці удосконалення дали можливість обладнати электро- і 

водолікарню, нові дезінфекційну камеру, пральню й лазню, підключити 

рентгенівський апарат. У 1905 р. у лікарні почала працювати телефонна 

станція, що з'єднала телефонним зв'язком лікарню з містом, а всі відділення й 

інші структурні підрозділи лікарні між собою. Ще до появи каналізації в 

Харкові територію Сабурової дачі було каналізовано і з'єднано з двома 



 

 

 

біологічними фільтрами, які за результатами очищення фахівці визнавали 

одними з кращих у Росії [103, с. 6, 7, 8, 13–14; 191, с. 238]. 

Починаючи з вісімдесятих років динамічного розвитку набула 

психіатрична частина лікарні, в той час, як соматична залишалася практично на 

попередньому рівні й навіть скорочувалася. Психіатрична допомога поступово 

ставала профілюючою в Харківській губернській земській лікарні. Так, на 1887 

р. у земській лікарні налічувалося вже 405 ліжок, з яких 225 складали 

психіатричні. При цьому в сифілітичному відділенні було 100 ліжок, у 

хірургічному – 38, а в терапевтичному й інфекційному відділеннях разом – 42 

ліжка [334, отд. III, с. 220]. На початку дев'яностих за тієї ж кількості ліжок і 

однакового співвідношення між соматичною і психіатричною частинами 

лікарні в ній діяли вже 12 відділень, з яких 6 мали психіатричний профіль [339, 

отд. VIII, с. 382, 383]. Наприкінці дев'яностих потужність губернської земської 

лікарні зросла до 755 ліжок (555 психіатричних і 200 соматических), розділених 

на 15 відділень [344, отд. V, с. 160]. На межі століть із наявних у лікарні 1000 

ліжок 800 було відведено психічно хворим [345, отд. V, с. 156]. У 1912 р. в 

Харківській губернській земській лікарні було вже 1180 ліжок, із них 1000 

припадала на психіатричні відділення [62, с. 184]. Це був найпотужніший 

лікувальний заклад у Російській імперії, а його психіатрична частина була 

найбільшою спеціалізованою лікарнею в державі [103, с. 14; 184, с. XIII]. На 

початку Першої світової війни, у 1914 р., з розміщенням на Сабуровій дачі 

лазарету для поранених, усі соматичні відділення Харківської губернської 

земської лікарні закрили. Такого кроку прихильники перетворення Сабурової 

дачі на медичну установу суто психіатричного профілю домагалися з 1895 

року. Соматичні відділення продовжили своє існування як клінічні відділення 

при фельдшерській школі, але були значно скорочені [66, с. 52]. 

Перепрофілювання губернської лікарні було пов'язане із загальним 

розвитком лікарняної мережі як у губернському центрі, так і в повітах. З 

відкриттям міських лікарень губернська земська лікарня на Сабуровій дачі 

поступово втрачала для «харьковцев» своє колишнє значення. Лікувалися там 



 

 

 

переважно мешканці прилеглих повітів. Що ж стосується власне Харкова, то 

звідти на Сабурову дачу направляли, переважно душевнохворих, а також 

сифілітиків, для яких у міській Олександрівській лікарні не було місця [7, т. 2, 

с. 480]. 

Спільне перебування в межах однієї лікувальної установи психіатричних і 

соматичних відділень відігравало позитивну роль для психічно хворих 

пацієнтів у тому аспекті, що вони завжди могли одержати терапевтичну й іншу 

непсихіатричну медичну допомогу. Крім того, сусідство психіатрів з хірургами 

і невропатологами стимулювало їх тісне співробітництво, результатом якого 

стало народження нейрохірургії в Харкові. У 1907 р. на Сабуровій дачі були 

зроблені перші нейрохірургічні операції. До 1913 р. їх кількість досягла 58, 

причому деякі з нейрохірургічних операцій, зроблені у Харківській губернській 

земській лікарні, вперше в Російській імперії мали успішний результат [66, 

с. 21, 22, 52]. 

Рішення про скорочення соматичних ліжок викликали обурення серед 

міської медичної громадськості, оскільки соматична частина Сабурової дачі 

була дуже затребуваною. Скорочення соматичних відділень приводило до 

їхнього страшного переповнення. Так, після реалізації рішення губернського 

земства від 18 квітня 1906 р. про зменшення соматичних ліжок на 90 одиниць 

тіснява в палатах доходила до того, що зсували разом по два ліжка й поміщали 

на них поперек по чотири хворих, які видужували, а тих, кому все-таки не 

вистачало місця, клали на матрацах на підлозі. На одного ординатора 

доводилося більше 70 хворих. Тіснява спричиняла перехід інфекцій від одних 

хворих до інших [191, с. 244; 371 с. 478–480; 375, с. 82–83]. 

Окрім стаціонару, Харківська губернська земська лікарня мала в своєму 

розпорядженні амбулаторію та аптеку. 

Розпочався амбулаторний прийом в ній у 1875 році. До того часу при 

харківських «богоугодных заведениях» з 1869 року діяла лікарня для нахожих 

хворих з одним лікарем. Вона містилася на розі Торгового майдану (тепер 

майдан Р. Люксембург) та Циганської вулиці (нині не існує) [319, с. 288]. 



 

 

 

З кожним роком кількість амбулаторних хворих швидко зростала. У 1875 р. до 

амбулаторії лікарні звернувся 731 хворий, у 1899 – 9497, у 1907 – 10231, у 1911 

– 21312, а в 1912 – 26897. Згодом, після закриття соматичних відділень, потік 

амбулаторних хворих скоротився. У 1907 р. амбулаторія зайняла досить 

просторе приміщення в будинку біля воріт лікарі. Протягом тридцяти семи 

років амбулаторний прийом вели чергові лікарі, а в 1912 р. губернські земські 

збори затвердили окрему посаду амбулаторного лікаря [103, с. 17; 128, с. 161; 

191, с. 244; 265, с. 130–136; 339, отд. VIII, с. 382–383; 340, отд. VII, с. 374; 341, 

отд. VII, с. 325; 342, отд. VII, с. 316–317; 343, отд. VI, с. 218; 347, отд. V, с. 222; 

360, адрес-календарь, с. 18]. 

«Казенна» аптека Харківського Приказу громадського опікування 

перейшла до земства разом з «богоугодными заведениями» і стала аптекою 

губернської земської лікарні. Відразу по переході до земства вона одержала 

право замовляти будь-які необхідні медикаменти. Разом з лікарнею 

розширювалася й аптека, штат дипломованих фармацевтів зріс від однієї 

одиниці в 1865 р. (керуючого – провізора) до чотирьох у 1909 і 10 у 1913 рр. 

[88, с. 45; 103, с. 16–17; 265, с. 136; 353, адрес-календарь, с. 13; 357, адрес-

календарь, с. 18]. 

У 1887 р. при Харківській губернській земській лікарні було організовано 

єдиний на той час у місті віспяний телятник для готування й розсилання по 

повітах віспяної лімфи і детриту. На базі телятника діяв пункт безкоштовного 

віспощеплення. У 1913 р. віспяний телятник лікарні був приєднаний до 

земської ветеринарної хіміко-бактеріологічної лабораторії [103, с. 20–21; 191, с. 

244; 265, с. 136; 335, отд. Ш, с. 166; 345, отд. V, с. 156; 349, отд. VI, с. 185]. 

Після передачі Сабурової дачі від Приказу громадського опікування до 

земства медичний персонал лікарні складався лише зі старшого лікаря, трьох 

ординаторів (двох старших і одного молодшого) та керуючого аптекою [88, с. 

45] – тобто це було менше, ніж в останні роки діяльності лікарні у складі 

Приказу громадського опікування [252, с. 46–47]. Частина медичних 

працівників просто звільнилася, тому що земство спочатку не могло 



 

 

 

забезпечити їм колишній рівень заробітної платні [55, ф. 304, оп. 1, спр. 27, 

арк. 58]. 

Губернське земство негайно почало доукомплектовувати штат. Спочатку 

його поповнили 7 фельдшерами [319, с. 145]. На 1870 р. в губернській земській 

лікарні було вже 4 ординатори [320, с. 542], у 1880 р. – 5, а фельдшерів – 11 (2 

старших і 9 молодших) [327, статистический отд., с. 126, адрес-календарь, 

с. 34–35]. Земство компенсувало порівняно невисокий рівень заробітної платні 

безкоштовними службовими квартирами і комунальними послугами. Ті 

медпрацівники, які залишилися ще з часів Приказу громадського опікування, 

зберігали за собою статус державних службовців і право на урядову пенсію. 

Згодом права державної служби були поширені на всіх земських лікарів, окрім 

права на державну пенсію [258, с. 118–119]. 

З подальшим розвитком лікарні збільшувався і її персонал. На початку 

дев'яностих років штатних ординаторів було вже 6 [337, адрес-календарь, с. 24], 

на початку дев'ятисотих – 10 (7 у психіатричних відділеннях і 3 у соматичних) 

плюс два інтерни [346, отд. V, с. 194, адрес-календарь, с. 13]. У 1913 р. штатна 

кількість лікарів зросла до 16, а середнього медичного персоналу працювало 89 

осіб [128, с. 1; 358, адрес-календарь, с. 17]. Крім постійного штатного 

медичного персоналу, в Харківській губернській земській лікарні працювали і 

понадштатні співробітники. Потреба в додатковому персоналі виникала у 

випадках особливої перевантаженості роботою, наприклад під час епідемій 

[340, адрес-календарь, с. 15; 341, адрес-календарь, с. 15–16; 342, адрес-

календарь, с. 16, 17; 343, адрес-календарь, с. 14]. 

Поряд з медичним у лікарні трудився численний адміністративно-

господарський і молодший обслуговуючий персонал. Його очолював доглядач. 

До адміністративно-господарського персоналу належали, зокрема, службовці 

контори лікарні та канцелярії старшого лікаря, інженер, механік, технік, 

економ, господарка кухні, магазинер, кастелянша, каптенармус, садівник, 

цирульники й інші. Молодший обслуговуючий персонал складався з палатної 

прислуги, зовнішньої прислуги (двірники, вахтери, пралі, куховарки й ін.) та 



 

 

 

робітників. У 1880 р. немедичного персоналу налічувалося 107 осіб, а в 1913 – 

690 [127, с. 1–2; 327, статистический отд., с. 126; 354, с. 21–22]. Найбільше 

проблем виникало з комплектуванням штату молодшого обслуговуючого 

персоналу. Важка праця й низька заробітна платня спричиняли високу 

плинність кадрів у цій категорії [55, ф. 304, оп. 1, спр. 6, арк. 10–12]. З метою 

утримання працівників у Харківській губернській земській лікарні розробили і 

ввели систему підвищення зарплатні в залежності від стажу роботи. Причому, 

надбавки до зарплатні нараховувалися не по п'яти роках, як це звичайно 

практикувалося в земствах, а по трьох (для деяких посад навіть півтора) роках 

безперервної роботи [68, с. 93; 258, с. 128]. 

Багатопланова лікувальна діяльність, величезне лікарняне господарство і 

солідний штат співробітників вимагали організації ефективного керування 

Харківською губернською земською лікарнею. Оптимізація цієї роботи 

відбувалася протягом тривалого часу. 

Вищим органом для лікарні були губернські земські збори, а в перервах 

між ними – губернська земська управа. В управі керівництво лікарнею з 

адміністративно-господарських питань доручалося одному з її членів, який 

здійснював свої функції через лікарняну контору. Остання була статутним 

органом керування лікарнею. Проте практично всі справи земська управа вела 

через доглядача, який, таким чином, перетворювався на головну посадову 

особу в лікарні, вищу навіть за старшого (головного) лікаря. Так розподілялися 

функції керівників лікарні до дев'яностих років. Потім ситуація змінилася – 

загальне керівництво лікарнею було передане старшому лікарю, від якого 

доглядач, який зберіг за собою завідування адміністративно-господарською 

частиною, був поставлений у залежність [68, с. 81, 83, 84; 81, с. 71; 340, отд. 

VII, с. 374; 341, отд. VII, с. 326; 342, отд. VII, с. 317]. Старшими лікарями 

медичного закладу від того часу працювали: терапевт Д.Ф. Риндовський, 

психіатри: М.В. Країнський, Б.С. Грейденберг, П.І. Якобі(й), П.Р. Ферхмін [340, 

адрес-календарь, с. 15; 343, адрес-календарь, с. 14; 344, адрес-календарь, с. 11; 

349, адрес-календарь, с. 16; 351, адрес-календарь, с. 14]. 



 

 

 

Персонал Харківської губернської земської лікарні брав активну участь у 

революційних подіях 1905–1906 рр. Найважливішим здобутком його 

революційної боротьби було встановлення колегіальної форми керування на 

Сабуровій дачі. 18 березня 1906 р. екстрено скликані Харківські губернські 

земські збори прийняли рішення про реорганізацію Сабурової дачі «на основах 

автономии и коллегиальности». Невдовзі лікарню очолило правління, до складу 

якого входили старший лікар, 4 лікарі, яких обирав колектив, і по одному 

представнику від середнього і молодшого медичного персоналу. У роки 

післяреволюційної реакції, представників останніх двох категорій виключили з 

правління, але потім відновили, причому навіть у ширшому складі. Найбільш 

значущі питання діяльності лікарні виносилися на конференції лікарів. 

Губернська земська управа почала здійснювати керівництво лікарнею через 

лікарняну раду, що була організована при управі як постійно діюча нарада. 

Вона складалася з усього складу управи, всіх лікарів, провізора і доглядача 

лікарні, а також шести гласних губернського земства, обраних губернськими 

земськими зборами [66, с. 42; 127, с. 2–4; 184, с. 23; 191, с. 237; 370, с. 353–354; 

372, с. 81–87; 373, с. 164–166; 395, с. 510; 397, с. 72]. Така система керування 

лікувальним закладом була унікальною. Вона дала можливість Харківській 

губернській земській лікарні стати, за оцінкою фахівців, однією з найкращих в 

імперії [66, с. 44]. За зразкову організацію керування губернською земською 

лікарнею Харківське губернське земство одержало в 1913 р. найвищу нагороду 

– почесний диплом на Всеросійській гігієнічній виставці в Петербурзі [58, с. 28; 

405, с. 449]. Після Лютневої революції за прикладом Сабурової дачі на 

демократичних засадах реорганізовувалися всі харківські міські лікарні, 

створивши правління із залученням до них представників усіх категорій 

службовців [412, с. 132]. 

Харківське земство фінансувало губернську лікарню з кількох джерел. 

Головним був губернський збір [330, отд. Ш, с. 182; 331, отд. V, с. 312; 332, отд. 

VI, с. 356]. Далі за ступенем значущості: надходження за утримання й лікування 

хворих; відсотки з недоторканного капіталу «богоугодных заведений»; урядові 



 

 

 

субсидії; доброчинні пожертвування [258, с. 135, 180; 303, с. 304; 327, 

статистический отд., с. 125]. Бюджет лікарні затверджували губернатор і 

міністерство внутрішніх справ [55, ф. 3, оп. 270, спр. 758, арк. 1–17]. У 1913 

році на утримання лікарні було витрачено близько 700 тисяч рублів [314, с. 31]. 

У 1867–1873 рр. вартість утримання одного хворого в Харківській 

губернській земській лікарні протягом доби становила: для військових – 91 

копійок, для цивільних осіб – 39 копійок [322, с. 90]. При цьому військове 

відомство сплачувало не більше 50 копійок за одного «свого» хворого, решту 

доплачувало губернське земство [319, с. 146]. На початку дев'яностих років 

утримання одного хворого коштувало в середньому 60 копійок за добу [55, ф. 3, 

оп. 282, спр. 432, арк. 4, 5, 15, 23], у 1906–1913 рр. – близько 1 рубля [68, с.94; 

127, с. 122; 128, с. 200; 184, с. VI; 191, с. 239]. Левову частку цих витрат 

«з’їдало» продовольство [103, с. 16; 191, с. 239]. 

Харчування хворих у останні передвоєнні роки обходилося по 27,5 

копійок на день з людини. Крім того, кожному хворому видавалися чай і цукор 

з розрахунку 0,5 фунта (приблизно 200 грамів) чаю і 3 фунти (приблизно 1,2 кг) 

цукру на місяць. Обід завжди був м’ясним і складався з трьох блюд. На 

сніданок давали оселедця або сало. Сабурова дача мала власну пекарню [68, с. 

93]. 

До Харківської губернської земської лікарні приймали осіб усіх станів і 

віросповідань як з Харківської губернії, так і з інших місцевостей [327, 

статистический отдел, с. 126]. За «пользование» в ній стягувалася певна платня. 

У часи Приказу громадського опікування приватні особи мусили вносити 

помісячну передплату. Якщо пацієнт лікувався неповний місяць, ніяких 

перерахунків не робилося [256, с. 118]. Така система оплати лікування ставала 

розорною для основного контингенту пацієнтів лікарні. Розуміючи це, земці 

вже на першому засіданні Харківських губернських земських зборів порушили 

питання про заміну помісячної оплати перебування в земських лікувальних 

установах на поденну [55, ф. 304, оп. 1, спр. 1, арк. 12]. Для жителів сільської 

місцевості це питання було вирішене досить швидко, а для харків’ян – аж у 



 

 

 

середині 70-х років. Окремі категорії населення зовсім увільнялися від оплати 

перебування в лікарні. До них належали, наприклад, сифілітики, незаможні 

жителі Харківської губернії, чиновники із зарплатнею або пенсією меншою за 

30 рублів на рік. Згодом пільги одержали всі особи селянського стану, земці, 

медичні працівники земських лікувальних закладів, службовці органів міського 

громадського самоврядування й деякі інші категорії мешканців та уродженців 

Харківської губернії, а також члени їхніх родин. Водночас для хворих, за яких 

платили відомства чи організації, визначалася більша такса. Найвищу платню 

брали за лікування залізничників як представників дуже заможного відомства. 

Для порівняння: найбільша платня з приватних осіб становила 50 копійок за 

добу, а «залізничні» хворі мусили платити до 3 рублів. Часто залізниці 

резервували для своїх хворих певну кількість ліжок у лікарні. За таку «броню» 

вони платили попередньо півтори тисячі рублів за кожне ліжко і ще 300 рублів 

по закінченні року. Іноді так само робили деякі промисловці, які не бажали 

відкривати власні лікарні [81, с. 71; 90, с. 207; 103, с. 8; 258, с. 101, 102, 105; 

303, с. 305; 334, отд. III, с. 220; 335, отд. III, с. 166; 336, отд. IV, с. 278]. 

Плата з приватних осіб була диференційованою і залежала від 

приналежності до пільгового контингенту, проживання в Харківській губернії 

та умов утримання. Мінімальна повна платня дорівнювала 28,5 коп. за добу і, 

що робить честь Харківському земству, не піднімалася упродовж п'ятдесяти 

років існування губернської земської лікарні. Щоправда, в Кирилівській лікарні 

київського губернського земства мінімальна платня була ще нижчою і складала 

7 руб. 20 коп. за місяць. Мінімальну повну платню вносила більшість хворих. 

Різницю (на початку ХХ ст. дуже істотну) між такою платнею і фактичними 

витратами компенсувало земство з власних коштів. За поліпшене утримання 

хворі спочатку доплачували по 5 коп. на добу, з початку дев'яностих років – по 

12 коп., а з кінця дев'яностих – по 22 коп. 1890 р. у лікарні був організований 

пансіонат для заможних пацієнтів психіатричного профілю, спочатку тільки для 

чоловіків, а потім і для жінок. Плата за перебування в ньому складала залежно 

від умов 35 (згодом 40) рублів на місяць для чоловіків і 60 – для жінок. Через 



 

 

 

кілька років був відкритий ще один, комфортабельніший пансіонат, але в ньому 

платили по 75 і 100 рублів на місяць. Хворі з інших губерній вносили з 1894 р. 

по 70 копійок за добу, за поліпшене утримання – по 25 рублів на місяць, а за 

утримання в пансіонатах – не менше 80 рублів на місяць. Від 1905 р. плата за 

звичайне утримання хворих з інших губерній була знижена до 17 рублів на 

місяць із поденним розрахунком – тобто встановлена навіть для таких хворих 

плата не покривала витрат на їх утримання [77, с. 323; 103, с. 8; 90, с. 207–208; 

303, с. 305; 334, отд. ІІІ, с. 220; 335, отд. ІІІ, с. 166; 336, отд. ІV, с. 278; 339, отд. 

VIII, с. 382, 383; 340, отд. VII, с. 373; 344, отд. V, с. 160; 345, отд. V, с. 156; 346, 

отд. V, с. 194; 349, отд. VI, с. 185; 357, адрес-календарь г. Харькова, с. 73; 360, 

адрес-календарь г. Харькова, с. 83]. 

Щодо благодійницьких надходжень, то найщедріші з них виявилися 

згідно заповітам відомого харківського громадського діяча Д.А. Донець-

Захаржевського – в сумі 22,5 тисячі рублів і якогось титулярного радника А.І. 

Тимченка – в сумі 20 тисяч рублів [192, с. 9–10; 258, с. 98]. 

Підбиваючи підсумки діяльності Сабурової дачі в земський період, слід 

зазначити, що вона з комплексу пересічних «богоугодных заведений» періоду 

Приказу громадського опікування перетворилася на передовий і найбільший у 

Російській імперії лікувальний заклад. Психіатрична допомога стала в ньому 

профілюючою. Період земства позначився не лише вражаючим збільшенням 

ліжкової мережі, але й різким поліпшенням оснащеності, а також 

удосконаленням постановки всієї лікарняної справи в Харківській губернській 

земській лікарні. Завдяки продуманій кадровій політиці місцевому земству 

вдалося укомплектувати заклад численним кваліфікованим персоналом. За 

кілька земських десятиліть на Сабуровій дачі склалася нехай дещо громіздка, 

але найефективніша і найдемократичніша серед лікувальних закладів імперії 

система керування всім життям лікарні. Диверсифікованість джерел 

фінансування дозволяла Харківській губернській земській лікарні не тільки 

виживати, але й активно розвиватися. 



 

 

 

Разом з тим, прогресивні перетворення на Сабуровій дачі в земський 

період мало зачіпали пересічних «харьковцев». Для них головними 

лікувальними закладами стали міські лікарні й амбулаторії, а доступ до 

губернської земської лікарні був лімітований. У губернських земських зборах 

по всій імперії головну роль відігравали землевласники. Відомо, що у всіх 

земських губерніях земці не хотіли витрачати кошти губернського збору, 

отримані переважно від оподаткування їхньої землі, на потреби міського 

населення. І Харківська губернія не була в цьому плані винятком. Проте, 

незважаючи на всі вади, земський період відіграв позитивну роль в історії 

охорони здоров'я Харкова, як з точки зору поліпшення медичного 

обслуговування населення (особливо у справі надання психіатричної та 

венерологічної допомоги), так і щодо нагромадження передового досвіду. 

«Родовспомогательное заведение с гинекологическим отделением при 

земском повивальном училище». Допомога породіллям у Харкові в дореформені 

часи була дуже занедбаною. До акушерок зверталися здебільшого у випадках, 

якщо пологи відбувалися з патологіями. На все місто єдиним спеціалізованим 

закладом залишалась малопотужна університетська акушерська клініка, що 

налічувала 6 ліжок [254, с. 39]. І от 5 вересня 1869 року Харківське губернське 

земство відкрило при підвідомчому повивальному училищі пологовий будинок 

з амбулаторним гінекологічним відділенням [7, т. 2, с. 478; 52, с. 133; 320, с. 

221; 322, с. 92–93]. Розмістився він у приміщенні Харківського губернського 

земства на Старомосковській вулиці (нині Московський проспект) [329, с. 30; 

361, адрес-календарь, с. 20]. 

Попервах у пологовому будинку теж було 6 ліжок, і за кілька місяців 1869 

року він прийняв лише 19 вагітних жінок. Однак за перший рік діяльності 

закладу до нього звернулося по допомогу понад 100 породілей [7, т. 2, с. 478; 

320, с. 322]. У наступному (1870/1871) році він прийняв 133, а ще за рік – 138 

жінок. В ці ж роки кількість відвідувачок амбулаторії гінекологічного 

відділення досягла відповідно 188 і 255 осіб [322, с. 193]. 



 

 

 

На 1890 рік потужність земського пологового будинку з гінекологічним 

відділенням зросла до 16 ліжок, а на 1893 – до 18. Причому, це зростання 

відбулося за рахунок гінекологічного відділення, де з’явився стаціонар на 10 

ліжок [337, отд. IV, с. 255; 340, отд. II, с. 88; отд. VII, с. 374]. Вже у 1894 році до 

пологового будинку поступило 462 жінки, акушерських операцій було зроблено 

192. У гінекологічному відділенні пройшли стаціонарне лікування 148 хворих. 

Амбулаторно лікувалися 529 жінок і були обстежені 73 годувальниці [341, отд. 

VII, с.326]. 

У 1905 р. губернське земство прийняло за борги добре облаштовану і 

обладнану жіночу «лечебницу» «Женская помощь». Туди й було переведене 

повивальне училище з пологовим будинком з тісного і малопристосованого 

приміщення, де вони раніше розташовувалися [68, с. 98]. 

1908 року статус Харківського повивального училища був підвищений, 

його навіть почали називати повивальним інститутом. Отже пологовий будинок 

(а він дедалі частіше згадувався як «земское родовспомогательное заведение») 

та гінекологічне відділення при ньому теж розширилися, загалом у них стало 45 

штатних ліжок (25– у пологовому відділенні, 20 – в гінекологічному). За 1910 

рік пологове відділення прийняло 920 вагітних жінок. Приблизно стільки ж (до 

1000 пологів на рік і дещо більше) приймали в «заведении» і в наступні 

довоєнні роки. А в гінекологічному відділенні було за 1912 рік 460 

стаціонарних і 3234 первинних амбулаторних хворих [62, с. 185; 68, с. 98–99; 

186, с. 3, 5; 314, с. 31]. 

Земський пологовий будинок з гінекологічним відділенням був 

ургентним лікувальним закладом. Прийом вагітних і породілей там вели «во 

всякое время дня и ночи». Але під час канікул в училищі його закривали, тож 

кілька місяців на рік він зовсім не функціонував, що дуже не влаштовувало 

пацієнток [317, отд. V, с. 267–268; 340, отд. VII, с. 374; 349, отд. VI, с. 185; 354, 

адрес-календарь г. Харькова, с. 97; 360, адрес-календарь г. Харькова, с. 83]. 

Утримання цього лікувального закладу при училищі в основному брало 

на себе Харківське губернське земство. Медична допомога в ньому надавалася 



 

 

 

безкоштовно. Виняток становили дві категорії пацієнток. Перша – це так звані 

«секретнобеременные», тобто жінкі, які бажали приховати свою вагітність і 

пологи; вони платили по 15 рублів на місяць. Друга – приїжджі пацієнтки, не 

місцеві жительки; вони сплачували по 70 копійок за добу перебування в 

гінекологічному відділенні. Проте більшу частину витрат несло земство, 

наприклад, у 1910 р. загальні витрати по закладу становили 38260 рублів, а 

надходження від «платних» пацієнток – 1666, тобто приблизно 4 % від суми 

витрат [7, т. 2, с. 478; 186, с.38; 339, отд. VIII, с. 383–384; 342, отд. VII, с. 317; 

354, адрес-календарь г. Харькова, с. 97; 355, адрес-календарь г. Харькова, с. 

105; 360, адрес-календарь г. Харькова, с. 83]. 

Земський пологовий будинок починався з директора (ним і надалі, 

упродовж усієї історії закладу був за сумісництвом директор повивального 

училища) та двох акушерок [329, адрес-календарь, с. 30]. Після розширення 

(1894 р.) в його штаті вже значилися: директор, помічник директора, два 

асистенти, старша акушерка, помічниця акушерки, «повивальная бабка» і 

фельдшериця гінекологічного відділення. Понад штат працювали один лікар і 

одна акушерка [340, адрес-календарь, с. 30]. На початку ХХ ст. у штатному 

розкладі були директор, його помічник, три-чотири ординатори, старша 

акушерка, її помічниця та фельдшериця з помічницею [347, адрес-календарь, с. 

14]. Нарешті, 1916 року в Харьковскому земському «родовспомогательном 

заведении» з гінекологічним відділенням працювали, крім директора та його 

помічника, три штатних ординатори, один позаштатний, старша акушерка, три 

акушерки і дві фельдшериці [361, адрес-календарь, с. 20]. 

Земське «родовспомогательное заведение» у Харкові почергово 

очолювали визначні акушери-гінекологи, професори медичного факультету 

Імператорського Харківського університету П.А. Ясинський, М.П. Толочинов, 

Г.С. Прокоп’єв [7, т. 2, с. 589; 329, адрес-календарь, с. 30; 347, отд. V, с. 222; 

353, адрес-календарь, с. 13; 361, адрес-календарь, с. 20]. 



 

 

 

Окрім губернської земської лікарні та земського пологового будинку, в 

Харкові деякий час працювала клінічна земська очна лікарня (про неї йтиметься 

далі). 

Усі згадані земські лікувальні заклади перебували у віданні Харківського 

губернського земства. А в 1911 р. відкрилася невелика Харківська 

Холодногірська земська лікарня на 17 неінфекційних ліжок (терапевтичне і 

хірургічне відділення) з інфекційним бараком при ній – всього на 32 ліжка. Ця 

лікарня була підвідомча Харківському повітовому земству [302, с. 320–323; 

404, с. 220]. 

4.1.2.7. Клініки Імператорського Харківського університету. Новий 

період для клінік Імператорського Харківського університету розпочався після 

введення загального для імператорських університетів статуту 1863 року, яким 

було визначено фінансування кожної клініки з розрахунку на 25 ліжок [7, т. 2, 

с. 586]. 

На момент набуття чинності цього статуту при медичному факультеті 

Харківського університету продовжували функціонувати три клініки: 

терапевтична, хірургічна і акушерська (що займалась також жіночими й 

дитячими хворобами) потужністю відповідно 15, 21 та 6 ліжок. Дві перші 

містились у будівлі університету, а третя – на Благовіщенській (тепер Карла 

Маркса) вулиці, 30. У відповідності з «Положением о клиниках при 

Императорском Харьковском университете» всі вони відкривалися на початку 

навчального року і закривались на час весняної екзаменаційної сесії та канікул. 

Керівництво кожною здійснював директор з числа професорів медичного 

факультету; за штатом працювали по два ординатори і два фельдшери, а при 

акушерській клініці ще й «повивальная бабка». Лікували там тільки тих 

пацієнтів, хвороби яких, на думку директора, могли бути цікавими для 

студентів. За утримання й лікування в будь-якій з університетських клінік було 

встановлено платню – 8 рублів на місяць (але не менше цієї суми навіть за 

неповний місяць). Вона залишилася незмінною все пореформене 

п’ятидесятиріччя. Директори клінік мали право зменшувати платню частині 



 

 

 

хворих, а також приймати їх на безкоштовне лікування. В акушерській клініці 

жінки, які були проти присутності при пологах студентів, доплачували по 16 

рублів. У випадках, коли мати не могла годувати немовля, їй наймали 

годувальницю за рахунок акушерської клініки на весь час перебування там, аж 

до виписки [254, с. 39; 319, с. 191–192; 318, с. 26; 354, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 93]. 

1874 року «Положение» було приведене у відповідність з 

університетським статутом щодо утримання 25 штатних ліжок у клініках. Лише 

у новоствореній очній лікарні передбачалося мати 10 ліжок [88, с. 22; 130, с. 

89–90]. До клінік звичайно направляли хворих зі складними випадками з 

практики приватних лікарів Харкова [130, с. 380]. 

У 1887 році кількість хворих, які звернулись до клінік університету 

(факультетських терапевтичної й хірургічної, акушерської то очної) 

перевищила 11 тисяч [7, т. 2, с. 589]. вони були переповнені, а розширення 

унеможливлював брак приміщень. Уся дожовтнева історія харківських клінік – 

це історія боротьби за розширення і впорядкування площ. Університетських 

приміщень не вистачало, клініки містилися в орендованих приватних будинках, 

Олександрівській лікарні, військовому госпіталі. Старі будівлі у центрі міста, 

тісні й похмурі, не відповідали навіть елементарним вимогам. Наприкінці 80-х 

років ХІХ ст., до початку спорудження нових будівель, їх потужність була така: 

факультетських терапевтичної й хірургічної, а також акушерської – по 25 

ліжок, очної – 21 ліжко [7, т. 2, с. 481]. 

Рішення про будівництво чотирьох нових клінік прийняли за таких 

обставин. 17 жовтня 1887 р. неподалік від Харкова, на станції Борки, сталась 

катастрофа з імператорським потягом, під час якої загинуло й було поранено 

багато людей. На місце події екстреним поїздом виїхав професор В.Ф. Грубе з 

командою лікарів і студентів. Він очолив роботу з організації допомоги 

потерпілим, виявивши при цьому високий професіоналізм, неабиякі 

організаторські здібності й здатність до самопожертви. Це не залишилося поза 

увагою Олександра ІІІ. Він належним чином оцінив діяльність В.Ф. Грубе. А 19 



 

 

 

жовтня імператор особисто відвідав університетську хірургічну клініку, де 

перебували поранені під час катастрофи, і впевнився у жалюгідному стані 

цього закладу. Після доповіді директора – а це був тоді професор В.Ф. Грубе – 

Олександр, вдячний йому за чудову організацію медичної допомоги 

постраждалим у катастрофі, дав вказівку виділити кошти на будівництво нових 

клінік. Було вирішено розмістити їх на землях, що належали університету, – по 

Сумському шосе на північній околиці міста (нині це територія Харківській 

обласної клінічної лікарні) [9, с. 321, 324; 35, с. 32; 88, с. 31; 111, с. 131; 210]. 

А 7 червня 1890 року «высочайше» було затверджене рішення Державної 

ради про асигнування 400 тис. рублів на зведення нових клінік Харківського 

університету [8, с. 294]. Будівництво велося за проектом архітектора А.К. 

Шпігеля [348, с. 131]. 

1896 року відбулося відкриття нових клінік: факультетських 

терапевтичної і хірургічної, акушерсько-гінекологічної та офтальмологічної. 

Разом вони утворили «Клінічне містечко» університету, яке планувалося 

спочатку на 155 ліжок. Але по закінченні будівництва загальний фонд ліжок 

чотирьох клінік зріс від 93 до 168 (а не 155), тобто у 1,8 рази [7, т. 2, с. 588; 8, с. 

294; 88, с. 31; 316, с. 129]. Нові приміщення знаходились неподалік від корпусу 

медичного факультету, подарованому університетові відомим цукрозаводчиком 

і громадським діячем І.Г. Харитоненком. Цей корпус був розташований на розі 

вулиці його імені (сучасний проспект «Правди») і Сумської [8, с. 189, 293] (на 

жаль, будинок був зруйнований під час Великої Вітчизняної війни). 

А тепер звернемося до пореформеної історії функціонування кожної з 

університетських клінік. 

Терапевтична клініка. У 1864 році приміщення, яке займала терапевтична 

клініка, приєднали до хірургічної та акушерської клінік, а її перевели в окрему 

двоповерхову будівлю, де мешкали помічники опікуна й ректора, – в 

університетському кварталі на розі Університетської вулиці та Павлівського 

(нині Рози Люксембург) майдану. У новому приміщенні вона отримала 

спочатку 22, а потім 25 (15 чоловічих і 10 жіночих) ліжок. Упродовж 1868 року 



 

 

 

там пройшли лікування 237 стаціонарних і 254 амбулаторних хворих [130, с. 80, 

346, 352; 317, отд. V, с. 266]. 

У 1869 році терапевтичну клініку прийняв талановитий учень С.П. 

Боткіна – професор В.Г. Лашкевич й завідував нею двадцять років, аж до своєї 

смерті. Після нього, в 1888–1903 роках клініку очолював професор І.М. 

Оболенський, в 1903–1914 – професор Ф.М. Опенховський. По його смерті 

керівництво клінікою здійснювали професори Е.А. Жебровський і А.Ф. 

Каковський [88, с. 475; 130, с. 344, 346; 203, с. 122, 123]. 

За університетським статутом 1863 року єдині терапевтична й хірургічна 

клініки мали поділятися, кожна на дві – факультетську і госпітальну. 15 грудня 

1872 року було отримано принципову згоду Харківської міської думи на 

розміщення госпітальних клінік в Олександрівський лікарні. Детальну 

постанову з цього питання дума прийняла вже наступного року, але її 

виконання в умовах шаленої бюрократії затягнулось на кілька років. Нарешті в 

1877 році, під час російсько-турецької війни, з дозволу Харківського місцевого 

правління «Общества попечения о раненых и больных воинах» були відкриті 

терапевтична і хірургічна госпітальні клініки в барачному госпіталі Червоного 

Хреста у районі сучасної вулиці Культури. На такій базі вони проіснували 

півтора року. 12 травня 1878 Харківська дума ухвалила статут Олександрівської 

міської лікарні та «Положение о госпитальных клиниках Харьковского 

университета в Александровской городской больнице». З наступного року ці 

клініки почали функціонувати в одноповерховій будівлі лікарні. У 

розпорядженні госпітальної терапевтичної клініки було дві палати: жіноча – на 

7 ліжок і чоловіча – на 11[88, с. 22; 130, с. 87, 359, 360, 363; 203, с. 123, 179]. 

Умови в госпітальних клініках на базі Олександрівської лікарні були 

жахливі. У палатах перебувало майже вдвічі більше хворих, ніж передбачалося 

нормами. Прямо тут проводили аналізи, і тут же професор змушений був 

читати лекції студентам, перекрикуючи стогони й марення тяжкохворих [88, с. 

30]. 



 

 

 

Невдовзі після зведення «Клінічного містечка» міське керівництво 

побудувало для госпітальних клінік нове двоповерхове приміщення на 

території Олександрівської лікарні, куди вони й переїхали 1904 року [88, с. 501; 

203, с. 179]. Кошти на їх обладнання виділило міністерство народної освіти [8, 

с. 294]. Для госпітальної терапевтичної клініки в новому корпусі було виділено 

один поверх і 40 штатних ліжок (пізніше ця кількість зменшилась до 30) [7, т. 2, 

с. 481; 350, отд. VI, с. 151]. 

Першим завідувачем госпітальної терапевтичної клініки став професор 

І.М. Оболенський (1877–1884), з 1884 по 1897 та з 1903 по 1906 роки цю посаду 

обіймав професор О.Х. Кузнецов. У 1897–1903 рр. очільником клініки був 

професор Ф.М. Опенховський, а упродовж 1906–1921 рр. – професор 

К.М. Георгієвський [35, с. 40–41, 69; 88, с. 22; 101, с. 22; 130, с. 357; 203, с. 123, 

179]. 

Після переїзду до «Клінічного містечка» факультетська терапевтична 

клініка мала у своєму розпорядженні 40 ліжок (22 чоловічі та 18 жіночі) [342, 

отд. VII, с. 314]. 

Хірургічна клініка. Як зазначалося вище, в 1864 році хірургічну клініку 

розширили за рахунок інших приміщень, які раніше на території університету 

займала терапевтична клініка. Однак лише з початку 1867/1868 навчального 

року з’явилась можливість довести кількість ліжок у ній до штатної (25), 

передбаченої загальним статутом імператорських університетів 1863 року. Тоді 

ж хірургічна клініка розширилася за рахунок акушерської, переведеної в окреме 

приміщення. За 1868 рік хірургічне лікування там отримали 210 стаціонарних і 

1775 амбулаторних хворих, було зроблено 670 операцій [130, с. 80, 352, 356]. 

Лікарський персонал складався при цьому з директора і двох ординаторів 

(доктора медицини та лікаря) [318, с. 26]. 

На початку 80-х рр. ХІХ ст. у факультетській хірургічній клініці 

спостерігалася висока смертність (13,5 %), обумовлена, звичайно, тіснотою і 

невпорядкованістю приміщень, близьким розташуванням смітників та 

вигрібних ям [8, с. 191, 209, 294]. У зв’язку з цим 1886 року виконали 



 

 

 

капітальний ремонт: у всіх палатах обладнали каміни, провели водогін, зробили 

чудову ванну кімнату, встановили піч для спалювання відпрацьованих бинтів, 

знайшли ізольоване приміщення для брудної білизни, облаштували нові 

ватерклозети і повністю оновили за сучасними вимогами операційну залу. В 

1890 році з’явився ще й стерилізаційний апарат. Але сама будівля клініки була 

таки дуже старою. Тому в 1896 році хірурги перебралися у «Клінічне містечко», 

в новий двоповерховий будинок у кінці Сумської вулиці, де було збільшено 

штатну кількість ліжок (до 40) і поліпшено умови утримання пацієнтів [7, т.2, с. 

481; 130, с. 353; 342, отд. VII, с. 314]. 

Від 1859 р. факультетську хірургічну клініку очолював професор В.Ф. 

Грубе – ідеальний хірург і шанована людина. Він виконував цю роботу майже 

40 років, аж до своєї смерті в 1898 р.[25, с. 10; 130, с. 356; 210, с. 50]. На цій 

посаді його змінив професор Л.В. Орлов [344, отд. V, с. 157]. 

Упродовж 1912–1925 рр. директором факультетської хірургічної клініки 

був один з основоположників російської хірургічної онкології професор 

Микола Петрович Трінклер. Вихованець Харківського університету, учень В.Ф. 

Грубе, він став видатним вченим і блискучим хірургом зі світовим ім’ям, 

ерудованим клініцистом, чудовим діагностом і лікарем. Виконувані ним 

операції були взірцем найбільшої майстерності, глибоких знань у сфері 

хірургічної патології та володіння оперативною технікою [51, с. 111; 203, с. 

173; 360, адрес-календарь г.Харькова, с. 80]. 

Історія відкриття госпітальних хірургічної й терапевтичної клінік збіглися 

у часі, вони обидві починалися з бараків шпиталю Червоного Хреста. Звідти 

хірургічна клініка невдовзі переїхала у приміщення урочистої зали 

університету, де розгорнула 30 ліжок. Там вона містилася до закінчення 

російсько-турецької війни. Першим керівником госпітальної хірургічної клініки 

Харківського університету з 1877 по 1894 роки був професор І.К. Зарубін. По 

війні (в 1879 році) його клініка зайняла своє постійне місце на території 

Олександрівської міської лікарні. Разом із госпітальною терапевтичною 

клінікою вона розмістилася в одноповерховій будівлі. За 1880 рік тут було 



 

 

 

прийнято 179 хворих [35, с. 40–41; 88, с. 22; 101, с. 22; 130, с. 357, 359, 363; 203, 

с. 179]. 

В 1894 році завідування госпітальною хірургічною клінікою було 

доручено видатному хірургові професору А.Г. Подрєзу [130, с. 366]. Він 

активізував роботу свого закладу: якщо 1893 року кількість хворих тут 

складала 370, то 1897 – вже 731, майже удвічі більше. Амбулаторний прийом у 

клініці починали вести ще за часів керівництва І.К. Зарубіним, але А.Г. Подрєз 

зробив його регулярним (двічі на тиждень) і залучив студентів [35, с. 41, 72; 

101, с. 22; 130, с. 367]. 

Професор А.Г. Подрєз раптово помер у 1900 році. На його місце в клініці 

прийшов професор М.А. Соколов [130, с. 368]. 

На початку 1900-х років госпітальна хірургічна клініка працювала в 

темних, неохайних, тісних, холодних і погано вентильованих приміщеннях, 

переповнених хворими. Як уже зазначалося, міська влада звела при 

Олександрівській лікарні новий будинок для госпітальних клінік. Хірургічна 

зайняла в ньому один поверх, на якому розмістились операційна, 

перев’язувальна, невелика лабораторія, рентген-кабінет, аудиторія, кабінет 

директора і п’ять маленьких палат усього лише на 30 ліжок. Загалом переїзд у 

нове приміщення значно поліпшив умови існування клініки, однак багатьох 

проблем так і не вирішив [88, с. 501; 130, с. 368, 370, 371; 350, отд. VI, с. 151; 

203, с. 179]. 

Професор М.А. Соколов керував роботою клініки упродовж 1900–1909 

років. Після його смерті (1909 р.) і по 1920 р. її очолював професор Ю.Р. 

Пенський [88, с. 501; 203, с. 179]. 

Акушерська клініка. 1862 року кафедру акушерства, жіночих і дитячих 

хвороб Харківського університету посів професор І.П. Лазаревич, він же очолив 

і акушерську клініку. Це був видатний акушер, блискучий винахідник 

медичних інструментів і приладів. Всесвітньо відомі винайдені ним прямі 

акушерські щипці, які отримали назву «російські щипці» [142, основний фонд, 

інв. № 4360]. Турботами І.П. Лазаревича кількість ліжок в акушерській клініці 



 

 

 

була доведена в 1866 р. – до 10, а в 1867 – до 25 [35, с. 60; 130, с. 373, 374; 203, 

с. 194]. Через таку завантаженість 1867 року її вивели з університетського 

приміщення в орендований приватний будинок посеред саду [8, с. 294]. У 

наступному році лікарський персонал складався з директора – професора і двох 

ординаторів – лікарів, які обслужили 148 стаціонарних і 333 амбулаторних 

хворих [88, с. 26; 130, с. 80]. 

1872 рік ознаменувався переїздом у велике й зручне приміщення на 

Благовіщенській (нині Карла Маркса) вулиці. А через три роки клініка знов 

була переведена – тепер у приватний будинок на вул. Чернишевській, де було 

найздоровіше у місті повітря і квітував сад. Там вона містилася до 1885 року 

[130, с. 110, 374; 317, отд. V, с. 266]. 

Коштів, які відпускали на клініку, не вистачало навіть на повний 

академічний рік, а лише на п’ять місяців (вересень, жовтень, січень, лютий, 

березень). Багато з необхідного для її роботи купувалося за власні гроші 

директора – І.П. Лазаревича. Він був видатним акушером і зміг поставити 

клініку на рівень тогочасних досягнень медичної науки [130, с. 375]. 

Від кінця 1885 року, після відставки професора І.П. Лазаревича, 

акушерську клініку очолив талановитий акушер-гінеколог професор М.П. 

Толочинов. У 1886 році клініку знов перевели в черговий орендований 

приватний будинок, де вона могла розмістити 25 ліжок. М.П. Толочинов 

поділив їх на два відділення – акушерське (12) та гінекологічне (13 ліжок). 

Умови на новому місці були значно гіршими, до того ж клініка завжди була 

переповнена, бо її популярність серед жінок зростала. Але вона залишалась там 

протягом десяти років [130, с. 375, 376, 377; 203, с. 194; 332, отд. VI, с. 347; 339, 

отд. VIII, с. 379]. 

У 1896 році акушерсько-гінекологічна клініка опинилася в «Клінічному 

містечку», де отримала 40 штатних ліжок (по 20 у кожному з відділень), 

просторі й облаштовані для клінічних потреб приміщення, розширений штат 

персоналу. Тепер тут працювали директор, асистент, лаборант, 2 штатних і 4-6 

понадштатних ординаторів, 2 акушерки, 2 фельдшериці. Щороку вона стала 



 

 

 

отримувати 800 рублів на оновлення інструментарію (замість колишніх 30 

рублів) [7, т. 2, с. 481; 130, с. 379; 142, основний фонд, інв. № 2526; 203, с. 194; 

342, отд. VII, с. 314]. 

З кінця 1903 до 1912 року клінікою керував П.В. Міхін, а після його 

смерті до 1922 року – В.Д. Брандт [130, с. 381; 203, с. 194]. 

Очна клініка. Відкриття очної клініки Імператорського Харківського 

університету пов’язане з ім’ям Л.Л. Гіршмана – визначного офтальмолога, 

автора оригінальних операцій, лікаря-гуманіста [51, с. 111]. 

Доцент Л.Л. Гіршман почав викладати офтальмологію с 1870/1871 

навчального року, коли в межах хірургічної клініки було 2 «очних» ліжка. 19 

жовтня 1872 року з ініціативи професора Л.Л. Гіршмана у приміщенні 

хірургічної клініки було створено особливу очну клініку на 10 ліжок, яку він і 

очолив. Вже наступного року стаціонарних хворих у ній було 118, амбулаторно 

прийнято 1665, операцій виконано 224 [7, т. 2, с. 586; 35, с. 29; 88, с. 22; 130, с. 

405, 406; 203, с. 189]. 

21 січня 1880 року Л.Л. Гіршман запропонував об’єднати 

офтальмологічну клініку із земською очною лікарнею. Харківські губернські 

земські збори погодилися щороку асигнувати 3000 рублів на утримання 10 

«очних» ліжок і були готові забезпечувати нову лікарню інвентарем. 15 вересня 

надійшов дозвіл міністра на реалізацію цього проекту, і вже у грудні 

офтальмологічна клініка оселилася у найняте для неї земством приміщення – 

просторий приватний будинок на Ковальській вулиці. Територіальна близькість 

до університету давала можливість здійснювати амбулаторний прийом не лише 

в клініці, а й у самому університеті [7, т. 2, с. 586; 130, с. 110–111, 407]. 

У 1881 році до 10 ліжок, перебування хворих на яких фінансувало 

Харківське земство, додалось одне ліжко Курського земства. Отже, очна клініка 

розширилась до 21 ліжка. Проте на Ковальській вона довго не затрималась і 

переїхала спочатку у приватний будинок на Німецькій вулиці, а згодом – на 

Чернишевську. Там до наявної кількості ліжок приєднали одне дитяче, яке 

фінансувалося з приватного пожертвування, і два ліжка «Мариинского 



 

 

 

попечительства для призрения слепых» [7, т. 2, с. 586; 88, с. 22; 317, отд. V, с. 

266–287; 331, отд. V, с. 303; 339, отд. VIII, с. 379]. 

Із самого відкриття клініки її діяльність являла собою унікальне явище 

щодо напливу пацієнтів. Професор Гіршман був геніальним лікарем, і до нього 

тяглися гурти людей, особливо незаможних, яким він охоче і здебільшого 

задарма допомогав [7, т. 2, с. 586]. 

15 жовтня 1897 року офтальмологічна клініка знову змінила адресу, 

отримавши власне приміщення в «Клінічному містечку». Тут вона мала вже 35 

штатних ліжок, що фінансувалися з університетського бюджету. Крім того, 

залишалося 10 ліжок Харківського земства, 1 – Курського, 2 – «попечительства 

императрицы Марии о слепых» та 1 – дитяча з приватного пожертвування, а 

також додалося одне, що перебувало на утриманні Харківського єврейського 

товариства. Відтак, очна клініка стала найбільшою з усіх університетських 

клінік. Зрозуміло, що й кількість пацієнтів одразу зросла: якщо у 1896 р. через 

клініку пройшло 686 хворих, то в 1897 (незважаючи на те, що нове приміщення 

вона обжила у другій половині жовтня) – 1057 стаціонарних хворих. У всі 

наступні роки цей показник неухильно зростав [130, с. 409, 410; 343, отд. VI, с. 

216; 344, отд. V, с. 158]. 

Після того, як Л.Л. Гіршман пішов у відставку, офтальмологічну 

клініку прийняв його учень професор П.М. Барабашев (керував з 1905 по 1924 

роки) [203, с. 189]. 

З переведенням університетських клінік у нові, спеціально для них 

побудовані приміщення, обладнані за останнім на той час словом науки й 

техніки, їх становище значно поліпшилося. Відразу зросла кількість 

стаціонарних та амбулаторних хворих, які в них лікувалися [7, т. 2, с. 481]. У 

1884 році через університетські клініки (терапевтичну факультетську, 

терапевтичну госпітальну, хірургічну факультетську, хірургічну госпітальну, 

акушерсько-гінекологічну, очну) пройшло стаціонарних хворих – 1262, 

амбулаторних – 9377, було зроблено операцій – 2091. Через двадцять років (у 

1903) ці показники були відповідно такими: 3144, 18691, 2302. Найбільш 



 

 

 

популярною була клініка професора Л.Л. Гіршмана, скажімо, того ж 1903 року 

в ній лікувався 1291 стаціонарний пацієнт (це становило 41 % від загальної 

кількості по всіх шести університетських клініках), до її амбулаторії звернулося 

11097 осіб (59 %), а операцій було зроблено 1855 (80 %) [130, с. 130–131]. 

У вересні 1887 року пройшло затвердження «Положение о 

клинических отделениях Императорского Харьковского университета при 

Харьковском военном госпитале», яким було офіційно засновано три клінічних 

відділення при Харківському госпіталі: терапевтичне, хірургічне, шкірних і 

венеричних хвороб. У першому й останньому з них по 6 ліжок призначалося 

для цивільного населення, а їх утримання брав на себе університет. 

Завідувачами клінічних відділень медичний факультет призначив: 

терапевтичного – професора М.М. Ломіковського, хірургічного – професора 

М.С. Суботіна, шкірних та сифілітичних хвороб – професора О.Я. Бруєва. Ці 

три відділення військового госпіталю й надалі залишились клінічною базою 

університету [7, т. 2, с. 482, 589; 8, с. 293; 88, с. 29; 130, с. 336, 365, 390; 142, 

основний фонд, інв.№ 4025; 203, с. 154]. 

Допоміжним лікувальним закладом для медичного факультету 

Харківського університету слугувало й так зване «Маньковское 

электролечебное заведение», кошти на нього в сумі 28 тисяч рублів 

пожертвувала полтавська поміщиця Віра Манько. У 1861 р. на ці кошти у 

приміщенні корпусу «казеннокоштных» студентів було відкрито 

«электромагнитный кабинет», який обладнали сучасною електроапаратурою. З 

пацієнтів брали плату в розмірі 50 копійок. У 1862 році вчена рада університету 

ухвалила особливе «Положение для Электротерапевтического заведения имени 

Манько» як лікарні для нахожих осіб. Безпосереднє керівництво цим закладом 

покладалося спочатку на директора терапевтичної клініки, а згодом – на 

доцента (з 1863 р. – на приват-доцента). Їм надавалося право звільняти від 

плати за лікування незаможних пацієнтів. Середнього медичного персоналу в 

штаті закладу не передбачалося. «Положение» передбачало тільки витрати на 

служника і служницю, які одночасно виконували санітарські обов’язки. У 1886 



 

 

 

році Маньківський заклад був приєднаний до новоствореної кафедри 

систематичного і клінічного вчення про нервові й душевні хвороби «в виде 

постоянного учебного пособия для улучшения и облегчения преподавания 

нервных и душевных болезней». Очолив заклад відомий психіатр професор П.І. 

Ковалевський, а після нього – професор Я.О. Анфімов, а назва зазвучала так: 

«Поликлиника нервных болезней и электротерапевтический кабинет имени 

Манько». У поліклініці й кабінеті пацієнтів приймали безкоштовно. 

Електротерапевтичний кабінет був оснащений найсучаснішою апаратурою. 

Спочатку цей лікувальний заклад містився безпосередньо в приміщенні 

університету, а потім часто міняв свою адресу, аж поки на початку ХХ ст. не 

зупинився остаточно в корпусі медичного факультету [130, с. 40–42, 58, 60, 342, 

389; 339, отд. VIII, с. 379; 340, отд. VII, с. 372; 341, отд. VII, с. 322; 346, отд. V, 

с. 192; 347, отд. V, с. 219]. 

Наприкінці 80-х років ХІХ ст. у приміщенні університету з’явилася й 

поліклініка професора О.Я. Бруєва «по сифиломологии и накожным болезням», 

яка перейшла з 1887 року професорові І.Ф. Зеленєву, а в 1911 – професорові 

І.М. Гіммелю. Прийом у ній так само був безкоштовним. З появою «Клінічного 

містечка» поліклініка отримала в ньому окремий корпус, але невдовзі була 

переведена у приміщення медичного факультету. Там же на початку сторіччя 

розмістив свою поліклініку дитячих хвороб професор І.В. Троїцький [336, отд. 

IV, с. 277; 343, отд. VII, с. 217; 345, отд. V, с. 154; 347, отд. V, с. 219; 350, отд. 

VI, с. 150; 352, адрес-календарь г. Харькова, с. 51; 357, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 70]. 

Загалом на 1912 рік у всіх університетських клініках і поліклініках було: 

ліжок – 170, стаціонарних хворих – 1146, первинних амбулаторних хворих - 

19882 [62, с. 184]. 

Університетські клініки та поліклініки мали важливе значення для 

харківської охорони здоров’я в тому плані, що вони зібрали найбільш 

кваліфікованих фахівців міста й лікували найскладніші патології. Неоціненним 

є внесок у розвиток практичної охорони здоров’я видатних клініцистів, світил 



 

 

 

медичної науки – професорів Л.Л. Гіршмана, В.Ф. Грубе, І.П. Лазаревича, В.Г. 

Лашкевича, А.Г. Подрєза, М.П. Трінклера – широко відомих у всьому 

медичному світі. Однак це значення істотно знижували два фактори: по-перше, 

невелика потужність клінічних і поліклінічних закладів; по-друге, вельми 

обмежений цикл їх щорічної діяльності (з травня до вересня, тобто під час 

екзаменаційної сесії та літніх, а іноді й зимових канікул) клініки та поліклініки 

університету не працювали [203, с. 179; 317, отд. V, с. 266–267; 331, отд. V, с. 

302–303; 332, отд. VI, с. 346–347; 333, отд. VI, с. 381; 334, отд. III, с. 218–219; 

335, отд. III, с. 165; 336, отд. IV, с. 277; 337, отд. IV, с. 283; 339, отд. VIII, с. 379; 

340, отд. VII, с. 371–372; 341, отд. VII, с. 322–323; 342, отд. VII, с. 313–314; 343, 

отд. VI, с. 216–217; 344, отд. V, с. 157–158; 345, отд. V, с. 153–154; 346, отд. V, 

с. 192–193; 347, отд. V, с. 192–193; 350, отд. VI, с. 150–151; 352, адрес-

календарь г. Харькова, с. 51; 353, адрес-календарь г. Харькова, с. 99–101; 354, 

адрес-календарь г. Харькова, с. 92–94; 355, адрес-календарь г. Харькова, с. 102–

104; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 72–74; 357, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 70–72; 358, адрес-календарь г. Харькова, с. 72–74; 359, адрес-

календарь г. Харькова, с. 75–77; 360, адрес-календарь г. Харькова, с. 79–81]. 

4.1.2.8. Лікувальні заклади Харківського медичного товариства. За 

часів великих реформ ХІХ ст. і після них у Харкові виникла низка громадських 

об’єднань, що зробили свій внесок у справу охорони здоров'я «харьковцев». 

Найвагомішим був внесок Харківського медичного товариства [142, основний 

фонд, інв. № 4359]. 

1861 року у Харкові було створено медичне товариство. Першим його 

кроком на ниві практичної охорони здоров'я було відкриття «лечебницы для 

приходящих бедных больных». Ініціатором створення такої «лечебницы» 

виступив один з фундаторів товариства, ординатор університетської хірургічної 

клініки І.К. Зарубін. Оскільки в Харкові незаможним людям дуже важко було 

одержати медичну допомогу, він запропонував Харківському медичному 

товариству влаштувати безкоштовну «лечебницу». 



 

 

 

ХМТ, маючи у своєму розпорядженні невеликі кошти, зібрані від 

пожертвувань, а також від доброчинного спектаклю, віддало їх на цю справу. 

Найняли невеличке приміщення в центрі міста на Миколаївському майдані 

(зараз майдан Конституції), придбали необхідні меблі та лікувальні засоби, 

запросили фельдшера і служителя. Опікуном цього закладу став харківський 

міський голова О.О. Скринніков. 

Відкриття відбулося 12 січня 1863 року, і до лікарні потяглися хворі, 

«которые находят в ней полезные советы и необходимые лекарства бесплатно» 

[52, с. 254; 55, ф. 44, оп. 1, спр. 536, арк. 1, 3, 17; 235, с. 10; 286, с. 17, 24; 365, с. 

8, 9, 284, 292]. Юрби людей осаджували «лечебницу». Вже до 1 грудня її 

відвідали 5534 особи [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1682, арк. 39, 54], тобто значно 

більше за всі університетські амбулаторії разом. Наступного року кількість 

відвідань зросла до 7581, а 1865 – до 8553 [365, с. 285, 286; 55, ф. 44, оп. 1, спр. 

536, арк. 55]. Для порівняння наведемо цифри загальної кількості звернень до 

всіх харківських лікувальних закладів. У 1863 р. їх було зареєстровано майже 

10000, у 1864 – 17163, у 1865 – 21703 [4, с. 12]. Отже, частка «лечебницы» ХМТ 

у загальній кількості первинних відвідувань медичних закладів Харкова 

складала в ці роки від 39 до 55 %. У «лечебнице» вели прийом 

найкваліфікованіші харківські лікарі – члени медичного товариства. І серед них 

відомий харківський лікар-гуманіст В.А. Франковський [286, с. 24–25, 64]. 

«Лечебница» ХМТ почала своє існування виключно на кошти медичного 

товариства, що складалися із членських внесків, плати за читання лекцій, 

надходжень з організації доброчинних заходів тощо. Але дуже скоро її 

значення для населення Харкова було визнане керівництвом губернії та міста і 

їй, за згодою міністра внутрішніх справ, вже у 1863 році було призначено 

постійну дотацію з міського бюджету – по 1 тисячі рублів шороку. В листопаді 

1863 року генеральша Шабельська зібрала 1115 рублів, а в 1865 – ще 970 рублів 

на користь «лечебницы». У 1868 році їй почали надходити заповідані прибутки 

від комерційної діяльності так званих Борисівських лавок. Та найбільшим 

набутком стала пожертва багатого харківського землевласника, нащадка 



 

 

 

слобідських козацьких полковників Дмитра Андрійовича Донець-

Захаржевського, який у 1864 році заявив про те, що він заповідає «лечебнице» 

50 тисяч рублів. Після його смерті, 1872 року, ХМТ одержало обіцяну суму, за 

рік по тому міська дума асигнувала товариству воднораз 6000 рублів і 

гарантувала 7 % річних від поміщеної до міського банку частини капіталу Д.А. 

Донець-Захаржевського. Були й інші асигнування: і від Харківського 

повітового земства, і від приватних осіб, але за розмірами вони значно 

поступалися названим. До «лечебницы» приносили також як дарунки всілякий 

медичний інструментарій, інвентар – і ХМТ вдячно їх приймало. Чотири 

харківські аптеки згодились відпускати ліки у межах 50-100 рублів кожна 

безплатно, а понад цю суму – зі знижкою 50 % [7, т. 2, с. 477, 635; 235, с. 8, 11–

12; 325, с. 251; 365, с. 8–9, 299–304]. 

Від дня відкриття у січні 1863 року й до 1870 року «лечебница» ХМТ 

містилася на Миколаївському майдані, потім опинилась на тодішній околиці – 

вулиці Ярославській. Весь цей час вона задовольнялася найманими квартирами 

і лише 24 серпня 1872 року оселилася в будинку № 14 на Німецькій (тепер 

Пушкінській) вулиці, який медичне товариство придбало разом із ділянкою 

землі на частину коштів, пожертвуваних Д.А. Донець-Захаржевським [52, с. 

309–310; 365, с. 9]. У цьому приміщенні «лечебница» діяла до 1912 року, коли 

за проектом О.М. Бекетова тут же було зведене споруду ХМТ і Пастерівського 

інституту – так званий «Палац медицини», куди вона й перебралася [111, с. 134; 

317, отд. V, с. 267; 332, отд. VI, с. 348; 334, отд. III, с. 219; 335, отд. Ш, с. 166; 

335, отд. IV, с. 284–285; 336, отд. IV, с. 278; 339, отд. VIII, с. 381; 340, отд. VII, 

с. 373; 341, отд. VII, с. 325; 342, отд. VII, с. 316; 343, отд. VI, с. 218; 344, отд. V, 

с. 159; 345, отд. V, с. 155; 346, отд. V, с. 195; 347, отд. V, с. 221; 348, отд. VI, с. 

177; 349, отд. VI, с. 184; 350, отд. VI, с. 153; 351, отд. IV, с. 72; 352, адрес-

календарь г. Харькова, с. 52; 353, адрес-календарь г. Харькова, с. 104; 355, 

адрес-календарь г. Харькова, с. 108; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 79; 

357, адрес-календарь г. Харькова, с. 77; 358, адрес-календарь г. Харькова, с. 80; 

359, адрес-календарь г. Харькова, с. 84; 360, адрес-календарь г. Харькова, с. 88]. 



 

 

 

«Лечебница» була заснована як заклад для обслуговування незаможних 

осіб усіх верств та віросподівань. При першому візиті з хворих брали платню в 

розмірі 20 копійок за річний білет. Від сплати увільняли всіх, хто заявляв усно, 

що не може внести навіть цієї суми. Переважна більшість відвідувачів 

проживала у Харкові (80 %), і була найбіднішим прошарком населення. За 

родом занять – здебільшого прислуга й ремісники, які мали на околицях міста 

якісь халупи, формально вважалися домовласниками, а тому не мали права на 

безплатне обслуговування в міських лікарнях і амбулаторіях [52, с. 311; 317, 

отд. V, с. 267; 325, с. 253; 332, отд. VI, с. 348; 365, с. 286–288, 291]. 

На пропозицію професора І.П. Лазаревича при «лечебнице» ХМТ був 

організований пункт щеплення віспи дітям. Хоча віспощеплення тут не набули 

великих масштабів [286, с. 24; 317, отд. V, с. 267; 325, с. 248; 332, отд. VI, с. 

348; 334, отд. III, с. 219; 335, отд. Ш, с. 166; 336, отд. IV, с. 278; 337, отд. IV, с. 

284–285]. 

Важко переоцінити значення «лечебницы» ХМТ для розвитку харківської 

охорони здоров’я в 60-ті роки ХІХ ст., коли вона була єдиною в місті 

амбулаторією для пересічних громадян [7, т. 2, с. 636]. Упродовж 1869 року її 

відвідали 9083 особи. З відкриттям міських лікарень та амбулаторій 

популярність її зменшилась [365, с. 286–288], але все одно серед найбідніших 

«харьковцев» «лечебница для приходящих больных» залишалася улюбленим 

медичним закладом [365, с. 291]. 

У 1867 році при «лечебнице» почали функціонувати 2 ліжка для 

стаціонарних хворих, але вони були вкрай перевантажені і проіснували тільки 

два роки. А 22 вересня 1885 року було відкрито лікарню Харківського 

медичного товариства на 6 ліжок, якій присвоїли ім’я Д.А.Донець-

Захаржевського. До 1899 року кількість ліжок зросла, їх стало 10. Однак на 

цьому процес розширення зупинився і лікарня приймала до 200 хворих на рік 

[7, т. 2, с. 636; 235, с. 12, 13; 273, с. 294–295; 286, с. 26; 314, с. 32; 325, с. 250; 

332, отд. VI, с. 382; 334, отд. III, с. 201, 219; 335, отд. Ш, с. 166; 336, отд. IV, с. 

278; 337, отд. IV, с. 255, 284–285; 339, отд. VIII, с. 381; 340, отд. II, с. 88; отд. 



 

 

 

VII, с. 373; 341, отд. II, с. 91; отд. VII, с. 325; 342, отд. II, с. 87; отд. VII, с. 316; 

343, отд. II, с. 83; отд. VI, с. 218; 344, отд. IV, с. 106; отд. V, с. 159; 345, отд. V, 

с. 155; 346, отд. I, с. 67; отд. V, с. 195; 347, отд. I, с. 78; отд. V, с. 221; 348, отд. 

VI, с. 177; отд. Х, с. 313; 349, отд. VI, с. 184; 350, отд. VI, с. 153; 351, отд. IV, с. 

72; 352, адрес-календарь г. Харькова, с. 52; 353, адрес-календарь г. Харькова, с. 

104; 355, адрес-календарь г. Харькова, с. 108; 356, адрес-календарь г. Харькова, 

с. 79; 357, адрес-календарь г. Харькова, с. 77; 358, адрес-календарь г. Харькова, 

с. 80; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 84; 360, адрес-календарь г. Харькова, 

с. 88]. 

Цю лікарню було задумано як доповнення до університетських клінік для 

надання медичної допомоги населенню найбільш кваліфікованими 

харківськими спеціалістами, оскільки клініки не могли впоратися з великою 

масою хворих, а влітку й зовсім не діяли. Ургентна допомога в лікарні ХМТ 

надавалася безкоштовно [235, с. 14]. Головні правила прийому хворих були 

такі: 

«1) Принимаются больные всякого рода острыми зааболеваниями, 

исключая заразительные и психические; принимаются кроме того роженицы, а 

также больные, требующие оперативного пособия или при обострении 

хронических заболеваний. 

2) Существенное значение больницы для нашей амбулатории дает 

амбулаторным больным предпочтительное право на прием в больницу, 

исключая, конечно, случаи, требующие немедленной помощи» [365, с. 295]. 

Так от, саме невідкладні випадки й визначили профіль діяльності лікарні. 

За перше десятиріччя існування закладу вони становили 54,5 % від усієї 

кількості пацієнтів. У місті, де не було організації швидкої та невідкладної 

допомоги, лікарня медичного товариства почала виконувати цю функцію. У 

хроніці харківських газет тих часів часто зустрічаються повідомлення про 

нещасні випадки з таким завершенням: «пострадавший был доставлен в 

больницу Харьковского медицинского общества» [286, с. 26, 63]. 



 

 

 

Для практичної охорони здоров’я значення лікарні ім. Д.А. Донець-

Захаржевського було невеликим через її малу потужність. Наприклад, за весь 

1911 рік тут обслужили всього 152 хворих [365, с. 298]. 

При «лечебнице» та лікарні Харківського медичного товариства діяла 

також аптека [365, с. 304]. 

Керівництво «лечебницей», а потім і лікарнею ХМТ здійснював лікар-

розпорядник, якого обирали з членів товариства таємним голосуванням. Йому 

призначалось жалування в розмірі 300 рублів на рік (з кінця 1873 р. воно було 

підвищене до 1000 рублів) і надавалась однокімнатна квартира при лікарні або 

грошова компенсація, якщо він наймав житло, в розмірі 100 рублів на рік [325, 

с. 253; 365, с. 8, 305, 306]. Посада лікаря-розпорядника була дуже обтяжливою і 

невигідною: обов’язків на нього покладалося багато, а жалування у порівнянні з 

висококваліфікованими харківськими лікарями було надто скромним навіть 

після підвищення. Тому знаходити підходящу кандидатуру на цю посаду було 

нелегко. За перші п’ятдесят років існування «лечебницы» тут змінилося 12 

лікарів-розпорядників. Так було до тих пір, поки на це місце було обрано в 1884 

р. Володимира Павловича Бобіна [365, с. 307–308]. Цей лікар-подвижник 

очолював діяльність «лечебницы» і лікарні упродовж 41 року [286, с. 64]. Від 

1882 р. Харківське медичне товариство вирішило поділити обов’язки між двома 

лікарями-розпорядниками, причому зарплатню їм обом визначили в розмірі 300 

рублів, але одному надавалася безплатна службова квартира, а другому 

виплачували 300 рублів «квартирних» на рік. Від 1900 р. обов’язково один з 

лікарів-розпорядників був терапевтом, а другий – хірургом [365, с. 307]. Щодо 

інших службовців, то попервах «лечебница» мала у штаті фельдшера і 

служителя з платнею відповідно 10 і 6 рублів на місяць [365, с. 306], згодом до 

них додали аптекаря. Другий фельдшер з’явився 1873 року й винагорода за 

фельдшерську працю збільшилась майже удвічі, третю фельдшерську ставку 

було введено в 1908 році, а четверту – в 1912. Напередодні Першої світової 

війни у штаті значилися три доглядальниці [365, с. 309]. 



 

 

 

Незабаром після проведення Л. Пастером перших вдалих щеплень проти 

сказу (в 1886 р.) до нього в Париж з метою вивчення досвіту вирушили 

харківські лікарі Ю.Ю. Мотте і М.А. Протопопов. Одночасно члени 

Харківського медичного товариства почали проробляти ідею про створення у 

Харкові станції прищеплень за методом Л. Пастера [235, с. 80; 286, с. 27; 365, с. 

315]. Початок цієї роботи був профінансований міським самоврядуванням та 

Курським губернським земством [286, с. 27; 333, отд. VII, с. 424; 365, с. 315, 

318]. 

На засіданнях 21 і 28 лютого 1887 року члени товариства ухвалили 

відкрити власну «прививную, по способу Пастера станцию» [73, с. 32; 286, с. 

28; 365, с. 318]. А 20 квітня до Харкова прибули троє селян з корочанського 

повіту Курської губернії, яких покусав скажений вовк, і їх почали лікувати за 

методикою французького мікробіолога. Відтак і днем народження 

Пастерівського інституту і бактеріологічної станції Харківського медичного 

товариства вважається 20 квітня 1887 року. Попервах на станції працювали, 

повернувшись із відрядження до Парижа, лікарі Ю.Ю. Мотте і М.А. 

Протопопов під керівництвом членів товариства – професорів С.Д. Костюріна, 

В.П. Крилова, В.Г. Лашкевича, Л.С. Ценковського [73, с. 35; 332, отд. VI, с. 382; 

365, с. 319]. Дуже важливу роль у справі організації та наступної діяльності 

Пастерівського інституту і бактеріологічної станції відіграв професор В.П. 

Крилов [365, с. 318]. 

2 травня 1887 року ХМТ прийняло рішення називати свій новий заклад як 

«Пастеровский Прививный Институт и Бактериологическая станция 

Харьковского Медицинского Общества». Невдовзі пацієнтів, яких покусали 

скажені тварини, стало приїжджати так багато, що довелося створити ще один 

окремий заклад, пов’язаний з бактеріологічною станцією – «Приют для 

укушенных бешеными животными». На початку ХХ ст. кількість хворих у 

ньому досягла 400 осіб на рік. За кількістю хворих Пастерівський інститут 

Харкова посідав одне з перших місць не лише в Російській імперії, але й у 

Європі [7, т. 2, с. 636; 365, с. 322]. Вражає кількість покусаних скаженими 



 

 

 

собаками в самому Харкові. У 1911 р. вона склала 509 осіб, що було більше за 

всю Німеччину [314, с. 32–33]. 

Після відкриття Е. Берінгом та Е. Ру протидифтерійної сироватки 

бактеріологічна станція з 10 жовтня 1894 року розпочала її випуск [7, т. 2, с. 

636]. Окрім неї, на початку ХХ ст. працівники станції налагодили випуск цілої 

низки сироваток і вакцин, але найбільшого розмаху набуло виробництво 

протидифтерійного препарату [7, т. 2, с. 637]. Звідси його постачали у 38 

губерній Росії та до Сербії. Прибутки від цієї діяльності цілком покривали всі 

витрати ХМТ [7, т. 2, с. 482; 286, с. 57; 342, отд. VII, с. 316; 343, отд. VI, с. 218; 

344, отд. V, с. 159–160; 345, отд. V, с. 155–156; 346, отд. V, с. 195; 347, отд. V, с. 

221–222; 348, отд. VI, с. 177–178; 349, отд. VI, с. 184–185; 350, отд. VI, с. 153; 

351, отд. IV, с. 72; 352, адрес-календарь г. Харькова, с. 52;353, адрес-календарь 

г. Харькова, с. 104; 355, адрес-календарь г. Харькова, с. 108; 356, адрес-

календарь г. Харькова, с. 79; 357, адрес-календарь г. Харькова, с.77; 358, адрес-

календарь г. Харькова, с. 80–81; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 84; 360, 

адрес-календарь г. Харькова, с. 88; 365, с. 305]. 

Невпинне розширення виробництва протидифтерійної сироватки 

вимагало додаткових площ. Тому в 1898 році Харківське медичне товариство 

придбало садибу з будівлями загальною площею майже 15 гектарів на сьомій 

версті від міста, по Сумському шосе (нині Белгородське шосе) [7, т. 2, с. 638]. 

Тепер там розміщене підприємство з виробництва імунобіологічних та 

лікарських препаратів ЗАО «Біолік». 

З початком виготовлення протидифтерійної сироватки Пастерівський 

інститут і бактеріологічна станція практично розділилися: інститут на чолі з 

О.М. Черевковим, зосередився на пастерівських щепленнях, а станція під 

керівництвом В.І. Недригайлова – на випуску сироваток і вакцин. Внаслідок 

реорганізації, проведеної 1908 року, бактеріологічна станція отримала статус 

інституту Харківського медичного товариства. Крім виготовлення сироваток і 

вакцин, тут виконувалося за рік від 1500 до 2000 бактеріологічних аналізів і до 

1000 реакцій Вассермана. Харківський бактеріологічний інститут був 



 

 

 

найкращим в Російській імперії і одним з кращих у Європі. А за обсягом 

виробництва протидифтерійної сироватки (понад 250 тисяч флаконів у 1911 р.) 

він посідав друге місце в світі (після нью-йоркського). Пастерівський інститут в 

останні передвоєнні роки (перед Першою світовою війною) обслуговував на рік 

по 2-4 тисячі людей, якиї покусали скажені тварини [286, с. 58; 314, с. 33; 365, 

с. 321]. 

24 жовтня 1887 року за пропозицією доктора Ф. Алексєєва Харківське 

медичне товариство вирішило створити «Кабинет химической и 

микроскопической диагностики для целей практической медицины», який було 

відкрито 1 червня 1888 року. Тут досліджували кров, сечу, кал, мокротиння, 

шлунковий сік, фрагменти пухлин та ін. Аналізи були платними. Але незаможні 

пацієнти або зовсім увільнялись від плати, або вносили тільки її частину [7, т. 2, 

с. 637; 312, інв. № Д-13913, відділ V-3; 334, отд. III, с. 219; 335, отд. Ш, с. 166; 

336, отд. IV, с. 278; 337, отд. IV, с. 284–285; 339, отд. VIII, с. 382; 340, отд. VII, 

с. 373; 341, отд. VII, с. 325; 342, отд. VII, с. 316; 343, отд. VI, с. 218; 344, отд. V, 

с. 160; 345, отд. V, с. 156; 346, отд. V, с. 195; 347, отд. V, с. 222; 348, отд. VI, с. 

178; 349, отд. VI, с. 185; 350, отд. VI, с. 153; 351, отд. IV, с. 72; 352, адрес-

календарь г. Харькова, с. 52; 353, адрес-календарь г. Харькова, с. 104; 355, 

адрес-календарь г. Харькова, с. 108; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 79; 

357, адрес-календарь г. Харькова, с. 77; 358, адрес-календарь г. Харькова, с. 81; 

359, адрес-календарь г. Харькова, с. 85; 360, адрес-календарь г. Харькова, с. 89]. 

Хіміко-мікроскопічний кабінет не просто окупав свої витрати, але й був 

фінансовим донором для «лечебницы» та лікарні. Після його відкриття 

медичному товариству вже не доводилось організовувати доброчинні акції та 

звертатися з проханнями про матеріальну допомогу до різних установ і 

приватних осіб [365, с. 304–305]. 

Кабінет хіміко-мікроскопічної діагностики ХМТ з часом набув великих 

масштабів діяльності й був перетворений у хіміко-мікроскопічний інститут, 

який ще довго залишався єдиним у місті подібним закладом, що обслуговував 

потреби практичної медицини [286, с. 58]. 



 

 

 

У 1910 році у Харкові з’явився Жіночий медичний інститут 

Харківського медичного товариства. Його відкриття вимагало створення 

клінічної бази. Першою стала акушерсько-гінекологічна факультетська клініка. 

У ній було два відділення – акушерське й гінекологічне, які мали по 10 штатних 

ліжок. Потім у січні 1912 р. відкрилася клініка дитячих хвороб для 

неінфекційних хворих. Такої в Харкові ще не було. При клініці діяла 

амбулаторія, де приймали пацієнтів з ознаками внутрішніх хвороб, а також 

хвороб вуха, горла й носа та хвороб очей [88, с. 52; 357, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 72]. 

Та на кінець 1912 – початок 1913 рр. у Харкові функціонувало вже 10 

клінік Жіночого медичного інституту, а саме: 

- акушерсько-гінекологічна (на базі Олександрівської міської лікарні, 

директор – приват-доцент М.М. Миронов, у штаті 1 асистент и 2 ординатори, 

понад штат – 3 ординатори); 

- госпітальна терапевтична (в Олександрівській лікарні; директор – 

професор П.І. Шатілов, у штаті 1 асистент і 2 ординатори); 

- госпітальна хірургічна (в Олександрівській лікарні; директор – І.В. 

Кудінцев, у штаті 1 асистент і 1 ординатор); 

- дитячих хвороб (в Олександрівській лікарні; директор – приват-

доцент Я.С. Аркавін, у штаті 2 асистенти і 1 ординатор плюс позаштатні 

працівники – 1 асистент і 7 ординаторів); 

- нервових і душевних хвороб ( теж в Олександрівській лікарні; 

директор – приват-доцент С.М. Давиденков, у штаті 2 ординатори, 

позаштатний – 1); 

- шкірних і венеричних хвороб (в Олександрівській лікарні; директор 

– В.І. Зарубін, 1 штатний та 1 понадштатний ординатори); 

- офтальмологічна (на вул.. Сумській, 86; директор – приват-доцент 

О.П. Браунштейн, 1 асистент і 1 понадштатний ординатор); 

- пропедевтична (на вул.. Пушкінській, 29; директор – приват-доцент 

Ф.Н. Іванов і 3 штатних ординатори); 



 

 

 

- факультетська терапевтична (на вул.. Пушкінській, 29; директор – 

професор Ф.М. Опенховський, згодом – професор Е.А. Жебровський, у штаті – 

1 асистент і 2 ординатори, понад штат – 1 асистент і 5 ординаторів); 

- факультетська хірургічна (на вул.. Сумській, 86; директор – 

професор Л.В. Орлов, у штаті – 1 асистент і 3 ординатори). 

Вищеназвані клініки були невеликими. Містилися вони в найманих 

приміщеннях. Протягом 1912 року в них пройшли лікування 346 стаціонарних 

хворих, а в амбулаторіях клінік прийняли 1351 первинного пацієнта. Так само, 

як і університетські клініки, вони працювали з великими перервами, а не 

цілорічно. У наступні дореволюційні роки номенклатура клінік інституту і їх 

потужність залишилися без змін [62, с. 184; 142, основний фонд, інв. № 1363; 

312, інв. № Д-24934; 314, с. 31–32; 358, адрес-календарь г. Харькова, с. 74–75; 

359, адрес-календарь г. Харькова, с.77–79; 360, адрес-календарь г. Харькова, с. 

81–83; 361, адрес-календарь, с. 79]. 

4.1.2.9. Лікувальні заклади Харківського відділення Російського 

товариства Червоного Хреста. Червоний Хрест з’явився у Харкові в 1876 

році, напередодні війни з Туреччиною, як харківське відділення всеросійського 

«Общества попечения о раненых и больных воинах» [7, т. 2, с. 923; 52, с. 161]. 1 

травня того ж року воно обрало місцеве правління з 16 членів під головуванням 

губернатора князя Д.М. Кропоткіна [52, с. 161]. А 15 квітня 1883 року за 

клопотанням відділення був заснований Харківський відділ сестер-жалібниць 

Червоного Хреста, саме ж відділення було називане Харківським відділенням 

Російського товариства Червоного Хреста. Його членами стали 155 осіб. Відділ 

розмістився в орендованому приватному будинку на Міщанській (нині 

Громадянській) вулиці [7, т. 2, с. 923; 317, отд. VIII, с. 454–455]. 

Амбулаторна «лечебница» для нахожих хворих при Харківській громаді 

сестер-жалібниць Червоного Хреста. Спочатку діяльність відділу 

обмежувалася тим, що сестри-жалібниці чергували біля хворих, а 30 листопада 

1886 р., з ініціативи професора В.Ф. Грубе, почала діяти амбулаторна 

«лечебница» для нахожих хворих і аптека з безкоштовною видачею ліків. Тоді 



 

 

 

ж у зв'язку зі збільшенням чисельності сестер (до 9 осіб) відділ перейменували 

на громаду сестер-жалібниць товариства Червоного Хреста. При громаді 

відкрили курси з підготовки сестер, і незабаром її чисельність зросла удвічі. 

Жили вони в гуртожитку, що розміщався прямо в будинку амбулаторії. 

Громада сестер-жалібниць Червоного Хреста готувала першокласних 

доглядальниць як для лікарень, так і для домашнього лікування й доглядання 

немічних [7, т. 2 с. 482, 923; 52, с. 161; 177, с. 39; 292, с. 51; 333, отд. V, с. 332; 

отд. VI, с. 420]. 

В.Ф. Грубе очолив медичну частину нової амбулаторії. Вона одразу 

завоювала симпатії населення і вже в перший рік свого існування прийняла 

4255 хворих. До участі в роботі «лечебницы», що містилася в орендованих 

приміщеннях спочатку на Сумській, а від серпня 1889 р. – на Михайлівській 

(нині Шота Руставелі) вулицях, на безоплатних умовах були залучені 

професори-клініцисти, їхні ординатори й інші лікарі. Рідко хто з харківських 

лікарів не побував як фахівець в амбулаторній «лечебнице» Червоного Хреста. 

Грошових пожертвувань було вдосталь, і амбулаторія процвітала. До 1890 р. 

прийом хворих залишався безкоштовним, а потім була встановлена плата: 

спочатку по 20, згодом по 40 копійок на рік з пацієнта. Але незаможних 

пацієнтів продовжували обслуговувати безкоштовно [7, т. 2, с. 482; 177, с. 5, 9, 

42; 178, с. 44; 179, с. 56; 333, отд. VI, с. 382, 420; 335, отд. Ш, с. 166; адрес-

календарь, с. 85; 336, отд. VI, с. 430; 337, отд. V, с. 332; 341, отд. VII, с. 326]. 

Прийом хворих в амбулаторії вели у чотирьох кабінетах: хірургічному, 

терапевтичному, гінекологічному і дитячому. У 1897 році, тобто через десять 

років після відкриття «лечебницы», показники її роботи були такі: по допомогу 

до неї звернулися 7064 особи, загалом було зареєстровано 17607 відвідувань – у 

середньому 84 відвідування на день [177, с. 56; 178, с. 45; 179, с. 43]. А 

упродовж 1912 року амбулаторію відвідали вже 9635 пацієнтів, які зробили 

близько 23 тисяч візитів [62, с. 184; 314, с. 33]. В амбулаторній «лечебнице» 

громади робили також віспощеплення [178, с. 45; 179, с. 58]. 

Штатними лікарями амбулаторної лікарні значилися 10 фахівців, які мали 



 

 

 

права державних службовців. Але прийом хворих здійснювали 38 лікарів, отже 

28 працювали на громадських засадах. Окрім прийому пацієнтів амбулаторних, 

лікарі безкоштовно відвідували незаможних хворих по домівках. Поступово 

чисельність штатних лікарів досягла 19 одиниць [177, с. 53–54; 355, адрес-

календарь, с. 109]. 

По смерті в 1898 році В.Ф. Грубе медичну частину амбулаторної 

«лечебницы» очолив професор І.К. Зарубін [178, с. 5; 344, отд. V, с. 160]. 

Приміщення, яке орендувала громада Червоного Хреста в будинку 

Харківського товариства безпритульних малолітніх сиріт на Михайлівській 

вулиці, не зовсім підходило для роботи амбулаторії та аптеки [337, отд. V, с. 

332]. Тому за першої ж нагоди, що трапилась у 1892 році, Харківське 

відділення товариства Червоного Хреста купило кам'яний двоповерховий 

будинок на розі Вознесенської вулиці та майдану (нині Фейєрбаха), де 

безкоштовна амбулаторна лікарня з аптекою залишалися тривалий час [52, с. 

161; 339, отд. XII, с. 486]. 

У 1896 році товариство придбало ще один кам'яний будинок, на 

Вознесенському майдані. У ньому 14 листопада 1898 року відбулося освячення 

й відкриття стаціонарної лікарні для хірургічних хворих при громаді сестер-

жалібниць. Відкриттям цього стаціонару харківський Червоний Хрест у значній 

мірі зобов'язаний тому ж Вільгельмові Федоровичу Грубе. Однак, у зв'язку з 

його кончиною, завідування новою лікарнею і звання головного лікаря 

Харківської громади Червоного Хреста перебрав на себе І.К. Зарубін. Попервах 

у лікарні було 22 ліжка, а після перебудови кількість штатних ліжок зросла до 

34. Вони обслуговували близько 850 хворих на рік. Плата за лікування і 

утримання в хірургічній лікарні Червоного Хреста була приблизно на 

середньому рівні для харківських стаціонарів і становила від 2 до 5 рублів за 

ліжко за добу, а незаможні пацієнти лікувалися безкоштовно. До речі, в 

київській лікарні Маріїнської громади сестер-жалібниць плата була приблизно 

такою ж. Усього бюджет лікарні становив близько 45 тисяч рублів на рік [7, т. 

2, с. 482; 62, с. 184; 77, с. 323; 177, с. 5; 178, с. 5, 8, 39; 179, с. 72; 314, с. 33; 344, 



 

 

 

отд. XI, с. 276; 345, отд. V, с. 157; 346, отд. V, с. 195; 348, отд. Х, с. 313; 354, 

адрес-календарь г. Харькова, с. 84; 355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 51]. 

Персонал лікарні після її відкриття складався із завідувача, чотирьох 

лікарів-ординаторів (двох штатних і двох понадштатних, які працювали на 

громадських засадах), двох сестер-жалібниць. Крім того, щодня в лікарні 

працювали по черзі дві «испытуемые» випускниці курсів [178, с. 40; 179, с. 74; 

345, отд. V, с. 157]. 

Спочатку в стаціонарі було обладнано 9 палат: 3 одномісні, 4 двомісні, 1 

п’ятимісна й 1 шестимісна, але потім їх кількість зросла. Поліпшувалися й 

умови, адже до лікарні були підведені водопровід, газ і електрика [178, с. 40–

41; 179, с. 73–74]. 

У стаціонарну лікарню приймали, як правило, тільки хірургічних хворих. 

Переважну більшість операцій робив професор І.К. Зарубін [178, с. 41]. Як 

консультанти в лікарні практикували без оплати такі харківські медичні 

світила, як професори А.Г. Подрєз, І.М. Оболенський, Ф.М. Опенховський та 

ін. [179, с. 74]. 

Після смерті І.К. Зарубіна в 1904 р. завідувачем стаціонарної лікарні й 

головним лікарем товариства Червоного Хреста в Харкові став ординатор цієї 

лікарні М.І. Селіхов. У зв'язку з розширенням закладу в 1907 році штатних 

ординаторів стало троє, а з 1908 року – четверо [350, отд. VI, с. 152; адрес-

календарь, с. 98, 99; 352, адрес-календарь, с. 79; 353, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 78; 361, адрес-календарь, с. 110]. 

Діяльність місцевого відділення Російського товариства Червоного 

Хреста з надання медичної допомоги населенню Харкова не обмежувалася 

роботою його лікувальних закладів. Так, Харківська громада на договірних 

засадах направляла «милосердных» сестер на чергування до приватних осіб, а 

також у різні медичні й навчальні заклади. В Олександрівській міській лікарні й 

Олександрівському притулку, за домовленістю з міською владою, сестри 

чергували безкоштовно. А в амбулаторії, лікарні та аптеці товариства 

працювали вільні від чергувань за викликом сестри [177, с. 41; 178, с. 38; 179, с. 



 

 

 

52; 317, отд. VIII, с. 454; 333, отд. VI, с. 420; 336, отд. VI, с. 431; 337, отд. V, с. 

333]. 

Особи, які бажали скористатися послугами сестер для догляду за хворими 

вдома, сплачували громаді по 1 рублю за добу (або ж за ніч), зобов'язані були 

надавати запрошеній сестрі відпочинок не менше 4-х годин на добу і годувати 

її. Це було досить дорого. Але незаможних хворих сестри доглядали 

безкоштовно, з видачею необхідних ліків за рахунок громади з її аптеки [178, с. 

39; 333, отд. VI, с. 420; 337, отд. V, с. 333; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 

83]. Викликати сестру-жалібницю з Червоного Хреста було непросто. На 

значну частину викликів як від установ, так і від приватних осіб, громада 

відповідала відмовами, через велику завантаженість сестер. Особливо зростала 

кількість відмов під час епідемій [336, отд. VI, с. 431]. Адже чисельність 

громади була дуже незначною: у 1889 році вона складала 15-16 осіб, у 1899 – 

25; у 1913 – 24 [336, отд. VI, с. 430, 431; 344, отд. XI, с. 276; 359, адрес-

календарь г. Харькова, с. 84]. Щоправда, у громаді жили ще так звані 

«испытуемые» після закінчення курсів, яких залучали до деяких чергувань. Їх 

чисельність коливалася в різні роки від 1 до 12 [336, отд. VI, с. 430, 431; 345, 

отд. V, с. 156; 351, отд. IV, с. 71]. Під час епідемій доводилось мобілізовувати 

сестер, які вже вийшли в запас [339, отд. XII, с. 486]. 

Фінансування Харківського відділення Російського товариства 

Червоного Хреста здійснювалося із джерел, визначених у статуті товариства. 

Це були членські внески і пожертвування від приватних осіб, плата за 

лікування і за чергування сестер-жалібниць, надходження від міського 

громадського самоврядування, земства, банків і кредитних спілок, від 

організації публічних лекцій, благодійних спектаклів та костюмованих вечорів, 

«кружкові» збори та банківські відсотки на недоторканний капітал [177, с. 9, 

40; 179, с. 2; 333, отд. VIII, с. 454; 336, отд. VI, с. 430, 431; 337, отд. V, с. 330, 

332–333; 339, отд. XII, с. 486; 340, О деятельности разных обществ, с. 503; 341, 

О деятельности разных обществ, с. 453; 342, отд. VI, с. 444; 345, отд. Х, с. 245–

246; 346, отд. XII, с. 804; 347, отд. XII, с. 328]. 



 

 

 

Усією діяльністю Харківського відділення керувало місцеве 

управління, яке очолювали голова і товариш голови. При цьому до 1904 р. 

чисто медична сфера діяльності товариства перебувала у віданні другого. 

Посаду товариша голови місцевого управління обіймали видатні харківські 

медики, тоді як посаду голови – високі чиновники та громадські діячі 

немедичного спрямування. Так, після губернатора Д.М. Кропоткіна головою 

Харківського місцевого управління Російського товариства Червоного Хреста 

був обраний земський діяч З.І. Бекарюков, товаришем голови – професор В.Ф. 

Грубе, потім по черзі головами ставали екс-губернатор граф О.К. Сіверс і 

губернський предводитель дворянства граф В.О. Канпіст. Після В.Ф. Грубе 

медичну частину товариства очолив І.К. Зарубін, обраний заступником голови 

правління. Наступним головою місцевого правління товариства Червоного 

Хреста став теж губернський предводитель дворянства – Г.А. Фірсов, а 

товаришем голови (по смерті І.К. Зарубіна) – міський голова О.К. Погорєлко. 

Останнім дорадянським головою Харківського товариства Червоного Хреста з 

1908 року був заслужений ординарний професор Імператорського Харківського 

університету І.М. Оболенський. Він поєднав загальне керівництво товариством 

і керівництво його медичною частиною [35, с. 68; 177, с. 4; 178, с. 4–5; 181, с. 3; 

182, с. 2; 317, отд. VIII, с. 454; 332, адрес-календарь, с. 88; 333, отд. V, с. 332; 

336, отд. VI, с. 429; 337, отд. V, с. 330; адрес-календарь, с. 148; 344, адрес-

календарь, с. 88; 350, адрес-календарь, с. 98]. 

Що стосується громади сестер-жалібниць, з якою, власне, і пов'язана вся 

діяльність харківської організації товариства на ниві практичної охорони 

здоров'я, то нею також керував колегіальний орган – опікунство. На чолі 

опікунства стояла опікунка – дружина одного з відомих «харьковцев». Так, 

наприклад, опікунками Харківської громади сестер милосердя були свого часу 

дружини губернатора О.М. Петрова і професора Л.Л. Гіршмана. Однак реальну 

роботу організовували посадові особи лікувальних закладів громади і старша 

сестра [336, отд. VI с. 429–430; адрес-календарь, с. 91; 337, отд. IV, с. 286; отд. 



 

 

 

V, с. 330; 340, отд. VII, с. 374; 345, отд. Х, с. 246; 350, отд. VI, с. 152; адрес-

календарь, с. 98; 351, отд. IV, с. 71; 359, адрес-календарь, с. 111]. 

Харківське відділення Російського товариства Червоного Хреста 

відіграло важливу роль у розвитку охорони здоров'я в губернському центрі. 

Особлива заслуга належить громаді сестер-жалібниць, навколо якої гуртувався 

міський медичний актив, що створив лікувальні установи: амбулаторію, аптеку, 

лікарню. У них одержали безкоштовну медичну допомогу десятки тисяч 

«харьковцев». Важко переоцінити самовіддану працю «милосердных» сестер, 

які працювали за викликами, а під час епідемій – у складі санітарних загонів. 

Діяльність харківського Червоного Хреста у сфері практичної охорони здоров'я 

очолювали такі медичні світила, як професори В.Ф. Грубе, І.К. Зарубін, І.М. 

Оболенський. Та попри всі зусилля вона мала обмежений характер, бо 

лікувальні установи Червоного Хреста в Харкові були малопотужними, громада 

сестер-жалібниць – нечисленною, платні послуги – дорогими. Разом з тим, 

робота медиків Червоного Хреста являла собою яскравий приклад 

безкорисливого служіння суспільству і самовідданого виконання свого 

професійного обов’язку. 

4.1.2.10. Інші громадські лікувальні заклади. 1891 року в Харкові було 

засноване «Общество последователей гомеопатии». В його статуті 

декларувалося, що «общество учреждается с целью устройства и содержания на 

собственный счет гомеопатических больниц и лечебниц для приходящих 

больных под управлением врачей, оказание помощи за умеренную плату, а 

бедным, по возможности, бесплатно» [269]. З 1894 року товариство утримувало 

«лечебницу» для нахожих хворих і найстарішу в Україні гомеопатичну аптеку 

на Катеринославській вулиці (нині Полтавський шлях) [269; 60, с. 3–4; 345, отд. 

V, с. 158; отд. Х, с. 244; 346, отд. V, с.97; 347, отд. V, с. 255; отд. ХII, с. 233; 348, 

отд. VI, с. 180; отд. IХ, с. 225; 349, отд. VI, с. 187; отд. IХ, с. 227]. Харківська 

влада виділяла на підтримку їх діяльності справді гомеопатичну суму – 200 

рублів на рік [167, с. 103]. Крім того, майже водночас відкрив приватну 

гомеопатичну аптеку Ф.П. Носальський – на Московській вулиці (тепер 



 

 

 

Московський проспект), звідки вона згодом перемістилася на Рибну (тепер 

Кооперативна) вулицю, з плином часу змінила кількох господарів, але 

залишила незмінним свій профіль [341, отд. VII, с. 330; 342, отд. VII, с. 320; 

343, отд. VI, с. 221; 344, отд. V, с. 162; 345, отд. V, с. 158; 346, отд. V, с. 197; 

347, отд. V, с. 255; 348, отд. VI, с. 180; 349, отд. VI, с. 187]. 

У 1899 році почало свою діяльність доброчинне «Общество попечения о 

больных детях г. Харькова и его окрестностей», ініціатором якого виступив 

приват-доцент Харківського університету, доктор медицини М.М. Філіпов. 

Велику матеріальну підтримку товариству в розмірі 6000 рублів надав відомий 

вже нам М.Х. Гельферіх. Відгукнулися й інші доброчинники. Допомогли також 

повітове земство і місто. Усе це дало змогу товариству відкрити 24 вересня 

1900 року дитячу лікарню у приватному будинку в Рижовському (нині 

Куйбишева) провулку. Очолив її М.М. Філіпов. Він же керував і хірургічним 

відділенням. А завідувачем терапевтичного відділення став С.М. Ганшеєв. Усі 

лікарі працювали тут на громадських засадах, а обслуговуючий персонал 

отримував за свою роботу мізерну винагороду [7, т. 2, с. 483, 930; 52, с. 164–

165]. 

До лікарні приймали дітей будь-якого соціального стану й 

віросповідання. На початку ХХ ст. в ній було 5 палат на 15 ліжок, з яких 10 

були безплатними, а 5 – з оплатою по 1 рублю за добу. «Харьковцы» лікувались 

безкоштовно, а пацієнти з інших населених пунктів – за плату, яку потім 

диференціювали (від 50 копійок до 2,5 рубля). Пропускна здатність лікарні була 

невеликою, за цілий 1905 рік тут надали допомогу лише 204 дітям [52, с. 164; 

350, отд. VI, с. 152; отд. IX, с. 333; 351, отд. IV, с. 71; 352, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 53; 353, адрес-календарь г. Харькова, с. 102; 354, адрес-календарь 

г. Харькова, с. 96]. 

У 1910 році лікарню при «Обществе попечения о больных детях» 

розширили до 30 ліжок (вона містилась на Старомосковській вулиці, яка згодом 

стала Московським проспектом), половина з них були безплатні, а друга 

половина, призначена для приїжджих, коштували від 1 до 2,5 рубля за добу. 



 

 

 

1912 року в ній пролікували 318 дітей. Субсидія міста тоді становила 1000 

рублів. Та в 1913 році завдяки приватній пожертві було відкрито нову лікарню 

на 60 ліжок. Решта цих грошей дозволила повернутися до початкової платні за 

ліжкомісце в розмірі 50 копійок [62, с. 185; 155, с. 36; 355, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 105; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 75; 357, адрес-календарь 

г. Харькова, с. 73; 358, адрес-календарь г. Харькова, с. 76; 359, адрес-календарь 

г. Харькова, с. 80; 360, адрес-календарь г. Харькова, с. 84]. Нова, так звана 

«Еленинская» (за іменем жертвувальниці), дитяча лікарня знаходилася у 

віддаленій частині міста недалеко від Сабурової дачі. Вона була обладнана за 

сучасними вимогами. Наприклад, на даху розмістилися два єдиних на той час у 

Харкові солярія. Але «Еленинская» лікарня значно втрачала внаслідок 

незручного місцерозташування, відсутності транспорту і бездоріжжя [405, 

с. 333]. 

Навесні 1906 року професор І.В. Троїцький організував Харківський 

відділ «Союза борьбы с детской смертностью в России» – громадської 

організації, осередки якої до того часу існували тільки в Петербурзі та 

Катеринбурзі [143; 203, с. 204; 370, с. 354]. Завданнями відділу були такі: 

«1. Советы матерям по вскармливанию и уходу за детьми, обращается 

особое внимание на пропаганду вскармливания грудью. 

2. Ежедневная выдача молока и других питательных смесей детям, 

вскармливаемым искусственно, имущим за плату, бедным бесплатно. 

3. Лечение амбулаторное больных детей грудного возраста, главным 

образом, с заболеваниями желудочно-кишечного канала (заразные больные не 

принимаются). 

4. Выдача денежных пособий нуждающимся матерям. 

5. Поощрение вскармливания грудью, выдача пособия нуждающимся 

матерям, которых рождение ребенка оторвало от их обычных занятий. К 

последней категории относятся, главным образом, матери внебрачных детей» 

[179, адрес-календарь г. Харькова, с. 90; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 81; 



 

 

 

357, адрес-календарь г. Харькова, с. 78; 358, адрес-календарь г. Харькова, с. 82; 

359, адрес-календарь г. Харькова, с. 86]. 

У наступному, 1907 році при Харківському відділі «Союза» було 

створено багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад під назвою 

«Капля молока» – для надання безкоштовної допомоги дітям нужденних 

прошарків населення. Згодом його почали називати «иститутом помощи 

материнству и младенчеству». Структура закладу була така: пункт дитячого 

харчування, амбулаторія для хворих дітей і матерів, лікарня на 20 ліжок для 

немовлят. До початку Першої світової війни харківська «Капля молока» надала 

медичну допомогу більш як 6 тисячам дітей (це вилилося у 40 тисяч 

відвідувань); було роздано понад 1 мільйон пляшечок молока та поживних 

сумішей [35, с. 85; 143; 203, с. 204]. 

Спочатку «Капля молока» працювала на Конторській (нині 

Червоножовтнева) вулиці, а з 1914 р. – у власному приміщенні на 

Мороховецькій набережній (тепер Набережна Чапаєва). І весь час існування 

закладу міське самоврядування підтримувало його матеріально [62, с. 184; 143; 

356, адрес-календарь г. Харькова, с. 81; 357, адрес-календарь г. Харькова, с. 78; 

358, адрес-календарь г. Харькова, с. 82; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 86; 

360, адрес-календарь г. Харькова, с. 90]. «Капля молока» стала прообразом 

майбутніх молочних кухонь і дитячих консультацій радянської пори. 

19 жовтня 1908 року «Харьковское общество пособия бедным евреям» 

відкрило своїм коштом у Плетньовському провулку безплатну амбулаторну 

«лечебницу», де приймали незаможних людей будь-яких віросповідань й 

національності (близько 20 % пацієнтів складали українці й росіяни), а 

найбіднішим видавали ще й безкоштовні ліки. Цей заклад працював за типом 

амбулаторії Червоного Хреста і був розрахований на 17 тисяч відвідувань на 

рік. У ньому працювали 72 лікарі, переважно євреї. Лікарем-розпорядником був 

обраний ординатор госпітальної хірургічної клініки Харківського університету 

С.А. Кричевський. «Лечебница» займала простору квартиру з восьми кімнат і 

була обладнана найсучаснішою апаратурою, придбаною на пожертви. При ній 



 

 

 

діяли аптека і аналітична лабораторія. Було організоване й лікування по 

домівках [314, с. 33; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 77; 357, адрес-

календарь г. Харькова, с. 75; 358, адрес-календарь г. Харькова, с. 78; 359, адрес-

календарь г. Харькова, с. 82; 360, адрес-календарь г. Харькова, с. 86; 379, с. 

280–281]. За умов дуже обмеженої кількості загальнодоступних амбулаторій у 

місті відкриття безкоштовної «лечебницы» «Общества пособия бедным 

евреям» відіграло значну роль у справі надання медичної допомоги 

єврейському населенню, чисельність якого в Харкові зростала, і яке у 

переважній більшості було малозабезпеченим. 

Свою амбулаторию мало й «Общество пособия больным недостаточным 

учащимся в высших учебных заведениях г. Харькова» (засноване в 1910 р.), яке 

очолював професор С.В. Коршун. Амбулаторія містилася спочатку на 

Пушкінській вулиці, а згодом у Слюсарному провулку. Вона за 1912 рік 

прийняла 4377 хворих. У амбулаторії працював штатний лікар-розпорядник і 50 

лікарів на громадських засадах. До того ж товариство надавало медичну 

допомогу вдома. Воно також мало безкоштовні або пільгові місця в деяких 

лікувальних закладах. Місто субсидувало цю діяльність сумою в 2000 рублів на 

рік [62, с. 185; 155, с. 37; 314, с. 34; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 77; 357, 

адрес-календарь г. Харькова, с. 75; 358, адрес-календарь г. Харькова, с. 78; 359, 

адрес-календарь г. Харькова, с. 82; 360, адрес-календарь г. Харькова, с. 86; 389, 

с. 458–459; 399, с. 275]. 

При «Обществе помощи роженицам» існувала лікарня з пологовим 

притулком на 15 ліжок. У 1912 р. вона прийняла 797 породілей і хворих. 

Субсидія від міського громадського самоврядування для забезпечення її 

діяльності в 1912 р. склала 2500 рублів [155, с. 36]. 

4.1.2.11. Відомчі, професійні та станові лікувальні заклади. Відомча 

охорона здоров'я (діяльність військових, пенітенціарних, залізничних і деяких 

інших медичних закладів) незначною мірою, мимохідь зачіпала мешканців 

міста. Однак зовсім обійти увагою цю діяльність, очевидно, не можна, бо певна 

частина жителів Харкова все ж таки отримувала в них медичну допомогу. 



 

 

 

Найбільшим у Харкові казенним лікувальним закладом (на 220 ліжок) був 

Харківський військовий госпіталь, який обслуговував потреби 

розквартированих у місті підрозділів, а також офіцерів та унтер-офіцерів 

Харківського гарнізону і членів їхніх родин. За наявності вільних місць 

(щоправда, це траплялося рідко) госпіталь приймав і цивільних осіб. Крім того, 

на базі госпіталю діяли клінічні відділення медичного факультету Харківського 

університету, в яких виділялося по кілька ліжок для цивільних пацієнтів за 

вибором професорів – завідувачів цих відділень [7, т. 2, с. 483–484; 314, с. 35]. 

Для населення загальнодоступних безкоштовних казенних лікувальних 

закладів у Харкові не було. Крім університетських клінік, на кошти казни 

існували кілька лікарень і амбулаторій, але вони обслуговували дуже 

обмежений контингент хворих. Це були Харківська губернська в’язнична 

лікарня з амбулаторією, лікарня виправного притулку для малолітніх злочинців, 

«лечебница государственного коннозаводства» та лікарні (з амбулаторіями) 

при навчальних закладах: гімназіях, інституті шляхетних дівчат, духовній 

семінарії, духовному училищі, єпархіальному жіночому училищі та інших. 

Лікарем Харківського єпархіального жіночого училища і першої чоловічої 

гімназії працював інспектор лікарського відділення губернського правління 

М.М. Стефанович-Севастьянович. Тюремне відомство у 1912 р. мало в своєму 

розпорядженні у Харкові 282 ліжка, а в лікарнях середніх навчальних закладів 

було розгорнуто 175 ліжок [7, т. 2, с. 483; 62, с. 184, 185; 331, отд. V, с. 308; 332, 

отд. VI, с. 352; 333, отд. VI, с. 386]. Серед лікарень вищих навчальних закладів 

треба згадати амбулаторію Харківського технологічного інституту, яка за 1912 

рік прийняла 2038 первинних хворих [62, с. 184]. Казенна «лечебница 

государственного коннозаводства» була розрахована на 27 стаціонарних ліжок 

[355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 51]. 

Залізничне відомство відкрило у Харкові свою лікарню 1888 року. Це 

була лікарня Курсько-Харківсько-Азовської (пізніше лікарня Курсько-

Харківсько-Севастопольської) залізниці. Сама залізниця з’явилась в Харкові у 

1869 році, так от упродовж цих двох десятиліть залізничні службовці і особи, 



 

 

 

які захворіли в дорозі, могли лікуватися в Олександрівській або губернській 

земській лікарнях. Їх лікування, причому, за найвищою таксою, оплачувало 

залізничне відомство. Нова лікарня спочатку зайняла орендоване приміщення 

на Катеринославській вулиці (Полтавський шлях) і розмістила там 15 ліжок для 

хірургічних і терапевтичних хворих. Правом безкоштовного лікування 

користувалися залізничники та члени їхніх родин, а також особи, які 

постраждали від нещасних випадків на дорозі. Першим лікарем був доктор Ф.Т. 

Романович [7, т. 2, с. 483; 339, отд. VIII, с. 384; 340, отд. VII, с. 374; 341 отд. 

VII, с. 326–327]. 

У вересні 1895 року лікарню перевели у спеціально зведену для неї 

простору сучасну будівлю поблизу вокзалу і розширили її до 30 ліжок [342, отд. 

VII, с. 318; 343, отд. VI, с. 219]. 

У 1912 році в Харкові було вже три залізничних лікарні. Їх сукупна 

потужність становила 80 ліжок, за рік вони прийняли 2035 стаціонарних і 59672 

амбулаторних хворих [9, с. 185]. 

Фабрично-заводська медицина. У пореформений період Харків 

перетворився на великий промисловий центр Російської імперії. На його 

підприємствах у 1895 році працювало майже 7 тисяч робітників, а в 1914 – 

близько 10 тисяч. Однак турбота про їх здоров’я була вкрай незадовільною. 

Закон від 26 серпня 1896 р. про забезпечення робітників медичною допомогою 

передбачав створення на фабриках і заводах за кошти власників підприємств 

лікарняних приміщень для надання робітникам безплатної медичної допомоги з 

розрахунку 1 ліжко на 100 робітників, або оплату роботодавцем лікування 

робітників у інших лікувальних закладах. В Харкові, як, зрештою, і в інших 

місцевостях, той закон грубо порушувався. Лікарі мало навідували промислові 

підприємства, робітників лікували переважно фельдшери. На великих 

підприємствах діяли примітивні фельдшерські пункти. У Харкові їх було 

дев’ять. У той же час у Москві «фабрична медицина» налічувала 157 закладів 

на 839 ліжок. Харківські капіталісти воліли краще сплачувати за лікування 

своїх робітників у міських лікарнях, ніж відкривати власні. Зиск від такого 



 

 

 

підходу був очевидним: утримувати власну лікарню потрібно постійно, а до 

загальної лікарні робітників направляли на вимогу канцелярії старшого 

фабричного інспектора за результатами перевірок, час від часу. Перевіряючих, 

щоб не допускати до такого, дешевше було улестити. До того ж, такі перевірки 

траплялися нечасто. З власної ініціативи і на власний кошт харківські 

промисловці відправляли на лікування дуже небагато робітників [62, с.185; 79, 

с.723; 85, с.19-20; 298, с.30]. Єдиним винятком був хіба що Харківський завод 

російського паровозобудівного і механічного товариства (ХПЗ). 

ХПЗ на той час був найпередовішим підприємством харківської 

промисловості. Його прогресивність у порівнянні з іншими харківськими 

заводами й фабриками виявлялася, зокрема, і в організації медичної допомоги 

робітникам. Практично від початку своєї діяльності (з 1896 року) завод 

облаштував лікарню, амбулаторію й аптеку. Робітникам, службовцям і членам 

їхніх родин, які захворіли, медичний персонал надавав допомогу вдома. 

Медичний огляд проходили обов’язково всі, хто влаштовувалися на роботу [55, 

ф. 749, оп. 1, спр. 70, арк. 1–19; спр. 143, арк. 1–42]. 

Першим заводським лікарем на ХПЗ працював відомий харківський 

медик і громадський діяч Е.Ф. Бєллін від 1896 р. і до своєї останньої хвороби, 

що вразила його в 1898 р. [55, ф. 749, оп. 1, спр. 70, арк. 2–17; спр. 143, арк. 4, 8, 

11, 13, 14, 17, 23]. 

Керівництво ХПЗ виділяло значні, як на той час, суми на потреби своєї 

медичної частини. Так, за 1901/1902 фінансовий рік витрати на утримання 

заводської лікарні склали 19 тисяч рублів. Для медчастини придбали навіть 

рентгенівський апарат – обладнання дуже рідкісне й дороге [55, ф. 749, оп. 1, 

спр. 750, арк. 1, 3]. У 1912 році було прийнято закон про забезпечення 

робітників і службовців на випадок хвороби. На його підставі наступного року 

на ХПЗ одними з перших у Харкові створили лікарняну касу [55, ф. 749, оп. 1, 

спр. 2087, арк. 1–17]. 

У 1916 р. на Харківському паровозобудівному заводі працювало 6200 

робітників і близько 500 службовців. Заводська лікарня мала 25 ліжок, її 



 

 

 

персонал складався із двох лікарів (терапевта, який працював на постійних 

умовах, та хірурга-консультанта) и п’яти фельдшерів. Такий нечисленний 

персонал здійснював величезну, навіть самовіддану роботу: і лікування 

стаціонарних хворих, і амбулаторний прийом, і відвідування хворих удома, і 

проведення медичних оглядів. Лише амбулаторний прийом сягав щодня 150-

175 осіб, а медичний огляд проходили 30-40 новоприбулих робітників. 

Звичайно, при таких навантаженнях на медперсонал якість обслуговування 

була невисокою. Харківський промисловий гігант потребував збільшення 

можливостей медичної частини. Але ХПЗ забезпечував своїх працівників хоча 

б якоюсь мінімальною медичною допомогою, на інших харківських 

підприємствах її не було зовсім [62, с. 185; 55, ф. 749, оп. 1, спр. 2503, арк. 19; 

спр. 2611, арк. 2–4; 253, с. 307–308]. 

1906 року на «з’їзді гірничопромисловців Півдня Росії» було ухвалене 

рішення про створення у Харкові центральної лікарні для лікування й 

відновлення після травм працівників гірничої та гірничозаводської 

промисловості, а також для проведення експертиз потерпілих з метою 

встановити відсоток втрати ними працездатності. 8 червня 1907 року цей 

лікувальний заклад було відкрито, а назву він отримав таку: «Медико-

механический институт Совета съезда горнопромышленников Юга России». 

Це була єдина установа в Російській імперії такого профілю. 

Попервах Рада з’їзду надала інститутові невелике одноповерхове 

приміщення з восьми кімнат на Катеринославській вулиці (Полтавський шлях), 

де розмістилося 20 ліжок. Туди завезли новітнє німецьке обладнання клініки 

Барденгейера і Белера. Навесні 1908 року інститут був тимчасово переведений 

до офісу Ради на Сумську вулицю, а згодом – на Вознесенський (нині 

Фейєрбаха) майдан. Його потужність зросла до 45 ліжок. А 10 липня 1911 року 

медико-механічний інститут здобув постійну прописку на Пушкінській, де й 

дотепер міститься його правонаступник – інститут патології хребта і суглобів 

імені проф. М.І. Ситенка. У 1913 р. інститут був розрахований на 62 штатних 

ліжка. При інституті була обладнана бактеріологічна лабораторія. 



 

 

 

Старшим лікарем, а згодом директором інституту став К.Ф. Вегнер, який 

приїхав до Харкова з посади головного лікаря рудничної лікарні міста Єнакієве 

і добре знав умови виробництва на підприємствах Донбасу. Він установив 

порядок, при якому робота відділень обов'язково доповнювалася наробітком 

нових методик. Напрями роботи були такі: лікування свіжих травм і оперативне 

надання допомоги, доліковування й усунення функціональних розладів, 

уточнення клінічних діагнозів потерпілих і встановлення ступеня втрати 

працездатності. До інституту запрошували багатьох лікарів Харкова як 

консультантів. 

Нове в практиці травматології К.Ф. Вегнер продемонстрував у 1910 р., 

коли зробив кістякове витяження хворому з переломом стегнової кістки. Під 

впливом гирьових розтяжок і кістки, і осколки стали на місце. Надалі діяльність 

інституту внесла багато нового й корисного в лікування переломів, в 

обґрунтування прогресивного лікувального методу постійного витяження і 

розробці його модифікацій. У Росії заговорили про «харківську школу», за 

кордоном визнали її й обрали К.Ф. Вегнера членом постійно діючого комітету 

міжнародного медичного конгресу з нещасних випадків. 

Переважну більшість хворих у інституті складали, звичайно, робітники і 

службовці гірничої та гірничозаводської промисловості. За їх огляди й 

лікування платили підприємці, і лише 7-8 % за рік отримували хірургічне й 

наступне лікування за власний кошт – це були переважно «харьковцы». Платня 

була високою, наприклад кожен рентгенівський знімок коштував 6 рублів (а 

пара чобіт у Харкові – 5 рублів) [76, с. 15–17; 102, с. 30–35; 314, с. 35; 394, с. 

415–417; 401, с. 228–229; 425, с. 11–15]. 

Серед небагатьох професійних лікувальних закладів вирізнялась 

амбулаторна «лечебница» прикажчиків. З’явилась вона 28 липня 1913 року в 

приміщенні на вул. Ярославській і займала 21 кімнату. При амбулаторії були 

аптека, хіміко-мікроскопічний і бактеріологічний кабінети. Керувала роботою 

закладу опікунська рада, підпорядкована харківському зібранню прикажчиків. 

Лікарів обирали там за конкурсом. Очолював їхню роботу доктор Д.Я. 



 

 

 

Петровський. У команді працювали 6 лікарів, провізор, його помічник, 

фельдшер і фельдшериця-акушерка. Торговельно-промислові кола Харкова 

пожертвували на будування й обладнання «лечебницы» доволі великі суми. А 

послуги там надавали за принципом страхування: прикажчик, сплачуючи 

річний внесок у розмірі 3 рублі, забезпечував собі та своїй родині право 

користування «лечебницей» без додаткової платні. Так само оплачувалися й 

аптечні товари: щорічний страховий внесок за користування аптекою 

дорівнював 1 рублю, а за отоварювання кожного рецепта додавалося 10 копійок 

[89; 160; 402, с. 344]. 

У 1892 році була створена лікарня Харківського міщанського товариства. 

Вона мала яскраво виражений становий характер і обслуговувала осіб, які 

належали до харківського міщанства [7, т. 2, с. 483]. 

Тяжким каменем спотикання між міським та земським самоврядуванням 

було лікування колишніх селян, які масово прибували до Харкова упродовж 

усього пореформеного періоду. Вони сподівались на заробітки у місті, але 

здебільшого так і залишалися злидарями, тому часто хворіли. Сплачувати за 

своє лікування вони не могли, лікарняних білетів, що давали право на 

безкоштовне медичне обслуговування у міських лікувальних закладах, теж не 

мали. Ані міська громада, ані земство не брали на себе турботу про лікування 

цієї категорії населення і будь-що прагнули їх уникнути. Питання про медичну 

допомогу особам, які фактично вже не були селянами, але й не стали міщанами, 

так і залишилося неврегульованим [155, с. 5]. 

4.1.2.12. Приватні лікувальні заклади. Приватні лікувальні заклади 

з’явились у Харкові в середині 80-х років ХІХ століття. Однією з перших була 

створена 1885 року «Хирургическая лечебница приват-доцента А.Г. Подреза» 

[7, т. 2, с. 484; 339, отд. VIII, с. 385]. 

Хірургічний заклад приват-доцента, а потім і професора медичного 

факультету Харківського університету А.Г. Подрєза оселився попервах на 

Клочківській, а згодом на Німецькій (Пушкінській) вулицях у його ж власних 

будинках. «Лечебница» була ургентною, в ній о будь-якій порі приймали осіб 



 

 

 

обох статей, які страждали на хірургічні й сечостатеві хвороби і потребували 

хірургічного лікування. Плата за утримання й лікування була гнучкою і 

визначалася в кожному конкретному випадку за взаємною домовленістю 

хворого з представником адміністрації (доглядачем), який брав до уваги 

матеріальне становище хворого. Найбідніших пацієнтів обслуговували 

безкоштовно. Обмеження щодо прийому існувало тільки для інфекційних 

хворих – їх ні в якому разі не приймали до цього закладу. Працюючи у своїй 

«лечебнице» зі студентами, А.Г. Подрєз перетворив її в університетську 

урологічну клініку, до речі, першу в Україні. У подальшому він заповідав свій 

заклад університетові [35, с. 72; 329, отд. III, с. 221; 331, отд. V, с. 304–305; 332, 

отд. VI, с. 348–349; 333, отд. VI, с. 383; 335, отд. III, с. 167–168; 336, отд. IV, с. 

280; 337, отд. IV, с. 286–287; 338, отд. IХ, с. 331; 339, отд. VIII, с. 385; 340, отд. 

VII, с. 375; 341, отд. VII, с. 327–328; 342, отд. VII, с. 318; 343, отд. VI, с. 220; 

344, отд. V, с. 161]. 

Приблизно водночас із «лечебницей» А.Г. Подрєза відкрилася й 

«Лечебница и поликлиника с постоянными кроватями для нервных больных 

приват-доцента, доктора медицины И.Г. Оршанского,» (згодом також 

відомого у Харкові професора університету). Цей медичний комплекс за перші 

роки свого існування неодноразово змінював адресу, аж поки в 90-х роках не 

розмістився остаточно у спеціально придбаній І.Г. Оршанським групі будівель 

на Вознесенському (нині Фейєрбаха) майдані. Професор практикував там 

лікування електрикою, гімнастикою, масажем, а також водолікування. У 

розпорядженні хворих було 25 ліжок. Після переїзду на Вознесенський майдан 

«лечебница» почала приймати також і душевнохворих. Платня за утримання, 

догляд і лікування теж була диференційованою, з урахуванням матеріального 

становища пацієнтів. Зазвичай такса була такою: 

А) лікування (плата за кожну послугу): 

- - холодний душ і холодна ванна – 30 копійок, (пізніше – 50 копійок); 

- - теплий душ и тепла ванна – 50 копійок, (пізніше – 1 рубль).; 

- зігріваюче обгортання – 75 копійок, (1 рубль); 



 

 

 

- сеанс електризації – 1 рубль; 

- вдихання пульверизованих ліків – 50 копійок; 

- вдихання згущеного або озонованого повітря (1 кубичний фут) – 1 

рубль; 

- сеанс масажу або гімнастики – 50 копійок, (пізніше – 1 рубль).; 

- лікування кількома методами одночасно (за тиждень) – 10 рублів. 

Б) Проживання (плата за тиждень): 

- окремий номер – 6-15 рублів, (з 1887 р. – 30-50 рублів); 

- ліжко в палаті для кількох хворих – 3 рублі, (з 1887 р. – не менше 12 

рублів); 

В) Харчування (плата за тиждень): 

- обід із двох страв – 3 рублі; 

- обід із трьох страв – 4 рублі; 

- обід із чотирьох страв – 5 рублів; 

Г) Плата помісячно: 

- за лікування – 30-50 рублів; 

- за ліжко (з 1887 р.) – 50-75 рублів; 

- за номер – 20-40 рублів, (з 1887 р. – 100-200 рублів); 

- за харчування – 10-18 рублів; 

- за окрему прислугу – 20-30 рублів 

[331, отд. V, с. 305–306; 332, отд. VI, с. 349–350; 333, отд. VI, с. 384–385; 

336, отд. IV, с. 283–284; 337, отд. IV, с. 289–290; 338, отд. IХ, с. 330]. 

Виходить, що провести місяць у «лечебнице» навіть у скромних умовах 

вартувало наприкінці ХІХ сторіччя не менше 90-100 рублів. А якщо грошове 

утримання міських і повітових лікарів становило тоді 60-80 рублів на місяць, 

прислуги – 15, а найбільш високо жалуваних прикажчиків у павловських і 

рижовських крамницях – 40 рублів, то така плата за здоров’я видається доволі 

значною, дозволити її собі могли тільки заможні люди [7, т. 2, с. 523; 20, с. 45–

46]. Перебування душевнохворих було дешевшим і обходилось у 40-60 рублів 

на місяць [337, отд. IV, с. 289–290; 338, отд. IХ, с. 330]. 



 

 

 

Стаціонарна «лечебница» І.Г. Оршанського проіснувала кілька років. 

Замість неї в 1897 році на вул. Конторській (нині Червоножовтнева) відкрилась 

його ж таки поліклініка для нервових хворих, яку так само невдовзі було 

згорнуто [343, отд. VI, с. 221]. 

До перших приватних лікувальних закладів Харкова належать також 

«Частная психиатрическая лечебница и приют для неизлечимо 

душевнобольных доктора Сбоева», «Женская лечебница и родильный 

институт врача Гринберга», «Физико-механический лечебный институт 

доктора Сыцянко» [331, отд. V, с. 304–308]. 

«Лечебница» доктора М.В. Сбоєва займала орендований будинок у районі 

Основи. В ній було 25 ліжок для чоловіків та жінок. Платили вони за утримання 

від 17 до 100 рублів за місяць. Консультував тут професор П.І. Ковалевський 

[331, отд. V, с. 306; 332, отд. VI, с. 349–350; 333, отд. VI, с. 385]. 

У Харкові дуже бракувало лікувальних закладів, які б надавали 

акушерсько-гінекологічну допомогу. Існуючі профільні (спеціалізовані) 

заклади – університетська клініка та земський пологовий будинок з 

гінекологічним відділенням, по-перше, були малопотужні, а по-друге, не 

працювали влітку. Таке становище намагались виправити приватні жіночі 

«лечебницы». Першою відкрилась жіноча «лечебница» та пологовий інститут 

Г.М. Грінберга. Цей заклад розмістився спочатку в орендованих приміщеннях 

на Старомосковській вулиці, 3 (Московський проспект перед майданом 

Руднєва), а згодом – на Катеринославській (Полтавській шлях). Тут приймали 

пацієнтів з внутрішніми та жіночими хворобами цілодобово. Було також 

особливе відділення для так званих «секретнобеременных» – жінок, які не 

бажали афішувати свою вагітність і народження дитини. Плата за проживання, 

догляд і лікування у закладі Г.М. Грінберга становила 75-150 рублів за місяць, 

або 40-80 рублів за півмісяця, або від 3 рублів за добу. Була тут й амбулаторія 

для хворих жінок і дітей з платою за консультацію в розмірі 30 копійок. У ній 

також проводили медичний огляд годувальниць. За огляд і рекомендацію 



 

 

 

годувальниці з її наймача брали 2 рублі [329, отд. III, с. 223; 331, отд. V, с. 307–

308; 332, отд. VI, с. 351–352; 333, отд. VI, с.385; 335, отд. III, с. 169; 336, отд. IV, 

с. 282; 337, отд. IV, с. 288; 338, отд. IХ, с. 332; 339, отд. VIII, с. 386–387; 340, 

отд. VII, с. 376–377; 342, отд. VII, с. 319; 343, отд. VI, с. 220; 344, отд. V, с. 161]. 

Фізико-механічний лікувальний інститут доктора Й.С. Сицянка 

знаходився у власному будинку на вулиці Чернишевській. Для лікування 

хворих тут застосовували всілякі фізико-механічні пристрої, які були 

апробовані й дали позитивні результати в закордонних клініках. Наприклад, у 

водолікувальному відділенні працювали душові апарати для спеціальної дії на 

різні органи, з пристроями, що регулювали діаметр і силу струменя води (тиск 

сягав навіть трьох атмосфер). Можна було змінювати температуру води під час 

бальнеологічного сеансу. Ванни також були оснащени різним приладдям (для 

обдавання, для насичення кисенем та іншими летючими речовинами тощо). 

Відділення електротерапії теж мало новомодні апарати для всіх видів 

електризації тіла. У відділенні пневмотерапії застосовували апаратуру для 

згущення, розрідження і озонування повітря, для повітряних ванн різних 

температур з усілякими ароматичними добавками, для інгаляцій. Так само не 

відставало від сучасності відділення гімнастики й масажу. Всією цією технікою 

хворі могли користуватись як в умовах стаціонару, так і амбулаторно, причому 

до стаціонару прийом вівся цілодобово. Для хворих тут було обладнано 16 

номеров (20 кімнат). 

Лікуватись у доктора Й.С. Сицянка вважалося недешево. Ціни трималися 

десь на тому рівні, що й у «лечебнице» І.Г. Оршанського, хіба що трохи 

дешевше обходилося хворим проживання і харчування. Але при цьому щодня 

рано вранці по півтори години лікарі безплатно консультували бідних хворих і 

надавали їм деякі види лікування в амбулаторії інституту. Проіснував цей 

заклад пару років [331, отд. V, с. 306–307; 332, отд. VI, с. 350–351]. А після його 

закриття в тому ж будинку на Чернишевській з’явилась «Лечебница для 

больных внутренними и нервными болезнями доктора М.И. Светухина». 

Мабуть, разом із приміщенням до нового власника перейшла і вся апаратура 



 

 

 

доктора Й.С. Сицянка, оскільки послуги тут надавалися такі ж самі. 

«Лечебница» складалася із стаціонару й амбулаторії. Плата за лікування теж 

збереглася на попередньому рівні. Наприкінці ХІХ ст. «лечебница» приват-

доцента кафедри лікувальної діагностики медичного факультету Харківського 

університету М.І. Свєтухіна перебазувалася у власний будинок на вулиці 

Мироносицькій [329, отд. III, с. 222; 335, отд. III, с. 168–169; 336, отд. IV, с. 281; 

344, отд. V, с. 161; 345, отд. V, с. 157; 346, отд. VIII, с. 196; 347, отд. V, с. 223, 

226; 348, отд. VI, с. 179; 349, отд. VI, с. 186; 350, отд. VI, с. 154; 351, отд. IV, с. 

73]. 

У другій половині 80-х років на Сумській вулиці відкрила двері 

«Хирургическая лечебница и поликлиника с постоянными кроватями 

профессора М.С. Субботина». Згодом молодшими партнерами професора 

стали двоє лікарів – і лікувальний заклад отримав іншу назву: «Хирургическая 

лечебница, учрежденная профессором М.С. Субботиным, врачей Л.Ф. Шульц и 

Э.Ф. Файст». Заклад перемістився спочатку на Німецьку (Пушкінську), а потім 

на Скрипницьку (нині Воробйова) вулиці, керування ним професор передав 

своїм партнерам. Однак невдовзі Л.Ф. Шульц покинув це місце й завідування 

прийняв на себе його колега – Е.Ф. Файст. «Лечебница» була розрахована на 12 

ліжок для хірургічних хворих і хворих на сечостатеви хвороби (жінок і 

чоловіків). Тут було обладнано ортопедичний зал з апаратами лікувальної 

гімнастики, масажу й лікування викривлень хребта. Хворим виготовляли 

спеціальні ортопедичні корсети за методом проф. М.С. Суботіна. 

Малозабезпечені хворі в цьому лікувальному закладі отримували допомогу 

безкоштовно. Проіснувала ця «лечебница» приблизно до середини 90-х років 

[329, отд. III, с. 221; 333, отд. VI, с. 383; 335, отд. III, с. 168; 336, отд. IV, с. 280; 

337, отд. IV, с. 287; 338, отд. IХ, с. 331; 339, отд. VIII, с. 385; 340, отд. VII, с. 

375–376]. 

Приблизно водночас із закладом професора М.С. Суботіна на 

Театральному майдані почали діяти «Ларингоскопический кабинет и лечебница 

с постоянными кроватями доктора Д.А. Дынина», де приймали пацієнтів з 



 

 

 

хворобами вуха й горла як на стаціонарне, так і на амбулаторне лікування. Тут 

до їхніх послуг був інгаляційний зал. Постійним консультантом «лечебницы» 

був професор В.Ф. Грубе. Цей лікувальний заклад працював досить довго, до 

середини першого десятиліття ХХ ст. Більшу частину свого існування він 

містився на вулиці Сумській [329, отд. III, с. 221–222; 333, отд. VI, с. 384; 335, 

отд. III, с. 168; 336, отд. IV, с. 280–281; 337, отд. IV, с. 287; 338, отд. IХ, с. 332; 

339, отд. VIII, с. 387; 340, отд. VII, с. 377; 341, отд. VII, с. 327; 342, отд. VII, с. 

319; 343, отд. VI, с. 221; 344, отд. V, с. 161–162; 345, отд. V, с. 157; 346, отд. 

VIII, с. 196; 347, отд. V, с. 224, 227; 348, отд. VI, с. 179; 349, отд. VI, с. 186]. 

Напевно, рекордним за часом існування серед усіх приватних лікувальних 

закладів Харкова була «Частная лечебница для душевных и нервных больных 

доктора И.Я. Платонова». З’явившись у другій половині 80-х років на 

Михайлівському (нині Руднєва) майдані, вона працювала тут до кінця періода, 

який досліджується. «Лечебница» мала 35 ліжок (25 для чоловіків і 10 для 

жінок), а лікарський персонал складався із трьох медиків. Були облаштовані 

електротерапевтичний кабінет і гідротерапевтичне відділення зі звичайними, 

паровими та електричними ваннами, різними душами й різними 

пристосуваннями до них. Чоловіки й жінки знаходилися в різних корпусах, в 

оточенні саду, квітників і фонтанів, із залами для відпочинку й розваг, де були 

роялі, більярдні столи та інші предмети дозвілля. Малозабезпеченим хворим 

відводилася певна частина ліжок. Постійними консультантами були 

університетські професори П.І. Ковалевський та Я.О. Анфімов. У 1902 році до 

існуючих приєднався новий корпус для нервових хворих на Нетечинській 

вулиці, оснащений за останнім словом техніки [329, отд. III, с. 222; 333, отд. VI, 

с. 385; 335, отд. III, с. 169; 336, отд. IV, с. 281–282; 337, отд. IV, с. 288; 338, отд. 

IХ, с. 330; 339, отд. VIII, с. 386; 340, отд. VII, с. 376; 341, отд. VII, с. 327; 342, 

отд. VII, с. 318; 343, отд. VI, с. 220; 344, отд. V, с. 161; 345, отд. V, с. 157; 346, 

отд. VIII, с. 196; 347, отд. V, с. 224, 226; 348, отд. VI, с. 179, 189; 349, отд. VI, с. 

186, 194; 350, отд. VI, с. 154; 351, отд. IV, с. 73; 352, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 53; 353, адрес-календарь г. Харькова, с. 105; 355, адрес-календарь 



 

 

 

г. Харькова, с. 110; 354, адрес-календарь г. Харькова, с. 99; 356, адрес-

календарь г. Харькова, с. 82; 357, адрес-календарь г. Харькова, с. 80; 358, адрес-

календарь г. Харькова, с. 84; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 89; 360, адрес-

календарь г. Харькова, с. 93]. 

«Довгожителем» серед приватних лікувальних закладів можна вважати 

також «Женскую лечебницу, родильный и оспопрививательный институт 

докторов Б.О. Фукса и М.Я. Данилевского при консультации профессора Н.Ф. 

Толочинова». Цей заклад був заснований наприкінці 80-х років на розі вулиць 

Сумської та Римарської. Він мав стаціонар і амбулаторію. «Лечебница» 

надавала терапевтичну і хірургічну допомогу жінкам при жіночих 

захворюваннях і під час пологів. Крім того, тут проводили огляди годувальниць 

і аналізи материнського молока. Окремим напрямом діяльності закладу було 

віспощеплення телячою лімфою і детритом [335, отд. III, с. 170; 336, отд. IV, с. 

282–283; 337, отд. IV, с. 289; 338, отд. IХ, с. 331–332; 339, отд. VIII, с. 386; 340, 

отд. VII, с. 376; 341, отд. VII, с. 327; 342, отд. VII, с. 318; 343, отд. VI, с. 220; 

344, отд. V, с. 161; 345, отд. V, с. 157; 346, отд. VIII, с. 196; 347, отд. V, с. 224; 

348, отд. VI, с. 179; 349, отд. VI, с. 186; 350, отд. VI, с. 154; 351, отд. IV, с. 73; 

352, адрес-календарь г. Харькова, с. 53; 353, адрес-календарь г. Харькова, с. 

105; 354, адрес-календарь г. Харькова, с. 98; 355, адрес-календарь г. Харькова, 

с. 110; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 82; 357, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 80]. 

Іншими відомими в Харкові кінця ХІХ – початку ХХ століть приватними 

лікувальними закладами були такі: 

«Лаборатория и кабинет для распознавания, предупреждения, лечения и 

изучения внутренних, по преимуществу бугорчатых болезней органов дыхания 

и пищеварения амбулаторно и поликлинически на специальных микробных 

основаниях доктора Я.С. Кремянского». Цей заклад містився у власному домі 

доктора на Садовій (нині Чубаря) вулиці. Тут виконували безкоштовно аналізи 

мокротиння для всіх бажаючих [337, отд. IV, с. 290; 338, отд. IХ, с. 331; 339, 

отд. VIII, с. 386; 340, отд. VII, с. 376]. 



 

 

 

На початку 90-х років на розі вулиць Сумської та Ветеринарної (тепер 

Іванова) відкрилися «Санаторий и водолечебное заведение доктора медицины, 

приват-доцента К.Я. Данилевского», розраховані спочатку на 20, а потім на 25 

ліжок. Були і амбулаторія, і бальнеологічне відділення з найпередовішим 

обладнанням, де лікували хворих на внутрішні й нервові захворювання. 

Лікування та повний пансіон коштували від 75 рублів за місяць. На початку ХХ 

ст. цей заклад перейшов у власність Д.Х. Хажинського [337, отд. IV, с. 290; 338, 

отд. IХ, с. 330–331; 339, отд. VIII, с. 384–385; 340, отд. VII, с. 375; 341, отд. VII, 

с. 327; 342, отд. VII, с. 318; 343, отд. VI, с. 219; 344, отд. V, с. 162; 345, отд. V, с. 

157; 346, отд. VIII, с. 196; 347, отд. V, с. 224; 348, отд. VI, с. 179; 349, отд. VI, с. 

186; 350, отд. VI, с. 154; 351, отд. IV, с. 73; 353, адрес-календарь г. Харькова, с. 

106; 354, адрес-календарь г. Харькова, с. 99]. 

«Хирургическая лечебница, учрежденная профессором В.Ф. Грубе», 

відкрилася в 1890 році й містилася на Благовіщенській (нині Карла Маркса) 

вулиці. Мала спочатку 25, а згодом 32 ліжка для тих, хто страждав на хірургічні 

(в тому числі очні, сечостатеві й жіночі), внутрішні та нервові хвороби. 

Безпосередньо діяльністю закладу керував доктор Г.А. Давидович (він був і 

фактичним власником), але професор В.Ф. Грубе практично щодня в ньому 

оперував. Для нужденних хворих було передбачено спочатку одне, а потім два 

безплатних ліжка, причому друге – виключно для тих, хто мав очні 

захворювання, і носило ім’я професора Л.Л. Гіршмана. Через кілька років 

лікарня була перейменована на «Лечебницу доктора Г.А. Давидовича», після 

чого великі палати було переобладнано, вони стали окремими, а це, ясна річ, 

підвищило плату за перебування. Невдовзі Г.А. Давидович помер, і заклад 

успадкувала його вдова, але він устиг відкрити водолікарню в сусідній будівлі 

та обладнати її популярними на той час імпортними гідротерапевтичними 

апаратами. Заклад отримав назву «Водолечебница и лечебница вдовы доктора 

С.В. Давидович», його власниця не тільки продовжила справу чоловіка, але й 

розширила її. В окремій споруді розмістився пансіонат для душевнохворих. 

Розпочалось лікування статевих розладів. У водолікарню придбали ванни й 



 

 

 

душі всіх існуючих тоді систем та іншу новітню апаратуру. Для роботи в 

«лечебнице» активно залучали професорів-медиків Харківського університету. 

Заклад С.В. Давидович процвітав аж до 1917 року [312, інв. № Д-13913, відділ 

V-3; 338, отд. IХ, с. 331; 339, отд. VIII, с. 385; 340, отд. VII, с. 375; 341, отд. VII, 

с. 328; 342, отд. VII, с. 318–319; 343, отд. VI, с. 220; 344, отд. V, с. 161; 345, отд. 

V, с. 157; 346, отд. VIII, с. 196; 347, отд. V, с. 223, 228; 348, отд. VI, с. 179, 188; 

349, отд. VI, с. 186; 350, отд. VI, с. 154; 351, отд. IV, с. 73; 352, адрес-календарь 

г. Харькова, с. 54; 353, адрес-календарь г. Харькова, с. 105; 354, адрес-

календарь г. Харькова, с. 98; 355, адрес-календарь г. Харькова, с. 110; 356, 

адрес-календарь г. Харькова, с. 82; 357, адрес-календарь г. Харькова, с. 79; 358, 

адрес-календарь г. Харькова, с. 83; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 88; 360, 

адрес-календарь г. Харькова, с. 92]. 

«Лечебница по зубным болезням И.Н. Дракина и В.Я. Липского» (пізніше 

тільки В.Я. Липського) на Сумській вулиці включала амбулаторію для 

пацієнтів із зубними хворобами, технічний зуболікувальний кабінет для 

виготовлення штучних зубів та різних протезів, а також стаціонар, який 

відкривали в разі необхідності. У «лечебнице» виконували такі роботи: 

пломбування зубів золотом, платиною, сріблом, цементом, каучуком та іншими 

матеріалами, які були в застосуванні; вставляння штучних зубів – одиночних і 

щелеп, різними тогочасними методиками; виготовлення обтураторів для 

виправлення порожнини рота й носа; видалення і перероблення зубів; 

видалення зубного каменя й очищення зубів від різного роду нальотів. 

Малозабезпеченим хворим стоматологічну допомогу надавали безкоштовно 

[339, отд. VIII, с. 387; 340, отд. VII, с. 376; 341, отд. VII, с. 328; 342, отд. VII, с. 

319; 343, отд. VI, с. 221; 347, отд. V, с. 224, 227]. 

«Лечебница врачей Э.Э. Дринкмана и М.П. Ряснянского» (згодом Е.Е. 

Дрінкмана і С.В. Мангубі) на Кокошкінській вулиці (так деякий час називалася 

вулиця Мироносицька) була багатопрофільною – в ній приймали різних хворих, 

за винятком психіатричних та інфекційних хворих. Не маючи достатньо 

власних кадрів, «лечебница» постійно залучала до співробітництва професорів і 



 

 

 

приват-доцентів медичного факультету університету [344, отд. V, с. 161; 345, 

отд. V, с. 157; 346, отд. VIII, с. 196; 347, отд. V, с. 224; 348, отд. VI, с. 179; 349, 

отд. VI. Медицинский, с. 186; 350, отд. VI, с. 154; 351, отд. IV, с. 73; 352, адрес-

календарь г. Харькова, с. 53; 353, адрес-календарь г. Харькова, с. 105; 354, 

адрес-календарь г. Харькова, с. 99; 355, адрес-календарь г. Харькова, с. 110; 

356, адрес-календарь г. Харькова, с. 82; 357, адрес-календарь г. Харькова, с. 80; 

358, адрес-календарь г. Харькова, с. 84; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 88; 

360, адрес-календарь г. Харькова, с. 92]. 

М.П. Ряснянський, відділившись від Е.Е. Дрінкмана, організував разом з 

Я.Я. Трутовським психіатричну лікарню на Чорноглазівський (нині Маршала 

Бажанова) вулиці і власний «Частный институт физических методов 

лечения» [346, отд. VIII, с. 196; 347, отд. V, с. 224; 348, отд. VI, с. 180; 349, отд. 

VI, с. 186], а часом вже самостійно створив велику багатопрофільну 

амбулаторну лікарню на початку Пушкінської [352, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 54; 353, адрес-календарь г. Харькова, с. 105; 354, адрес-календарь 

г. Харькова, с. 99; 355, адрес-календарь г. Харькова, с. 110; 356, адрес-

календарь г. Харькова, с. 82; 357, адрес-календарь г. Харькова, с. 80; 358, адрес-

календарь г. Харькова, с. 84; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 88; 360, адрес-

календарь г. Харькова, с. 92]. А психіатрична «лечебница» на Чорноглазівській 

перетворилася в «Лечебницу для нервных, душевных больных и алкоголиков 

доктора медицины Я.Я. Трутовского, приват-доцента Харьковского 

университета» [350, отд. VI, с. 154; 351, отд. IV, с. 73; 352, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 53; 353, адрес-календарь г. Харькова, с. 106; 354, адрес-календарь 

г. Харькова, с. 99; 355, адрес-календарь г. Харькова, с. 110; 356, адрес-

календарь г. Харькова, с. 82; 357, адрес-календарь г. Харькова, с. 80; 358, адрес-

календарь г. Харькова, с. 85; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 89]. За кілька 

років по тому М.П. Ряснянський виділив зі своєї лікарні «Лечебницу для 

нервных и душевнобольных» і обидві переніс на Вознесенську (нині Фейєрбаха) 

вулицю [358, адрес-календарь г. Харькова, с. 84; 359, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 89; 360, адрес-календарь г. Харькова, с. 93]. 



 

 

 

«Женская лечебница женщины-врача Е.С. Дрентельн» на Москалівці 

мала стаціонар для породілей та хворих на жіночі хвороби. Проіснувала вона 

недовго [344, отд. V, с. 161; 345, отд. V, с. 157; 346, отд. VIII, с. 196], та 

незабаром Є.С. Дрентельн очолила «Частную женскую лечебницу «Женская 

помощь». Її статут, затверджений 23 січня 1901 року міністром внутрішніх 

справ, сформулював головні завдання діяльності лікарні, а саме: 

«А. Доставление беременным, роженицам и женщинам, больным 

женскими болезнями, желающим воспользоваться услугами женщин-врачей, 

соответственного помещения, доступного по цене, а равно лечения, 

удовлетворяющего современным требованиям науки, как стационарным, так и 

амбулаторным больным женщинам. 

Б. Оказание роженицам, родильницам и больным женскими болезнями 

всякого рода другой помощи, как-то: перевозкой и переноской их в 

соответствующих экипажах и носилках, доставлением для них повивальных 

бабок, сиделок, снабжением больных женщин постелями, кружками и т.п. 

предметами, необходимыми для лечения и ухода, устройством переносных 

ванн на дому и т.п. 

В. Предоставлять начинающим женщинам-врачам и повивальным бабкам 

практически совершенствоваться по акушерству и женским болезням, а равно 

подготовлять практически опытных сиделок для ухода за больными женскими 

болезнями, роженицами и родильницами» [52, с. 169]. 

Медичний персонал «лечебницы» складався тільки з жінок. Це було 

принципово для Є.С. Дрентельн, тому що вона вирішила створити лікувальний 

заклад, в якому б акушерську і гінекологічну допомогу жінкам надавали б 

виключно жінки, що для того часу було ще незвичним явищем. 

Адміністративні функції виконували лікар-директор і один-два лікарі-

асистенти. Пожиттєвим директором була призначена Є.С. Дрентельн. 

Управляла закладом опікунська рада з восьми членів, яку затверджував 

губернатор, а очолив за кілька місяців до своєї смерті відомий харківський 

промисловець і меценат М.Х. Гельферіх. Він пожертвував на лікарню 40 тисяч 



 

 

 

рублів і подарував для її будівництва земельну ділянку в кінці 

Старомосковської вулиці (Московський проспект). Там вона і розташувалася. 

Це було добре облаштоване приміщення з центральним опаленням, 

електричним освітленням і сучасно обладнаною операційною. На будівництво 

й обзаведення «лечебницы» було витрачено близько 100 тисяч рублів. Існувала 

вона на доброчинні кошти, тому вік її як приватної структури був недовгим [7, 

т. 2, с. 483; 52, с. 170; 347, отд. V, с. 224; 348, отд. VІ, с. 180; 349, отд. VІ, с. 

187]. «Лечебница» швидко розорилася, і в 1905 р. опікунська рада передала її 

губернському земству. Після цього «Женскую помощь» приєднали до 

повивального училища, і на її базу переїхав земський пологовий заклад з 

гінекологічним відділенням [68, с. 98; 126, с. 359–362; 242, с. 309–312]. 

На початку ХХ ст. в Харкові діяли, крім вищезазначених, ще 11 

приватних жіночих «лечебниц», переважно з пологовими відділеннями. Їх 

питома вага у приватному секторі харківської охорони здоров’я серед 

спеціалізованих лікувальних закладів була найвищою. Існувало ще й більше 

десятка «родильных приютов» та «убежищ для секретнобеременных», де так 

само надавали медичну допомогу [345, отд. V, с. 157; 346, отд. VIII, с. 196; 347, 

отд. V, с. 224; 348, отд. VI, с. 180; 349, отд. VI, с. 187; 350, отд. VI, с. 154; 351, 

отд. IV, с. 73; 352, адрес-календарь г. Харькова, с. 53, 54; 353, адрес-календарь 

г. Харькова, с. 105, 106; 354, адрес-календарь г. Харькова, с. 98–99; 355, адрес-

календарь г. Харькова, с. 109–110; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 81–82; 

357, адрес-календарь г. Харькова, с. 79–80; 358, адрес-календарь г. Харькова, с. 

83–85; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 87–89; 360, адрес-календарь г. 

Харькова, с.91–93]. 

«Частная ортопедическая лечебница доктора Ю.Ф. Финк» була відкрита 

на Вознесенській (Фейєрбаха) вулиці на початку ХХ ст. і мала стаціонарне й 

амбулаторне відділення, рентген-кабінет, зал для лікувальної фізкультури й 

масажу, ортопедичну майстерню. Мінімальна плата за повний пансіон 

становила 4 рублі за добу [348, отд. VI, с. 180, 189; 349, отд. VI, с. 187, 194; 350, 

отд. VI, с. 154; 351, отд. IV, с. 73; 352, адрес-календарь г. Харькова, с. 54; 353, 



 

 

 

адрес-календарь г. Харькова, с. 106; 354, адрес-календарь г. Харькова, с. 99; 

355, адрес-календарь г. Харькова, с. 110; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 

82; 357, адрес-календарь г. Харькова, с. 80; 358, адрес-календарь г. Харькова, с. 

85; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 89; 360, адрес-календарь г. Харькова, с. 

93]. 

У самому кінці ХІХ ст. відкрив свою хірургічну «лечебницу» видатний 

харківський хірург Микола Петрович Трінклер. Вона працювала в його домі на 

вулиці Чернишевській і мала 10 ліжок. Лікарня М.П. Трінклера діяла всі 

наступні роки дожовтневого періоду [52, адрес-календарь г. Харькова, с. 53; 

312, інв. № Д-13913, відділ V-3; 344, отд. V, с. 162; 345, отд. V, с. 157; 346, отд. 

VIII, с. 196; 347, отд. V, с. 224; 348, отд. VI, с. 179; 349, отд. VI, с. 186; 350, отд. 

VI, с. 154; 351, отд. IV, с. 73; 353, адрес-календарь г. Харькова, с. 105; 354, 

адрес-календарь г. Харькова, с. 99; 355, адрес-календарь г. Харькова, с. 110; 

356, адрес-календарь г. Харькова, с. 82; 357, адрес-календарь г. Харькова, с. 80; 

358, адрес-календарь г. Харькова, с. 84; 359, адрес-календарь г. Харькова, с. 89; 

360, адрес-календарь г. Харькова, с. 93]. 

А взагалі, напередодні Першої світової війни у Харкові десь на 240 тисяч 

населення припадало 38 приватних лікувальних закладів та 8 лікувально-

аналітичних кабінетів [358, отд. IV, с. 67, адрес-календарь г. Харькова, с. 83–

85]. 

Отже, наприкінці ХІХ й на початку ХХ ст. в Харкові склалася досить 

розгалужена мережа приватних лікувальних закладів найрізноманітнішої 

спеціалізації, але найбільше – акушерсько-гінекологічного профілю. Це було 

своєрідним відгуком приватнопрактикуючих фахівців на гострий дефіцит 

лікувальних закладів такого профілю інших форм власності. 

Приватний сегмент став невід’ємною частиною харківської охорони 

здоров'я і дещо компенсував нестачу потужностей у державних, 

муніципальних, земських, громадських лікувальних закладах. Приватні 

«лечебницы» відрізнялись, як правило, вищим рівнем медичної допомоги у 

порівнянні з іншими лікувальними закладами. Це пояснюється тим, що 



 

 

 

більшість практикуючих керівників приватних закладів була спеціалістами 

найвищої кваліфікації – докторами медицини, професорами й приват-

доцентами медичного факультету Харківського університету. Однак 

користуватися послугами приватних лікувальних закладів мав змогу тільки 

невеликий прошарок харківського населення. Для пересічних «харьковцев» 

ціни були надзвичайно високими. І все ж таки розвиток приватних медичних 

підприємств лікувальної спрямованості в Харкові відіграв дуже важливу роль у 

формуванні ринку медичних послуг губернського центру. 

Загальна динаміка розвитку мережі лікувальних закладів у Харкові за 40 років, 

починаючи з 1882 р., за даними Харківського губернського статистичного комітету, була 

такою, якою вона показана на табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Розвиток мережі лікувальних закладів Харкова в 1882-1912 рр. 

Роки Кількість лікарень Кількість ліжок 

1882 4 693 

1883 5 721 

1884 5 721 

1885 6 742 

1886 6 742 

1887 7 727 

1888 6 753 

1889 7 747 

1890 7 792 

1893 7 770 

1894 6 756 

1895 6 797 

1896 6 811 

1898 6 1611 

1900 6 1611 

Продовж. табл. 4.1 

1901 8 1694 

1902 8 1559 

1909 50 3267 



 

 

 

1910 53 3390 

1911 62 2285 

1912 64 3726 

 

Причому, до 1909 року ці дані не завжди містять у собі цифри стосовно 

клінік, лікарень військового і залізничного відомств, державного 

кіннозаводства, виправного притулку для малолітніх злочинців, при гімназіях, 

духових училищах, фабриках, заводах і тих приватних «лечебниц», про які 

точних відомостей у розпорядженні комітету не було. Однак тенденція до 

постійного розширення стаціонарної мережі, особливо в 1900-ті роки, 

простежується чітко [313, с. 111; 317, отд. V, с. 270; 329, отд. III, с. 201; 330, 

отд. III, с. 180; 331, отд. V, с. 310; 332, отд. VI, с. 354; 333, отд. VI, с. 388; 335, 

отд. III, с. 145; 336, отд. IV, с. 251; 337, отд. IV, с. 255; 340, отд. II, с. 87; 341, 

отд. II, с. 91; 342, отд. II, с. 86; 343, отд. II, с. 83; 344, отд. IV, с. 105; 346, отд. I, 

с. 66; 347, отд. I, с. 78; 348, отд. Х, с. 312; 355, Обзор Харьк. губ. за 1909 г., с. 

51; 356, Обзор Харьк. губ. за 1910 г., с. 52; 357, Обзор Харьк. губ. за 1911 г., с. 

62; 358, Обзор Харьк. губ. за 1912 г, с. 61]. Якщо в Москві за тридцять років (з 

1880 по 1909) кількість лікарняних ліжок збільшилася на 57 %, то за той же час 

в Харкові – в 4,7 рази [139, стб. 412]. Отже, динаміка була значно потужнішою. 

Усього на початку ХХ ст.. на одне лікарняне ліжко в Харкові припадало 

133,4 жителів. За цим показником у Російській імперії Харків поступався лише 

столиці (в Петербурзі – 126,1, а в інших великих містах відповідно: Москва – 

143,3; Одеса – 165,3; Казань – 166,6; Рига – 174,7; Варшава – 181,0; Київ – 

186,6). У 1910 р., у зв’язку з випереджувальним зростанням кількості 

населення, цей показник виглядав так: Харків – 181, Санкт-Петербург – 138, 

Москва – 194, Київ – 255 жителів. В цілому по Російській імперії в 1912 р. одне 

лікарняне ліжко приходилося на 793,7 осіб, по Європейській частині держави – 

на 699,3. А в західноєвропейських містах забезпеченість населення 

лікарняними ліжками була тоді значно вищою (в Мюнхені – 65,7 жителів на 

одне ліжко; в Гамбурзі – 72,7; у Берліні – 82,9; у Парижі – 84,8; у Лондоні – 

90,2; у Римі – 93,2; у Будапешті – 100,1) [49, с. 18–19, 226–227, 402–403, 564–



 

 

 

565; 52, с. 137; 77, с. 324; 253, с. 38; 264, с. 322]. Для порівняння: у 2003 р. цей 

показник у Харкові становив 77 мешканців міста на одне ліжко. 

Отже, наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. у Харкові були 

закладені підвалини організації стаціонарної та амбулаторної медичної 

допомоги місцевому населенню. Першим лікувальним закладом, що почав 

надавати постійну медичну допомогу «харьковцам» була Харківська 

губернська міська лікарня «богоугодных заведений» Слобідськоукраїнського 

Приказу громадського опікування. Вона залишалася основним надавачем 

стаціонарної допомоги харківському населенню весь дореформений період. 

Клініки Імператорського Харківського університету, які виникли пізніше, були 

малопотужними, до того ж працювали не цілорічно. Проте саме вони 

нагромадили найпередовіший досвід організації стаціонарної і, особливо, 

амбулаторної допомоги. Незважаючи на доволі обмежений характер досвіду 

дореформеного періоду, саме на ньому базувалися подальші заходи в 

наступному етапі становлення лікувальних закладів у Харкові. 

У пореформений період ХІХ – на початку ХХ ст. мережа лікарень та 

амбулаторій значно розширилася й чітко структурувалася. За відомчим 

підпорядкуванням лікувальні заклади Харкова тоді поділяли на кілька груп: 

казенні, муніципальні, земські, громадські та приватні. 

До казенних належали такі: клініки Імператорського Харківського 

університету, Харківський військовий госпіталь, лікарні Курсько-Харківсько-

Азовської (Курсько-Харківсько-Севастопольської) залізниці, Харківська 

губернська в’язнична лікарня, лікарня виправного притулку для малолітніх 

злочинців, «лечебница» державного кіннозаводства та лікарні (амбулаторії) при 

навчальних закладах. 

Муніципальний сегмент охорони здоров’я у губернському центрі 

представляли: Олександрівська міська лікарня, Миколаївська міська лікарня, 

Харківська міська очна лікарня імені професора Л.Л. Гіршмана, міська дитяча 

лікарня імені князя Д.М. Кропоткіна, Харківська міська амбулаторна дитяча й 

гінекологічна «лечебница», дільничні амбулаторії. 



 

 

 

Земські лікувальні заклади: Харківська губернська земська лікарня, 

земське «родовспомогательное заведение» з гінекологічним відділенням при 

повивальному училищі, земська клінічна очна лікарня, Харківська 

Холодногірська земська лікарня. 

Громадські лікувальні заклади: «лечебница» Харківського медичного 

товариства для нахожих хворих, лікарня ХМТ імені Д.А. Донець-

Захаржевского, Пастерівський інститут і бактеріологічна станція ХМТ, кабінет 

(інститут) хіміко-мікроскопічної діагностики ХМТ, клініки Жіночого 

медичного інституту (оскільки сам інститут належав Харківському медичному 

товариству), амбулаторна «лечебница» для нахожих хворих при Харківській 

громаді сестер-жалібниць Червоного Хреста, дитяча лікарня «Общества 

попечения о больных детях г. Харькова и его окрестностей», заклад «Капля 

молока» Харківського відділу «Союза борьбы с детской смертностью в 

России», амбулаторія «Общества пособия больным недостаточным учащимся в 

высших учебных заведениях г. Харкова», лікарня з пологовим притулком при 

«Обществе помощи роженицам», безкоштовна амбулаторна «лечебница» 

«Общества пособия бедным евреям», «лечебница» для нахожих хворих 

«Общества последователей гомеопатии», лікарня Харківського міщанського 

товариства, лікувальні заклади професійних товариств. 

І, нарешті, майже чотири десятки приватних лікувальних закладів 

працювали в Харкові наприкінці означеного періоду. 

Найважливішим досягненням харківської охорони здоров’я у 

пореформені роки було створення муніципальної стаціонарної та амбулаторної 

мережі – лікувальних закладів, підвідомчих самоврядуванню. 

На кінець періоду, який аналізується, безпосередньо у віданні міста 

перебувало 4 лікарні загальною потужністю до 750 ліжок. Тобто рівень 

забезпеченості «харьковцев» муніципальними лікарняними ліжками складав 

приблизно 27 на 10000 населення. Для порівняння: у 2006 р. цей показник 

складав 59,3 на 10000 харків’ян. 



 

 

 

Самостійних (поза лікарняних) міських амбулаторій було 6, з них 5 

дільничних, а також 1 спеціалізована дитяча й гінекологічна без дільниці і з 

невеликим стаціонаром. Крім того, в Харкові діяли 3 лікарняних міських 

амбулаторії – в Олександрівській, Миколаївській і очній лікарнях. В усі міські 

амбулаторії в 1913 р. було зроблено близько 260 тисяч відвідувань [314, с. 29]. 

У той же час у Києві на утриманні міської думи перебувала лише одна 

Олександрівська лікарня на 450 ліжок і 9 постійних кураторських медичних 

пунктів у різних частинах міста [77, с. 323]. 

Стаціонарна і амбулаторна мережа міської охорони здоров’я в Харкові у 

пореформений період ХІХ – на початку ХХ ст. розвивалася в такій 

послідовності: від відкриття першої міської лікарні до створення мережі 

лікувальних закладів з диференціюванням видів медичної допомоги. Її розвиток 

відбувався у трьох напрямах: збільшення потужності й поліпшення 

оснащеності міських лікарень; надання населенню доступної амбулаторної 

допомоги; створення спеціалізованих лікувальних закладів. Усі муніципальні 

лікувальні заклади, що відкрились у пореформені роки, мали на меті допомогу 

малозабезпеченим верствам міського населення. 

Міські лікарні майже повсякчас були переповнені, як, між іншим, і 

переважна більшість казенних, земських і громадських. Перевантаженість 

стаціонарів була обставиною, яка постійно гальмувала організацію лікувальної 

справи в Харкові. Щодо приватних медичних закладів, то плата за лікування в 

них була зависокою для пересічних «харьковцев». А фабрично-заводська 

медицина, за винятком ХПЗ, залишалася зовсім занедбаною. 

Загалом же лікувальні заклади міста були розпорошені й роздроблені. 

Зростання кількості ліжок у лікарнях упродовж розглянутого періоду завжди 

відставало від потреб стаціонарного лікування, які у дореформені часи зростали 

відповідно темпам приросту населення, а в пореформені – випереджували їх. 

Свою роль в цьому процесі відігравало підвищення загального культурного 

рівня міського населення та його довіри до медицини. 



 

 

 

Вчасному вирішенню нагальних потреб харківської охорони здоров’я 

заважали насамперед два фактори – перманентний брак коштів і неповороткість 

царської бюрократії. 

 

 

4.2. Швидка і невідкладна допомога 

 

 

4.2.1. «Общество ночных дежурств врачей в г. Харькове». Наприкінці 

XIX ст. в організації медичної допомоги населенню Харкова сформувався 

новий напрям – невідкладна допомога. Вперше постійно діючий пункт 

невідкладної медичної допомоги нічної пори відкрився у Харкові чи то 1888, чи 

то 1889 року (точно встановити не вдалося). Він називався «Кабинетом для 

подания врачебной помощи в ночное время» і містився на Сумській вулиці, у 

будинку № 1, навпроти драматичного театру, в «Аптеке Давыденко 

(наследников)», що була орендована провізором Ц.Р. Хилинським. Кабінет був 

приватним. Лікарі чергували в ньому з 21-ї до 7-ї години, до того ж і з 12-ї до 

14-ї години [329, отд. III, с. 221]. У 1893 р. кабінет перемістився в аптеку М.І. 

Бурцова на Рибній (зараз Кооперативній) вулиці [341, отд. IХ, с. 330]. 

Проте датою заснування «Общества ночных дежурств врачей в г. 

Харькове» його члени вважали 1 вересня 1895 р., коли семеро ентузіастів 

організували «Кружок врачей для оказания медицинской помощи в ночное 

время». До початку 1897 р. кількість його учасників зросла до сімнадцяти. Ці 

сімнадцятеро осіб і виступили фундаторами товариства. Ініціатива його 

створення належала М.С. Шляпошникову і С.Т. Бартошевичу, які були серед 

засновників «Кружка» в 1895 році. Статут товариства затвердив товариш 

міністра внутрішніх справ 18 жовтня 1896 р., а офіційне відкриття його 

відбулося 1 січня 1897 р. Тоді, крім 17 фундаторів, або дійсних членів, до 

складу товариства увійшли ще сімнадцять так званих «членов-соревнователей» 

(тобто кандидатів), разом – 34 активісти [172, с. 1; 174, с. 3; 175, с. 26, 31]. 



 

 

 

Відповідно до статуту «Общество ночных дежурств врачей в г. Харькове» 

ставило за мету надання лікарської допомоги вночі мешканцям міста. Усіма 

справами товариства керувало правління, що обиралося членами товариства, на 

чолі з головою [253, с. 302–306; 342, отд. VI, с. 269–270]. Посаду голови 

товариства за весь період його існування обіймали: Е.Ф. Бєллін, Ф.Т. 

Романович, М.Т. Алексєєв, І.Г. Бурлаков [172, с. 2; 173, с. 2; 174, с. 5; 175, с. 3; 

347, адрес-календарь, с. 101; 351, адрес-календарь, с. 87]. 

Лікарі товариства надавали медичну допомогу пацієнтам за певну плату, 

але незаможних обслуговували безкоштовно [46, отд. VI, с. 270]. Практично 

безкоштовну допомогу одержували до однієї третини пацієнтів. За родом 

занять пацієнтами товариства переважно були ремісники, дрібні службовці і 

домогосподарки. Майже в двох третинах виїздів пацієнти потребували 

екстреної і невідкладної допомоги [62, с. 186; 170, с. 292; 171, с. 88; 175, с. 29; 

347, отд. XII, с. 333; 349, отд. IX, с. 243]. 

Окрім гонорарів, кошти товариства складалися із субсидії від міського 

громадського самоврядування; членських внесків у розмірі одного рубля на 

півроку, що відраховувалися з гонорарів; сум, отриманих від членів замість 

їхніх чергувань; добродійних пожертвувань; відсотків по цінних паперах і з 

банківського рахунку; надходжень від організації товариством лекцій, курсів, 

спектаклів тощо. Крім того, товариство мало ще спеціальний капітал, так 

званий «Фонд имени доктора Э.Ф. Беллина», призначений для видачі членам 

товариства позичок і допомог при втраті працездатності або при нещасних 

випадках [170, с. 292–293; 171, с. 88; 342, отд. VI, с. 271; 173, с. 2, 14]. 

Найвагомішими статтями доходів були лікарські гонорари та субсидія з 

міського бюджету – спочатку вона складала 325 рублів на рік, потім поступово 

зростала і досягла суми в 1300 рублів у 1913 році [62, с. 186; 170, с. 292–293; 

172, с. 3; 174, с. 5; 175, с. 14]. 

Але коштів протягом усієї діяльності товариству катастрофічно не 

вистачало. «Левову частку» всіх надходжень «з'їдали» оплата праці лікарів, 

транспортні витрати (свого транспорту товариство не мало, тому для виїздів на 



 

 

 

виклики лікарі змушені були користуватися послугами візників) і оренда 

приміщення. Як правило, вночі у пункті чергував тільки один лікар. Звичайно, 

для Харкова з його 200-250-тисячним населенням і площею близько 30 

квадратних кілометрів цього було недостатньо. Інтенсивність роботи чергового 

персоналу була високою, але особливо зростала вона в періоди епідемій. Так, 

під час епідемії черевного тифу 1909 р. черговому лікареві доводилося робити 

по 10-12 виїздів за ніч. А з початком Першої світової війни, коли багато 

харківських лікарів потрапило до армії, навантаження на тих, хто залишився, 

дуже зросло: чимало членів «Общества ночных дежурств врачей» відчергували 

в 1914–1915 р. по 100 ночей на рік. І це після денної роботи! Навіть дуже 

популярний у місті професор-медик Л.Л. Гіршман, раптово захворівши в 1915 

р., не зміг знайти вночі жодного пристойного приватного лікаря і звернувся по 

допомогу в товариство, яке мало в Харкові чудову репутацію [175, с. 26, 27, 29; 

176, с. 1]. 

Діяльність товариства розвивалася у трьох напрямах. Першим і головним 

був виїзд лікарів за нічними викликами. На домівках жителів лікарі товариства 

не тільки оглядали хворих, ставили їм діагнози й виписували рецепти, але й 

надавали більш спеціальну допомогу, що виражалася в нескладних операціях, 

перев'язках, уколах, промиваннях шлунка й інших порожнин тощо. Другим 

важливим напрямом діяльності товариства була організація амбулаторного 

прийому хворих у нічний час і роботи денної амбулаторії, відкритої в 1898 р. За 

перші п'ятнадцять років існування товариства співвідношення між випадками 

надання допомоги хворим вдома та амбулаторним хворим становило 72,7:27,3. 

І, нарешті, третьою складовою діяльності лікарів нічних чергувань була робота 

лікарсько-діагностичної лабораторії. Лабораторія почала діяти незабаром після 

утворення товариства, у 1897 р., і робила сотні аналізів на рік, повністю 

забезпечуючи потреби в них для встановлення діагнозів [171, с. 88; 172, с. 3; 

173, с. 2; 174, с. 11; 175, с. 29; 349, отд. IX, с. 243; 359, адрес-календарь, с. 78]. 

У 1910 року в Харкові було відкрито станцію швидкої медичної 

допомоги. Здавалося, що з її відкриттям потреба в «Обществе ночных дежурств 



 

 

 

врачей» зникне. Але практика показала, що роботи вистачить на обидві 

структури. Адже на станції швидкої допомоги тоді працювала одна-єдина 

чергова карета, до того ж вона не обслуговувала інфекційних хворих і з 

обмеженнями обслуговувала приватні квартири. Тому лише попервах 

затребуваність лікарів нічних чергувань дещо впала [175, с. 4, 30], а вже в 1911 

р. звернень по допомогу було 973, в середньому по 2,66 на ніч [62, с. 186]. З 

1914 р., як зазначалося вище, напруженість роботи лікарів товариства різко 

зросла у зв'язку з війною. 

Товариство часто змінювало місця дислокації. Воно квартирувало і при 

Громадській бібліотеці (нині Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. 

Короленка), і при «Аптеке наследников Коха» на Московській вулиці 

(Московський проспект), і за двома адресами на Катеринославській (зараз 

вулиця Полтавський шлях), і на Торговому та Миколаївському майданах (тепер 

відповідно майдан ім. Рози Люксембург і майдан Конституції) [175, с. 29; 314, 

с. 51; 347, отд. V, с. 223; адрес-календарь, с. 101; 351, адрес-календарь, с. 87; 

352, адрес-календарь, с. 89; 359, адрес-календарь, с. 78]. 

На початку ХХ ст. у Харкові запровадили постійні нічні чергування 

акушерок – допоміжний пункт розташувався неподалік від «Общества ночных 

дежурств врачей» на Московській вулиці. Діяло також «Общество повивальных 

бабок для оказания помощи при родах в ночное время», що дислокувалося на 

Мар’їнській. У 1902 р. вони були об’єднані в «Общество ночных дежурств 

акушерок» за зразком і подобою «Общества ночных дежурств врачей» [7, т. 1, 

с. 484; 52, с. 164; 347, отд. V, с. 223; 348, адрес-календарь, с. 105; 354, адрес-

календарь г. Харькова, с. 990]. 

Отже, «Общество ночных дежурств врачей» було першим досвідом 

організації в Харкові постійно діючого посту надання ургентної допомоги 

вдома о нічній порі. До нього подібні пункти організовували тільки під час 

епідемій [178, с. 33]. Лікарі товариства переймалися шляхетною ідеєю надання 

допомоги стражденним, тому що оплата їхньої праці була мізерною в 

порівнянні з гонорарами «вільнопрактикуючих» лікарів. Своєю самовідданою 



 

 

 

працею члени «Общества ночных дежурств врачей» вписали ще одну славну 

сторінку в історію харківської охорони здоров'я. Проте нечисленність 

товариства (кількість членів товариства коливалася в різні роки від 33 до 63 

осіб) [176, с. 3; 347, отд. XII, с. 333] і хронічний брак коштів не дозволили його 

силами вирішити проблему надання невідкладної медичної допомоги 

«харьковцам» удома. За організаційно-господарською формою «Общество 

ночных дежурств врачей» являло собою, із сучасної точки зору, некомерційне 

колективне підприємство з надання медичних послуг населенню із частковим 

муніципальним фінансуванням. Зараз у нас така форма на ринку медичних 

послуг практично відсутня, а от на Заході вона дуже поширена. Гадаємо, що її 

відродження пішло б на користь розвиткові української охорони здоров'я. 

4.2.2. Створення служби швидкої допомоги в Харкові та її діяльність 

у дожовтневий період. На кінець першого десятиліття ХХ ст. у Російській 

імперії діяли п’ять станцій швидкої медичної допомоги, створені за так званим 

«віденським типом». Річ у тім, що перша в сучасному розумінні станція 

швидкої медичної допомоги з власним транспортом і медичним персоналом 

була організована у Відні 1881 року, а згодом – у Варшаві (1897 р.), Москві 

(1898 р.), Санкт-Петербурзі (1899 р.), Києві (1902 р.) та Одесі (1903 р.) [15, 

с. 517]. 

Ініціатором і одним з найактивніших засновників швидкої допомоги в 

Харкові був заслужений ординарний професор Імператорського Харківського 

університету, дійсний статський радник Іван Миколайович Оболенський. 

Будучи головою Харківського місцевого управління Російського Товариства 

Червоного Хреста, він нерідко відвідував європейські міста, де служба швидкої 

допомоги переживала період активного становлення. І.М. Оболенський 

вирішив поширити передовий європейський і російський досвід у цій справі на 

рідний Харків [35, с. 68]. 

Для здійснення проекту щодо створення служби швидкої медичної 

допомоги у місті було організовано ініціативну групу. Місцеве управління 

Червоного Хреста звернулося до губернатора з проханням дозволити 



 

 

 

організацію при управлінні «Комітету швидкої медичної допомоги». 

Губернатор не заперечував, і 4 травня 1909 р. комітет було створено. До нього 

увійшли 12 осіб на чолі з професором І.М. Оболенським [55, ф. 3, оп. 285, 

спр. 153]. 

Перед новоствореним комітетом насамперед постало питання 

фінансування проекту. Міське керівництво відмовилось повністю фінансувати 

нову службу, але згодилося субсидувати її діяльність у розмірі 5-7 тисяч рублів 

на рік. Із цієї причини було вирішено створити господарське товариство на 

зразок «Общества ночных дежурств врачей» з частковим муніципальним 

фінансуванням. Решту коштів планувалося отримувати за рахунок внесків 

членів товариства, добровільних пожертв та організації доброчинних заходів. 

Професор І.М. Оболенський разом із дружиною відразу пожертвували 3000 

рублів [24, с. 7–8]. 

16 листопада 1909 року був затверджений «Устав общества скорой 

медицинской помощи в гор. Харькове», який розробив І.М. Оболенський. Він 

визначав, зокрема, таке: 

«§ 1. Общество имеет целью доставлять бесплатно скорую медицинскую 

помощь в несчастных случаях, происходящих на улицах города Харькова, во 

всех публичных местах, на фабриках, мастерских, заводах и проч. в пределах 

города Харькова. 

Примечание: Подача медицинской помощи в несчастных случаях, 

происходящих в частных квартирах, необязательна, но оказывается в 

исключительных случаях, предусмотренных в инструкциях для врачей скорой 

медицинской помощи, по усмотрению врача станции. 

§ 2. Помощь и деятельность общества может выражаться: а) в устройстве 

в разных местах города, по мере надобности и средств общества станций, в 

которых днем и ночью должны находиться дежурные врачи, б) в содержании 

пристанциях санитарных фур, носилок со всеми принадлежностями и 

инструментами, необходимыми для подачи скорой медицинской помощи в 

экстренных случаях, в) в организации специальных курсов по вопросам, 



 

 

 

относящимся к предупреждению и оказанию помощи при несчастных случаях с 

надлежащего на то разрешения, г) в издании с установленного разрешения 

журналов, книг, отчетов по вопросам, относящимся к деятельности Общества, 

д) в устройстве с установленного разрешения общедоступных чтений и лекций 

и издания популярних брошюр, е) в открытии и содержании с установленного 

разрешения лечебных заведений для лиц, нуждающихся в неотложном 

медицинском пособии, ж) в устройстве для целей общества лабораторий и 

библиотеки, в организации с установленного разрешения публичных заседаний 

для обсуждения научных вопросов, вытекающих из деятельности общества» 

[62, с. 185; 389, с. 458–459]. 

29 листопада того ж року було обрано правління «Общества скорой 

медицинской помощи в гор. Харькове». Очолив його І.М. Оболенський, 

товаришами (заступниками) голови стали міський голова О.К. Погорєлко і 

присяжний повірений П.К. Баженов. Старшим лікарем правління призначило 

хірурга М.О. Молохова, який мав досвід керівництва лазаретом під час 

російсько-японської війни. М.О. Молохову вдалося за чотири місяці 

забезпечити службу необхідним інвентарем, придбати коней і карети, 

розробити відповідну документацію. Були прийняті з окладом у 600 рублів на 

рік та підготовлені до роботи чотири лікарі [24, с. 9–13; 389, с. 458]. 

Власного приміщення харківська станція швидкої допомоги попервах не 

мала. Їй було виділено дві кімнати у флігелі на території Олександрівської 

лікарні для диспетчерської та персоналу, а також будівлю неподалік під 

стайню. Міська управа надала станції телефонний номер [35, с. 68; 356, адрес-

календарь г. Харькова, с. 80; 389, с. 458]. 

«Харьковские губернские ведомости» і «Южный край» оприлюднили 

правила виклику карети швидкої допомоги, написані І.М. Оболенським: 

«1. Станция подает первоначальную медицинскую помощь днем и ночью 

в несчастных случаях или при внезапных заболеваниях, происшедших вне 

частных квартир, т.е. на улицах, площадях, фабриках и заводах, в театрах, 

цирках, ресторанах, гостиницах, училищах, казенных и частных учреждениях, 



 

 

 

на вокзалах железной дороги, в ночлежных приютах, магазинах, местах 

общественных гуляний и проч., а равно в случаях, происшедших в подвалах, 

амбарах, на лестницах, крышах и чердаках домов и в случаях, когда 

пострадавший вне дома, до прибытия кареты станции, был временно перенесен 

в частную (чужую) квартиру. 

2. Врачи не выезжают: 

а) к заразным больным; 

б) к пьяным, поскольку они не получили серьезных повреждений; 

в) к психическим больным; 

г) на частные квартиры; 

д) в места, находящиеся вне района действия станции. 

Примечание: В прибытии на частные квартиры станция не отказывает 

лишь в случаях, угрожающих жизни пострадавшего и требующих 

немедленного пособия. Сюда относятся: отравления, удушения, тяжелые 

ранения, сильные ожоги, самоубийства, повреждения, произведенные обвалом 

потолков, взрывом газа, случаи угара, поражения электрическим током. 

3. Каждый житель г. Харькова в случае действительной необходимости 

имеет право вызвать «Скорую помощь». 

4. Вызывающий, не отнимая трубки от уха, отвечает на все вопросы 

врача: что случилось, улица, номер дома, номер квартиры, кто сообщает – и 

ждет ответа врача станции: «едем» или «не едем». 

5. Карета не выезжает, если вызывающий ограничится сообщением 

адреса и, не получив ответа, уйдет от телефона. 

6. После ответа «едем», карета немедленно выезжает со станции, поэтому 

не следует опасаться, что карета может не прибыть, она непременно и быстро 

явится на вызов. 

7. Врачи по оказанию помощи, с согласия больных, доставляют 

последних по своему усмотрению в ту или иную больницу, частную лечебницу, 

на квартиру, на станцию, или же оставляют их на месте. 



 

 

 

8. Сопровождение больных в карете близкими людьми допускается лишь 

в исключительных случаях с разрешения врача. 

9. В тех случаях, когда врач по прибытии на место убеждается, что 

сообщение было сделано неправильно, или что данный случай не соответствует 

целям станции, или же, что помощь была уже оказана другим врачом – он 

вправе отказать в подаче помощи. 

10. Врачи станции по оказании первоначальной помощи не занимаются 

дальнейшим лечением больных. 

11. За оказанную помощь станция никакой платы не взымает, независимо 

от степени состоятельности пострадавшего. Станция скорой помощи просит не 

утруждать врачей напрасным предложением гонорара, которого они ни в коем 

случае принять не могут. Санитары и кучера за принятие платы увольняются 

немедленно со службы. 

12. На телефонную станцию достаточно сообщить: «Прошу скорую 

помощь» [277; 390, с. 99]. 

25 квітня 1910 року о 10-й годині ранку на Соборному майдані почалась 

урочиста церемонія відкриття харківської служби швидкої медичної допомоги. 

Вона тривала до 12 години 53 хвилини: саме на цей час припав перший виклик 

карети швидкої допомоги, і карета за дві хвилини виїхала на виклик на очах 

усієї публіки. Перший виїзд випало здійснити лікареві І.С. Косяченку, а 

повернувся він о 13 годині 37 хвилин. Відтоді почалася безперебійна діяльність 

харківської швидкої допомоги [24, с. 15–16; 393, с. 420]. 

У 1910 році в штаті швидкої допомоги налічувалося 4 постійних лікарі та 

21 «врач-соревнователь» (тобто кандидат на постійну роботу). До 1914 року в 

розпорядженні персоналу була одна парокінна карета, друга залишалась на 

станції для заміни першої в разі потреби. Вдень бригада виїздила на виклик 

через 17 секунд по одержані сигналу, вночі – через 2,5-3 хвилини, однак за 

відсутності карети виклики не приймалися. Виїзд карети був доволі 

мальовничим видовищем. Попереду сиділи троє: у центрі – їздовий, праворуч 

від нього – санітар з ліхтарем, який видивлявся номери будинків, ліворуч – 



 

 

 

другий санітар з ручним дзвоном, що був прообразом сучасної сирени. Коли 

вони проїжджали, то всі інші транспортні засоби (екіпажі, конки, трамваї, 

автомобілі й т. ін.) повинні були поступатися дорогою. У самій кареті на 

сидінні знаходився лікар, а ліворуч від нього – ноші та ящик з медикаментами. 

Спецодяг для молодшого персоналу складався з форменого костюма чорного 

або темно-синього кольору, шкіряних чобіт, головного вбрання, брезентового 

плаща. Лікарі мали синій костюм, черевики, кашкет, шкіряне пальто. Виїзди за 

викликами здійснювались безкоштовно, але у випадках, коли хворих 

транспортували, передбачалася досить значна плата: у супроводі санітара – 10 

рублів, а з лікарем – 15 рублів. Інфекційних хворих не перевозили зовсім [24, с. 

16–17; 356, адрес-календарь г. Харькова, с. 80; 357, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 78; 358, адрес-календарь г. Харькова, с. 82; 359, адрес-календарь г. 

Харькова, с. 86; 360, адрес-календарь г. Харькова, с. 90; 393, с. 420]. 

За функціонування однієї карети в 1912 році у Харкові швидка допомога 

зробила 2049 виїздів за викликами, тобто в середньому по 5,6 виїзди на добу 

[62, с. 185]. Приватними особами карета викликалася 1494 рази, поліцією – 231, 

лікарями – 31 раз. 1389 разів станція відмовила у виїздах з невідповідності 

викликів правилам або за відсутністю карети. Відмови, таким чином, складали 

більше 40 % всіх викликів [402, с. 343]. 

З 1 червня 1913 р. старших чергових лікарів на станції стало двоє з 

окладом по 840 рублів на рік. Оклад молодших чергових лікарів складав 720 

рублів на рік. Це був рівень фельдшерських окладів харківських міських 

лікарень. М.О. Молохову встановили персональний оклад у 1500 рублів на рік і 

безкоштовно надали службову квартиру в будинку станції [403, с. 423–424]. 

У 1914 році харківська станція швидкої допомоги переїхала до власного 

приміщення на вул. Конторській (нині Червоножовтнева), що було зведене й 

обладнане завдяки турботам І.М. Оболенського та підтримці прогресивної 

громадськості міста. У цьому будинку досі міститься одна зі служб швидкої 

допомоги, а також музей історії швидкої медичної допомоги у Харкові. Від 

моменту переїзду на нове місце почала працювати друга чергова карета і було 



 

 

 

організовано прийом амбулаторних хворих. Вледствие этого количество 

отказов в выездах резко сократилась [35, с. 68]. 

Усі перші роки існування харківської швидкої допомоги міська влада 

акуратно субсидувала її в розмірі 7000 рублів на рік. Пожертви приватних осіб 

так само складали чималу суму. Після введення в дію нової станції швидкої 

допомоги з’явилась фінансова можливість розширити її діяльність, збільшивши 

кількість карет і відкривши спеціальну лікарню при станції. Для лікарні навіть 

встигли придбати сусідню ділянку землі. Але всі плани зруйнувала війна. З її 

початком «Общество скорой медицинской помощи в гор. Харькове» усі вільні 

кошти відправляло на допомогу пораненим і хворим військовослужбовцям [24, 

с. 21–23; 62, с. 185]. 

Отже, харківська служба швидкої медичної допомоги була однією з 

перших в Російській імперії. Її створення, дуже необхідне місту, дає уявлення 

про рівень тогочасної охорони здоров’я у Харкові, який цілком відповідав 

європейським нормам. Однак у дожовтневий період надання швидкої медичної 

допомоги у нашому місті ще не набуло масовості й мало обмежений характер. 

Як ознаки цієї обмеженості слід назвати: 

- низьку пропускну здатність станції (одна-дві карети для 200-250-

тисячного населення міста – це вкрай недостатньо); 

- заборону на виїзди до інфекційних хворих та на обслуговування хворих 

по домівках; 

- досить високу платню за перевезення хворих; 

- залежність від фінансування приватними особами. 

 

4.3. Забезпечення населення лікарськими засобами 

 

 

Указ про заснування в Харкові першої аптеки був підписаний 

імператрицею Катериною ІІ 1768 року [414, ф. 1710, оп. 2, спр. 434, арк. 2–2 

(а)]. Але відкрилася вона тільки через десять років. Аптека була «казенною» і 



 

 

 

належала до «богоугодных заведений» Слобідськоукраїнського Приказу 

громадського опікування. Керував аптекою гезель Іван Крест’янович Лідерс. 

1780 р. він вийшов у відставку, а на його місце медична колегія призначила 

видатного організатора Петра Пискуновського, який перед тим працював 

гезелем Петербурзької нижньої аптеки. У XVIII ст. він був єдиним аптекарем-

українцем, оскільки в тогочасній Росії, а звідси й в Україні, аптекарями були 

тільки німці. 

З 1778 р. й до 1786 р. аптека містилася в придбаному для неї дерев'яному 

будинку за р. Лопанню, а в 1786 р. її було перенесено до кам'яного будинку, 

збудованого на місці дерев'яної аптеки за проектом архітектора П.А. 

Ярославського. Це була єдина на той час в Україні аптека, що мала спеціально 

збудований кам'яний будинок. Цей будинок і тепер знаходиться у сучасному 

Клубному провулку. При аптеці був ще кам'яний будинок для службовців 

аптеки та вартових. Офіційна назва харківської аптеки 1787 р. — «Губернська 

кам'яна аптека з лабораторією» виявляє, що П. Пискуновський у 80-х роках 

створив при аптеці хіміко-фармацевтичну лабораторію для виробництва 

медикаментів. Аптека одержала землю і створила аптекарський сад (1799 р.) [7, 

т. 1, с. 193; 111, с. 131; 122, с. 97; 144, с. 165; 291, с. 175–176; 297, с. 51]. 

Сухе горищне приміщення аптеки (близько 380 кв. м) використовувалось 

як сушарня лікарських рослин та як склад для рослинної й мінеральної 

сировини, а в підвалі такої ж самої площі зберігалися речовини тваринного 

походження та всі лікарські засоби, що швидко псуються (олії, екстракти, 

інфузи, соки тощо). В осередку просторого аптечного приміщення з 5 кімнат, 

площею понад 300 кв. м, була кімната, так звана аптека, де знаходився аптекар, 

приймалися замовлення й видавалися ліки. Взагалі тут був центр управління 

аптекою. У матеріальній були матеріали для поточної виробничої роботи та, 

мабуть, зберігався аптечний посуд, папір тощо. У робочій кімнаті рослинна, 

тваринна й мінеральна сировина через нарізування, видавлювання, потовчення, 

настоювання, проціджування або промивання перетворювалася на лікарські 

речовини. На кухні за допомогою «котлів з гелмами» (тобто дистиляційних 



 

 

 

апаратів з герметичними покришками) готувалися відвари, настої та 

дистильована вода. У набірній, відповідно до зазначених у рецептах дозировок 

та лікарських форм, виготовлялися ліки. Після закупорки та виписання 

сигнатури ліки були готові до видачі [76, с. 59–60]. 

Але одна аптека не могла задовольнити зростаючий попит на ліки як 

губернської лікарні, так і населення Харкова, кількість якого в 1808–1809 рр. 

складала приблизно 13 тисяч осіб [7, т. 2, с. 114]. Таким чином, у місті виникла 

необхідність в розширенні аптекарської справи. 

Ще за часів Петра І у Російській імперії існував інститут «вільних» (тобто 

приватних, комерційних) аптек, діяльність яких регламентувалася 

«Аптекарським статутом» і численними нормативними документами. У XIX 

столітті аптеки ці відкривалися з дозволу міністерства внутрішніх справ 

(міністерства поліції) за поданням губернських лікарських управ. Бажаючі 

відкрити «вільні» аптеки подавали до лікарських управ відповідні прохання з 

обґрунтуванням доцільності свого підприємства. 

Першу «вільну» аптеку в Харкові від березня 1810 р. до квітня 1814 р. 

утримував осілий у Росії іноземець – Георг (Єгор Іванович) Венцель. 1808 року 

міністр внутрішніх справ затвердив Г. Венцеля в аптекарському званні й 

дозволив йому «завести в Харькове аптеку» [55, ф. 3, оп. 13, спр. 170, арк. 1; 

253, с. 256–257]. Для одержання дозволу на відкриття аптеки той пообіцяв 

надавати допомогу казенним закладам і протягом чотирьох років «безденежно 

отпускал лекарства в венерический лазарет Слободско-Украинского Приказа 

Общественного Призрения и благородным девицам в Институт с самого его 

открытия» [55, ф. 3, оп. 17, спр. 365, арк. 1–12; оп. 26, спр. 197, арк. 1–7]. Як 

бачимо, твердження авторів монографії «Історія фармації України» про те, що 

перша «вільна» аптека з’явилася в Харкові ще 1778 року за ініціативою 

«городового» лікаря Овсія Смирницького [87, с. 103], не має під собою ґрунту. 

У 1814 р. Г. Венцель продав свою аптеку провізорові Х. Небейсеру (за іншим 

джерелом – Нейбейсер) [55, ф. 3, оп. 25, спр. 73, арк. 2, 11]. Згодом, у 1816 р., Г. 



 

 

 

Венцель знов одержав дозвіл «завести в Городе Харькове собственную аптеку», 

але так і не відкрив її [55, ф. 3, оп. 28, спр. 136]. 

У зв'язку з подальшим ростом населення і розширенням території 

губернського міста питання про відкриття другої «вільної» аптеки було 

позитивно вирішене міністерством поліції «по части Гражданского Генерал 

Штаб-Доктора» у травні 1819 р. Аптека відкрилася й була оглянута 

Слобідськоукраїнською лікарською управою на предмет її відповідності всім 

вимогам «Главного Медицинского Начальства» до подібного типу закладів у 

грудні 1819 р. «в каменном доме за рекою Лопанью по Большой 

Екатеринославской улице». Аптеку тримав провізор Г. Фідлер [55, ф. 3, оп. 39, 

спр. 61, арк. 1–15]. 

Таким чином, на початку 20-х років XIX ст. у Харкові існували дві 

«вільні» аптеки: одна на вулиці Сумській, а друга на Великій 

Катеринославській вулиці, у 3-й, Залопанській, частині міста [55, ф. 3, оп. 51, 

спр. 78, арк. 4; оп. 75, спр. 26, арк. 4]. 

Перша спроба відкрити в місті третю «вільну» аптеку належить до 1822 

року і пов'язана вона з ім'ям провізора А. Копера. Але спроба ця зазнала невдачі 

внаслідок активної протидії з боку тримачів двох інших аптек – провізорів Г. 

Фідлера та К. Кассіянова, які побоювалися конкуренції. Як результат – міністр 

відмовив А. Коперу [55, ф. 3, оп. 51, спр. 78, арк. 4, 7; оп. 75, спр. 26, арк. 5]. 

Нова спроба одержати дозвіл на відкриття в Харкові третьої «вільної» 

аптеки була здійснена провізором Е. Нельдіхеном наприкінці 1827 року [55, ф. 

3, оп. 75, спр. 26, арк. 1]. К. Кассіянов знову почав чинити всілякі перешкоди, 

наголошуючи у своїх скаргах на тому, що відкриття цієї аптеки призведе 

«состояние моѐ к совершенному упадку» [55, ф. 3, оп. 75, спр. 26, арк. 1]. Проте 

цього разу Слобідськоукраїнська лікарська управа дала висновок про 

доцільність відкриття третьої аптеки «за рекою Харьков», тому що 

«поселившися там жители удалены от находящихся теперь в Городе Харькове 

аптек…» [55, ф. 3, оп. 75, спр. 26, арк. 4]. Міністр внутрішніх справ підтримав 

думку лікарської управи й дав дозвіл Е. Нельдіхену на відкриття аптеки. У січні 



 

 

 

1829 р. нову «вільну» аптеку було відкрито в Захарківській частині міста [55, ф. 

3, оп. 75, спр. 26, арк. 14]. 

До початку 40-х років у Харкові функціонувало вже чотири «вільних» 

аптеки. Четверту заснував провізор Г. Сартісон (Сартіссон), але незабаром 

продав її [55, ф. 12, оп. 1, спр. 12, арк. 7]. З усіх наявних аптека, 

«принадлежащая и управляющаяся провизором Карлом Эйзелером», що 

містилась на Московській вулиці, вважалась Харківською лікарською управою 

зразковою. Інспектор управи подав кандидатуру К. Ейзелера як варту подяки до 

медичного департаменту міністерства внутрішніх справ [55, ф. 12, оп. 1, спр. 

22, арк. 26]. 

Новий етап боротьби за освоєння харківського фармацевтичного ринку 

був пов'язаний з відкриттям п’ятої «вільної» аптеки. 1841 року прохання про її 

заснування подали два претенденти: купець на призвище Шепп й аптекар Отто 

Фрейндлінг, який на той час вже орендував аптеку Г. Фідлера [55, ф. 3, оп. 125, 

спр. 31, арк. 1; ф. 12, оп. 1, спр. 12, арк. 5; спр. 22, арк. 26–27]. Пан Шепп, у 

випадку одержання дозволу на відкриття аптеки, обіцяв «отпускать лекарства 

для арестантов и всех казѐнных заведений с уступкою 35 % против 

Аптекарской таксы» [55, ф. 3, оп. 125, спр. 31, арк. 1], а Фрейндлінг – «с 

уступкою 40 %» [55, ф. 3, оп. 125, спр. 116, арк. 1]. 

Слід зазначити, що до цього часу власники всіх харківських «вільних» 

аптек надавали доброчинні знижки у придбанні ліків від 20 до 40 % училищам 

Харківської губернії, Харківському колегіуму, Харківському інститутові 

шляхетних дівиць, «казеннокоштным» студентам Харківського університету, 

студентській лікарні університету й університетським клінікам [55, ф. 3, оп. 

125, спр. 31, арк. 5, 6, 14, 15]. Власне, розраховувати на прихильність 

начальства у вирішенні питання про відкриття нової аптеки можна було лише 

взявши на себе зобов'язання з пільгового обслуговування «казенных 

заведений». 

Г. Сартісон та А. Ейзелер (провізор, який керував на той час аптекою К. 

Ейзелера) різко виступили проти заснування нової аптеки, що могла 



 

 

 

«підірвати» їхні підприємства. Коли ж питання про відкриття аптеки було 

принципово вирішене, вони робили все можливе, щоб завадити її розміщенню в 

центрі міста [55, ф. 3, оп. 125, спр. 116, арк. 5–20; ф. 12, оп. 1, спр. 12, арк. 8–

20]. 

Наявність у О. Фрейндлінга аптекарського звання, а також більший 

розмір знижки, за якої він обіцяв відпускати ліки для «казенных заведений», 

вирішили питання на його користь. У червні 1841 р. міністр внутрішніх справ 

дозволив аптекареві О. Фрейндлінгу заснувати в Харкові ще одну «вільну» 

аптеку. Вона відкрилася все-таки в центрі, у 1-й частині міста [55, ф. 3, оп. 125, 

спр. 116, арк. 3; ф. 12, оп. 1, спр. 12, арк. 5, 43]. Згодом аптека О.Фрейндлінга 

стала найпотужнішою серед харківських «вільних» аптек і 1860 року 

відпустила ліків більш, як за 12,5 тис. рецептів, у той час, як, наприклад, аптека 

провізора А. Фосса – менш, як за 5 тис. [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1487, арк. 290]. 

Сам О. Фрейндлінг став членом «Харьковского Губернского Попечительного о 

тюрьмах Комитета» і на громадських засадах працював аптекарем у 

Харківській в’язничній лікарні, постачаючи туди безкоштовно ліки [55, ф. 3, оп. 

205, спр. 110 (а), арк. 206; ф. 12, оп. 1, спр. 1103, арк. 66]. 

Відразу ж після одержання О. Фрейндлінгом дозволу на заснування 

аптеки, ще до її відкриття, А. Ейзелер подав прохання на «заведение» у місті 

нової аптеки, геть ігноруючи свій недавній основний аргумент про те, що в 

Харкові нібито й чотирьох аптек цілком достатньо. Але лікарська управа 

відмовила А. Ейзелеру в «заведении ныне Шестой Аптеки в г. Харькове», «не 

находя [в этом] никакой надобности…, тем более, что пятая ещѐ не открыта…». 

Харківський губернатор підтримав рішення управи [55, ф. 12, оп. 1, спр. 12, арк. 

19, 40, 41]. 

Навколо відкриття в Харкові шостої «вільної» аптеки розпочалася 

найгостріша конкурентна боротьба, що тривала понад двадцять років. У 50-ті 

роки аптеку намагалися заснувати провізори М. Бурцов та П. Давиденко. Проти 

її відкриття єдиним фронтом виступили власники, орендарі та управителі всіх 

інших аптек. Їхні негативні відгуки з цього приводу і скарги протягом багатьох 



 

 

 

років надходили до різноманітних інстанцій: Харківської лікарської управи, 

губернатора, медичного департаменту МВС, самого міністра внутрішніх справ і 

навіть царя. До цих же інстанцій з проханнями й доповідними записками 

зверталися М. Бурцов і П. Давиденко, а М. Бурцов писав цареві навіть двічі. О. 

Фрейндлінг відмовлявся, у разі відкриття нової аптеки, постачати безкоштовно 

ліки до лікарні в’язничного замку. П. Давиденко обіцяв узяти цю функцію на 

себе й додатково забезпечувати «безденежно лекарствами благотворительное 

общество, приют и раненых господ офицеров». М. Бурцов брався здійснювати 

безкоштовне постачання ліків дитячому притулкові та повітовому духовному 

дівочому училищу. Суперечки тривали до грудня 1861 року. Зрештою міністр 

внутрішніх справ дозволив відкрити «вільну» аптеку в місті Харкові 

провізорові П. Давиденку. Відразу ж після цього почалась нова тяганина з 

приводу місця розташування нової аптеки. Утримувачі вже існуючих аптек 

намагалися будь-що не допустити конкурента до центру міста. І все ж таки у 

грудні 1862 року аптека була відкрита на Театральному майдані. Проте ще 

довгий час ображені харківські аптекарі не могли заспокоїтися і продовжували 

писати скарги [55, ф. 3, оп. 180, спр. 86, арк. 1–34; оп. 192, спр. 432, арк. 1–12, 

14, 23, 39, 63, 64, 72–80, 91, 92, 104, 108, 110–114, 120; ф. 12, оп. 1, спр. 1449, 

арк. 1–209; 253, с. 269–272, 277–279]. 

Така жорстка конкуренція в аптекарському бізнесі пояснювалася тим, що 

«вільні» аптеки насправді були зовсім не вільними, коли йшлося про 

встановлення цін на їхню продукцію. Ціни на аптечні товари в той час були 

суворо регламентовані документом, що називався «Аптекарською таксою» [55, 

ф. 3, оп. 55, спр. 189, арк. 1–4; оп. 59, спр. 33, арк. 1–3; оп. 165, спр. 49, арк. 1–

4], і свої прибутки власник аптеки міг збільшити тільки збільшенням 

товарообігу. Тому відкриття кожної нової аптеки реально загрожувало тим, що 

вже існували, зменшенням їхніх оборотів, а відтак і прибутків. 

Харківські тогочасні «вільні» аптеки були дуже непогано обладнані. Усі 

вони містились у просторих кам'яних будинках із бляшаним дахом, мали 

обов'язкові окремі приміщення для лабораторії, кокторїї, матеріальної, 



 

 

 

рецептурної кімнат, кімнати для збереження трав, сушарні для трав, квітів і 

коріння, а також комору і льох. Усі сильнодіючі та отруйні речовини 

зберігалися окремо, під замком у спеціальних шафах і були опечатані. У кожній 

аптеці, крім управляючого, працювали по 2-6 фахівців (провізорів, 

аптекарських помічників, аптекарських учнів) та 1-3 робітники [55, ф. 3, оп. 79, 

спр. 192, арк. 6, 13; ф. 12, оп. 1, спр. 22, арк. 26–28; спр. 100, арк. 35–47; спр. 

1525, арк. 1–21; спр. 1525, арк. 13–14, 17–18; спр. 1796, арк. 31; оп. 2, спр. 20, 

арк. 2–11]. 

Харківська лікарська управа пильно контролювала «вільні» аптеки. 

Періодично члени управи проводили їх планові й позапланові огляди. 

Результати перевірок розглядалися на засіданнях управи. Власникам аптек та 

їхнім управляючим надсилали розпорядження щодо усунення виявлених під 

час перевірок вад. Якщо у призначений термін їх не усували, то розпочинався 

процес закриття аптеки відповідно до порядку, передбаченого «Аптекарським 

статутом». Проте в Харкові до цього ніколи не доходило. Іноді лікарська управа 

«ставила на вид» або робила «строжайшее замечание» власникам чи 

управляючим, виносила їм догани, а якщо виявлені порушення були грубими, 

інформувала про них медичний департамент МВС, який вживав своїх заходів 

дисциплінарного впливу до порушників [55, ф. 2, оп. 1, спр. 22, арк. 13–34; ф. 

12, оп. 1, спр. 119, арк. 15; спр. 161, арк. 1–23; спр.1416 (а), арк. 10; спр. 1525, 

спр. 1582, арк. 1–33; арк. 1–21; спр. 1675, арк. 1–60; спр. 1796, арк. 1–146; оп. 2, 

спр. 20, арк. 1–17]. 

Управляючий «вільною» аптекою не мав права лишити її навіть на один 

день, не сповістивши про це лікарську управу. У випадках хвороби, відпустки, 

від'їзду управляючого, він і співробітник, який залишався замість нього, 

подавали рапорти до лікарської управи про передачу аптеки, а після повернення 

управляючого до своїх обов'язків – знову відповідні рапорти. Змінюючи 

управляючих, власники аптек просили лікарську управу про відповідний на це 

дозвіл, після одержання якого також відбувалась передача аптеки [55, ф. 12, оп. 

1, спр. 242; спр. 1054; спр. 1300; спр. 1714; ф. 12, оп. 2, спр. 160]. 



 

 

 

Із «казенних» аптек у Харкові в дореформений період діяла аптека при 

«богоугодных заведениях» Слобідськоукраїнського (пізніше – Харківського) 

Приказу громадського опікування. Щоправда, 1817 р. при цьому ж Приказі 

з'явилася й друга аптека. Її разом із медикаментами, матеріалами та «прочими 

аптекарскими вещами» на загальну суму 3806 руб. 16 коп. пожертвував для 

лікарняних закладів Слобідськоукраїнського Приказу громадського опікування 

інспектор лікарської управи доктор Майєр. Згодом ці аптеки злилися в одну 

[55, ф. 3, оп. 28, спр. 208, арк. 1–5; оп. 33, спр. 71, арк. 1–14; оп. 51, спр. 78, арк. 

4, 7; ф. 12, оп. 1, спр. 22, арк. 34; спр. 1416 (а), арк. 1 (а); спр. 1487, арк. 236; 

спр. 1564, арк. 2]. 

«Казенна» аптека була найбільшою з усіх харківських аптек. 1860 року 

вона відпустила приблизно стільки ж ліків, скільки всі інші п'ять «вільних» 

аптек разом [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1487, арк. 290]. 

У 1799 році губернська лікарська управа дала вказівку заготовляти 

лікарські рослини. Відтоді Слобідськоукраїнська (Харківська) лікарська управа 

разом з управляючим «казенною» аптекою, харківським поліцмейстером і 

міським головою за підтримки губернатора щорічно організовували в Харкові 

та на його околицях заготівлі «врачебных произрастаний» [55, ф. 3, оп. 12, спр. 

257, арк. 2–6; оп. 16, спр. 293, арк. 1–3; оп. 17, спр. 134, арк. 1, 3; спр. 448, арк. 

6–13]. Перший Слобідськоукраїнський лікарський інспектор доктор І.М. 

Міндерер власноруч склав рекомендації щодо збирання і розпізнавання 

лікарських рослин для губернського травника [316, с. 88–89]. Крім того, у 

Харківській губернії тривалий час збирали «разные травы, цветы, растения и 

коренья» для лубенської «казенної» аптеки, з яких там виготовляли ліки для 

військових госпіталів російської армії та флоту. А 1822 року харківський віце-

губернатор розпорядився, щоб частина збору надходила до харківської 

«казенної» аптеки. Ця практика зберігалася й у наступні роки. Отже, аптека при 

«богоугодных заведениях» Приказу громадського опікування заготовляла 

значну кількість лікарських рослин і мала можливість постачати їх до 

харківських «вільних» аптек [55, ф. 3, оп. 23, спр. 353; оп. 28, спр. 35; оп. 32, 



 

 

 

спр. 77; оп. 36, спр. 87; оп. 46, спр. 188; оп. 52, спр. 65; оп. 69, спр. 35; оп. 73, 

спр. 33; оп. 85, спр. 59]. 

Всупереч твердженням авторів «Історії фармації України» [87, с. 104–

106], аптека на Сабуровій дачі залишалась єдиною в Харкові «казенною» 

аптекою упродовж усього дореформеного періоду ХІХ ст. [55, ф. 3, оп. 221, спр. 

176, арк. 193]. А в пореформені часи таких у місті й зовсім не було. Після 

перетворень, які пережили «богоугодные заведения», харківська «казенна» 

аптека стала аптекою при губернській земській лікарні [320, с. 223] і 

залишалася найпотужнішою серед аналогічних закладів Харкова. Аптека на 

Сабуровій дачі обслуговувала всі установи Харківського губернського земства, 

однак «вільної» реалізації лікарських засобів населенню, не пов’язаному з цими 

установами, не вела. За 1913 рік аптека Харківської губернської земської 

лікарні обслужила понад 150 тисяч рецептів [256, с. 90; 258, с. 159]. 

У пореформені часи в Харкові розпочався бурхливий розвиток 

лікувальних закладів. Більшість із них мала власні аптеки (їхню діяльність 

висвітлено в підрозділі, що присвячений стаціонарній та амбулаторній 

допомозі), однак права «вільного» продажу ліків вони не мали. 

Що ж до «вільних» аптек, то наступна, сьома, з’явилась у Харкові 1870 

року [320, с. 223]. Отже, на той час при населенні у 81 тисячу [7, т. 2, с. 117] 

одна «вільна» аптека охоплювала 11571 жителя. 

На початку 1880-х років у місті було вже 10 «вільних» аптек, на кожну з 

них припадало 12873 особи [330, отд. III, с. 180–181]. Таке зниження 

забезпеченості аптекарськими послугами при зростанні кількості аптек було 

обумовлене бурхливим приростом населення. 

До 1890-х років «вільних» аптек у Харкові стало 13, але на одну аптеку 

припадало тоді майже 15000 жителів [337, отд. IV, с. 255]. 

У 1900 році в Харкові функціонувало 19 «вільних» аптек. Середне 

навантаження на кожну з них (не беремо до уваги дві гомеопатичні) становило 

11612 осіб. Та крім аптек, у місті вже торгувало 33 аптечних магазини (на 1868 



 

 

 

рік їх було лише 2), і вони відчутно розвантажували аптеки [7, т. 2, с. 477; 346, 

отд. I, с. 67]. 

1902 року кількість «вільних» аптек у Харкові досягла 23, 1904 – 24, 1910 

– 35. Аптечних магазинів у 1904 році працювало 32, а в 1910 році – 42. При 

цьому в 1902 році одна «вільна» аптека (без двох гомеопатичних) 

обслуговувала 9776 жителів міста, у 1904 – 8596, у 1910 – 6710 [348, отд. Х, с. 

313–314]. У 1904 р. кількість жителів на одну аптеку в Москві складала 20611 

осіб, у Одесі – 10629 осіб, у Києві – 12328 осіб. Цей же показник у 1910 р. 

складав у Санкт-Петербурзі 9373 особи, у Москві – 18286 осіб, у Києві – 12748 

осіб (див. табл. Б.1, Б.2) [48, с. 214–215, 228–229, 0106–0107, 0108–0109; 49, с. 

18–19, 564–565, 226–227, 402–403]. 

Отже, підвалини аптечної справи в Харкові були закладені наприкінці 

XVIII – у першій половині XIX століть. Забезпечення населення лікарськими 

засобами, як вид медичної допомоги, розвивався за тих часів у двох напрямах: 

по державній («казенній») лінії та по лінії приватних («вільних») аптек. У 

аптечному бізнесі точилася жорстка конкурентна боротьба. Але вона не 

приводила до зниження цін на медикаменти, оскільки ціни регламентувалися 

«Аптекарською таксою». Унаслідок дорожнечі медикаментів лікарські засоби 

були мало приступні для незаможної більшості харківської громади. У 

післяреформений період мережа аптечних закладів міста продовжувала 

зростати. З’явилися аптеки при нових лікувальних закладах, а також аптечні 

магазини. З іншого боку, «казенна» форма забезпечення населення лікарськими 

засобами відійшла в минуле. Рівень забезпеченості «харьковцев» аптечними 

послугами був найвищим серед українських міст у межах Російської імперії і 

навіть вищим за відповідний рівень у Санкт-Петербурзі та Москві. Проте, 

незважаючи на досить високі темпи розвитку аптечної мережі, вони не 

поспівали за випереджальним ростом населення, і рівень його забезпеченості 

аптекарськими послугами залишався низьким. 



 

 

 

Таким чином, історичні умови фундації основних видів медичної 

допомоги населенню Харкова склалися так, що вони з’явилися ще на першому 

етапі розвитку харківської охорони здоров'я: стаціонарна допомога й аптечне 

забезпечення медикаментами – у ХVIII ст., амбулаторна допомога – в першій 

половині ХІХ ст. Але за тих часів, внаслідок слабкого розвитку медичної 

частини міста, дорожнечі медичних послуг, скрутного матеріального 

становища і безграмотності простого люду, більша частина харківських 

мешканців була позбавлена будь-якої медичної допомоги. 

Кількісний і якісний стрибок у розвитку основних видів медичної 

допомоги стався в Харкові після великих реформ ХІХ ст. Так, кількість ліжок 

для стаціонарних хворих виросла з 1882 р. по 1912 р. у 5,4 рази. Динаміка 

процесу зростання всіх кількісних показників стаціонарної, амбулаторної 

допомоги, аптечної справи та їх кінцеві результати напередодні Першої світової 

війни були одними з найкращих в імперії (див. табл. Б.1, Б.2) [48, с. 3, 156, 164, 

214-215, 228–229, 094, 095, 0106–0109; 49, с. 3, 18–19, 190, 226–227, 364, 402–

403; 528, 564-565]. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть у місті з’явився і 

одним з перших в державі почав активно розвиватися новий вид медичної 

допомоги – швидка і невідкладна. Якість медичних послуг перебувала в цілому 

на сучасному рівні. Але загалом розвиток медичного обслуговування 

мешканців Харкова і в пореформений період відставав від потреби в ньому. 

Головними чинниками, які спричиняли таке відставання, були загальні 

адміністративно-бюрократичні вади системи влади в Російській імперіі; 

недостатня увага цієї влади до громадської охорони здоров'я взагалі і до її 

фінансування, як наслідок, зокрема; висока платня за якісну медичну допомогу, 

яка була не по кишені основній масі «харьковцев»; і, нарешті, бурхливе і 

випереджальне (порівняно з ростом мережі медичних закладів) збільшення 

харківського населення. 

 

 

 



 

 

 

 

РОЗДІЛ 5 

ХАРКІВСЬКА ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я В ПЕРСОНАЛІЯХ. РОЛЬ І МІСЦЕ 

ОСОБИСТОГО ФАКТОРА 

 

 

 

Історію харківської охорони здоров'я творили люди, серед яких 

вирізнялися окремі значні постаті. Їх життєписи дозволяють простежити, ніби в 

мініатюрі, на конкретних прикладах, еволюцію досліджуваних явищ на тлі 

соціально-економічного ладу і політичного устрою країни і безпосередньо 

сконцентрувати увагу на тих подіях, що відбувалися в Харкові. 

Дисертант вважає за потрібне пояснити загальні засади побудови розділу 

і критерії відбору персоналій до нього. Вони визначені терміном 

«просопографія». 

Змістом розділу є біографії видатних діячів охорони здоров'я Харкова. 

Відбір персоналій, а їх усього 17, визначався, насамперед, прагненням виділити 

найбільш яскраві особистості, які ще за життя домоглися визначних успіхів у 

своїй професійній діяльності і шани сучасників, а після смерті увійшли до 

когорти видатних харків’ян, яких не втомлюються із вдячністю згадувати 

нащадки. Вибрані видатні організатори основних клінічних напрямів діяльності 

(терапії, хірургії, акушерства й гінекології, педіатрії, за винятком стоматології, 

яка за тих часів у Харкові ще не набула розвитку), а також санітарно-

протиепідемічної справи. Їх персоналії згруповано в два підрозділи, відповідно 

до двох етапів розвитку дорадянської охорони здоров'я в Харкові. Слід 

зауважити, що XVIII – початок ХІХ століть не висунули масштабних фігур у 

справі організації охорони здоров'я в Харкові. І це не випадково, а радше 

закономірно, оскільки сама харківська охорона здоров'я тоді перебувала ще в 

«дитячому» віці. Подальше її становлення з лихвою компенсувало брак 

визначних особистостей попередніх часів. Тому в першому підрозділі 

розглядаються постаті, діяльність яких хронологічно суттєво «зачепила» 



 

 

 

дореформену добу, а в другому – такі, хто розпочинав свою кар’єру вже в 

період реформ 60-70-х рр. ХІХ ст. або по їх закінченні. 

Матеріал біографій у підрозділах розташований за алфавітом прізвищ і 

поданий за спеціально опрацьованою схемою. 

Основу біографічних даних персоналій складає хронологічна канва життя 

і діяльності з виділенням найважливіших фактів. Наголос робиться на 

професійній та громадській діяльності в царині практичної охорони здоров’я і 

саме в Харкові. При цьому наукові досягнення не аналізуються, оскільки вони 

вимагають заглиблення в спеціальні медичні дисципліни. Включено імена як 

українців, так і представників інших національностей, які залишили помітний 

слід в історії Харкова. Такий підхід відбиває все поліетнічне розмаїття цих 

діячів, що зумовлено багатовіковим переплетенням історичної долі різних 

народів на теренах міста. 

Таким чином, з багатьох існуючих підходів до відтворення біографічних 

портретів історичних особистостей у контексті колективної біографії 

конкретної суспільної групи автор віддав перевагу поєднанню професійної і 

територіальної ознак, завдяки чому фактологічна база розділу здатна глибше 

розкрити тему дисертації. 

 

 

5.1. Біографічні портрети перших видатних організаторів охорони 

здоров'я в Харкові 

 

 

5.1.1. Альбрехт Фрідріх-Вільгельм (Федір Карлович) (1800 – після 

1863). Народився у 1800 р. Німець, протестантського віросповідання. Закінчив 

медичний факультет Дерптського університету. Там само 1825 р. був 

удостоєний ступеня доктора медицини. Працював повітовим лікарем в Юхнові, 

ординатором Одеської міської лікарні. 1830 р. брав участь у ліквідації спалаху 

чуми під Одесою, за що був нагороджений царем. З 1835 р. – інспектор 



 

 

 

лікарської управи в Одесі. У 1838 р. призначений директором терапевтичної 

клініки Харківського університету і обраний професором по кафедрі терапії і 

клініки. Згодом став і деканом медичного факультету університету [11, с. 140–

141; 124, с. 24]. 

Чверть століття, з 1838 по 1863 рр. очолював професор Ф.К. Альбрехт 

терапевтичну університетську клініку. Це був типовий німець на російській 

службі миколаївського загартування — жорсткий, принциповий і педантичний. 

Він робив свою справу, незважаючи на досить скрутне фінансове становище, 

рівно й акуратно. Коли становище дещо покращилося, Ф.К. Альбрехт зайнявся 

докорінним перевлаштуванням клініки, зробив чимало вдосконалень як в 

організаційній роботі, так і в педагогічному процесі. При ньому вперше стали 

складатися історії хвороб, купувалася значна кількість нових інструментів, 

додалося шістнадцяте ліжко для непередбачуваних небезпечних випадків, 

кількість амбулаторних відвідувань сягала 1250 на рік. Він невтомно дбав про 

внутрішнє облаштування та упорядкування клініки. Сам професор працював у 

клініці щоденно, що на ті часи було рідкістю [130, с. 22, 27, 33, 34, 35, 36, 38, 

47, 48, 49, 52, 54, 57, 72, 388]. Навіть вимогливий генерал-губернатор С.О. 

Кокошкін у звіті про огляд Харківського університету відзначив: «Клинический 

институт по устройству своему в отношении врачебно-ученом находится 

в весьма хорошем состоянии и пользуется заслуженным доверием» [там само, 

с. 341–342]. Але треба зауважити, що тут, окрім громадського, професор Ф.К. 

Альбрехт мав і власний неабиякий інтерес: у 50-ті – на початку 60-х років він 

вів найбільшу в Харкові приватну лікарську практику. Причому, на казенних 

(університетських) площах і з використанням казенного обладнання. Але тоді 

така діяльність не заборонялася і навіть не вважалась аморальною. 1861 р. у 

нього пройшли лікування з приводу різних захворювань 523 пацієнти. 

Враховуючи, що загальна кількість населення Харкова тоді становила близько 

50 тисяч осіб, ця цифра виглядає досить значною [253, с. 33]. 

Поряд із цим Ф.К. Альбрехт надавав безкоштовну медичну допомогу 

малозабезпеченим хворим під егідою Харківського доброчинного товариства 



 

 

 

[там само, с. 34]. А під час страшної напасті – холерної епідемії 1847 р., поклав 

на вівтар громади свої сили, знання і досвід, перетворивши клініку, яку 

очолював, на холерний стаціонар. І виявив у боротьбі з холерою високу 

самовідданість, виконуючи свій лікарський обов'язок з ризиком для життя [248, 

с. 116–117; 253, с. 86]. 

У 1863 р. Ф.К. Альбрехт – один із засновників Харківського медичного 

товариства, надалі його активний, а з 1863 р. і почесний член [235, с. 6; 286, с. 

17; 365, с. 474]. 

Дійсний статський радник. Кавалер орденів Святої Анни 3-го ступеня, 

Святої Анни 2-го ступеня з імператорською короною і Святого Станіслава 2-го 

ступеня з імператорською короною. «Высочайше всемилостливо 

пожалованный» діамантовим перснем (1830 р.). Медаль на Олександрівській 

стрічці «За содействие к прекращению чумы в 1837 году» і знак відзнаки за 

тридцять років бездоганної служби. Заслужений професор Імператорського 

Харківського університету (1863 р.). За наказом міністра від 28 серпня 1862 р. 

звільнений зі служби з 28 липня 1863 р. з правом носіння мундира. Далі сліди 

Ф.К. Альбрехта втрачаються [11, с. 140–141; 55, ф. 12, оп. 1, спр. 1158, арк. 8, 

63; 123, с. 24]. 

Отже, професор Ф.К. Альбрехт увійшов до історії Харкова не тільки як 

талановитий вчений і педагог, але також як висококваліфікований лікар і 

видатний організатор охорони здоров'я в місті дореформеної доби. 

5.1.2. Брандейс Герман Федорович (1794–?). Дуже небагато часу 

пропрацював професор Герман Федорович Брандейс в Харкові. Але це була 

яскрава особистість, видатний клініцист і організатор, який залишив у історії 

харківської охорони здоров'я яскравий слід і гідний стояти в одному ряду з її 

найкращими представниками. Він належить до славної плеяди тієї харківської 

медичної професури, що організовувала роботу клінік Імператорського 

Харківського університету в період їхнього становлення. 

Г.Ф. Брандейс народився 1794 р. Німець за походженням, 

протестантського віросповідання. Медичну освіту і ступінь доктора медицини 



 

 

 

одержав за кордоном Російської імперії. У березні 1828 р., за рекомендацією 

цивільного генерал-штаб-доктора, він очолив кафедру патології, терапії та 

клініки Харківського університету. З моменту призначення директором клініки 

професор Г.Ф. Брандейс насамперед енергійно взявся за її перебудову й привів 

цей заклад у зразковий, як на ті часи, стан. Для цього він не шкодував ні сил, 

працюючи в клініці без вихідних, ні коштів (правда, казенних), істотно 

перевищуючи всі закладені в кошторисах витрати. Завдяки його зусиллям 

потужність терапевтичної клініки була збільшена, а її оснащення стало 

відповідати європейським стандартам. У цілому клініка професора Г.Ф. 

Брандейса стала відомою як одна з найкращих не тільки в Російській імперії, 

але й у всій Європі. Клінічну роботу директор поставив на такий рівень, що 

вона, на думку сучасників, робила честь університету і мала бути прикладом 

для наслідування [8, с. 70–71; 130, с. 8, 19, 339–340]. 

Апогеєм його діяльності в Харкові стала робота під час першої холерної 

епідемії в 1830 р. Тоді директор терапевтичної клініки професор Г.Ф. Брандейс 

очолив усю медичну частину боротьби з холерою в місті. При цьому він виявив 

високий професіоналізм і неабияке почуття відповідальності за доручену 

справу, з якою гідно впорався, не зважаючи на величезний ризик для життя. 

Справа в тому, що за тих часів неосвічений харківський плебс не довіряв 

лікарям взагалі, а німців не жалував і поготів. На комусь потрібно було зігнати 

злість, страх перед хворобою і гіркоту понесених втрат. Тому головним 

винуватцем загального бідування простий люд «призначив» очільника всіх 

медичних протихолерних заходів професора Г.Ф. Брандейса, якого прозвав 

«Брудесом-Клинником». «…Однажды, – згадував сучасник тих подій Ф.О. 

Рейнгардт, – при возвращении его из клиники за Лопань, толпа окружила его на 

мосту со злым намерением; разъярѐнная, кричала: «бить его, клинника, да в 

воду!». Насилу, при помощи полиции, удалось вырвать его у толпы, посадить 

на дрожки и отправить домой. Буйство росло, и полиция потеряла власть над 

освирепевшим народом» [250, с. 138–139; 364, с. 259]. 



 

 

 

Багатьох своїх задумів і починань щодо вдосконалення терапевтичної 

клініки Г.Ф. Брандейс завершити не встиг через свою складну вдачу. Він був 

ще одним типовим німцем миколаївського ґатунку на медичній службі в 

Харкові. Справу свою знав і виконував скрупульозно і досконало. Геть не 

терпів нехлюйства. Відрізнявся дуже гордою й незалежною вдачею. Ніколи не 

підлабузничав і не гнувся перед начальством. Але при всіх його незаперечних 

чеснотах сучасники визнавали, що самолюбство Германа Федоровича набувало 

гіпертрофованого характеру і переростало в чванливість, сварливість, 

зневажливе ставлення до колег. Його пихатість дратувала багатьох. На відміну 

від Ф.К. Альбрехта, Г.Ф. Брандейс навіть не зволів вивчити російську мову і 

викладав німецькою або латиною, що також не додавало йому популярності. 

Все це зрештою коштувало йому директорської посади. Внаслідок важкої 

незлагідної вдачі професор пересварився з багатьма колегами й нажив собі 

безліч ворогів, серед яких опинився навіть ректор університету М.І. 

Єллінський. Перший привселюдний конфлікт стався 1829 року, коли на 

офіційний захід Г.Ф. Брандейс з’явився без мундира і шпаги. Його 

обвинуватили в політичній «неблагонадежности». Друга сутичка М.І. 

Єллінського з Г.Ф. Брандейсом сталася в 1830 р., під час холерної епідемії, і 

спричинила відставку останнього. Приводом стало те, що професор Г.Ф. 

Брандейс, зайнятий міськими проблеми, не приділив належної уваги двом 

студентам, захворілим на холеру, хоча за сумісництвом обіймав посаду 

університетського лікаря. Цей випадок широко розголосили і змусили Г.Ф. 

Брандейса подати у відставку, яку й було прийнято в серпні 1831 року. Опікун 

навчального округу, який прийняв відставку, так доповідав про це міністрові 

внутрішніх справ: «Не отвергаю, что Брандейс характера крутого, 

вспыльчивого и гордого…, однако нельзя не отдать справедливости, что 

профессор Брандейс устроил клинику в таком виде и порядке, что заведение это 

делает честь университету… Вообще Брандейс привел хозяйственную часть 

клиники в такое устройство, что остается только продолжать и следовать его 

примеру» [11, с. 138–139; 130, с. 262]. 



 

 

 

Після відставки з Харківського університету Г.Ф. Брандейс одержав 

престижне місце інспектора лікарської управи в Орлі [11, с. 139]. Але його 

подальшу діяльність, на жаль, простежити не вдалося. 

5.1.3. Наранович Петро Андрійович (1805–1858). П.А. Наранович 

народився 1805 р. в с. Чаплівці Кролевецького повіту Чернігівської губернії в 

родині священика. Українець. 

Медичну освіту здобув у Санкт-Петербурзькій медико-хірургічній 

академії, яку закінчив 1826 р. зі званням «лекаря 1-го отделения». Був 

залишений в академії прозектором зоотомії. З 1827 р. він виконував ще й 

обов'язки позаштатного ординатора в Петербурзькому військовому шпиталі. У 

липні 1829 р. отримав звання «штаб-лекаря». 1833 р. був переміщений на 

посаду прозектора анатомії СПб МХА. Звання медика-хірурга отримав у липні 

1834 р. Ступінь доктора медицини здобув 13 березня 1837 р. після захисту 

відповідної дисертації [137, с. 70; 141]. 

У квітні 1837 р. П.А. Наранович був призначений екстраординарним, а 9 

вересня 1838 р. затверджений ординарним професором кафедри анатомії 

Імператорського Харківського університету. Професор надавав великого 

значення поповненню анатомічного музею кафедри. Сам сумлінно працював 

над виготовленням препаратів, передав до музею понад 220 анатомічних 

препаратів. За його ініціативи й безпосереднього керівництва було зведено 

новий позаміський анатомічний театр в університетському саду (нині сад ім. 

Т.Г. Шевченка). 

У 1853 р. П.А. Наранович став директором хірургічної клініки 

Харківського університету, де й працював до останнього дня свого життя. 

Незважаючи на велике педагогічне навантаження в університеті, він проводив у 

клініці найскладніші операції, часто використовуючи хірургічні інструменти 

власної конструкції. Він умів запроваджувати все найкраще з досягнень 

європейської та вітчизняної науки і практики. Лише за три роки (лютий 1853 – 

січень 1856) провів 472 найскладніші операції. Часто брався за операції 

безнадійно хворих людей. Особливо уславився своїми операціями як окуліст. 



 

 

 

П.А. Наранович вперше в Харкові застосував ефірний наркоз через пряму 

кишку. На власні гонорари купував навчальні приладдя і літературу для 

хірургічної клініки на значні суми [11, с. 10–11; 137]. 

Багато сил професор П.А. Наранович віддав харківській охороні здоров'я 

поза університетом. На громадських засадах він упродовж вісьмох років 

працював лікарем шляхетного пансіону 2-ої Харківської чоловічої гімназії і 

більше року – лікарем при Харківській духовній семінарії. У семінарії згодом 

П.А. Наранович став штатним лікарем. З 1844 р. надавав безкоштовну 

допомогу малозабезпеченим хворим у складі Харківського доброчинного 

товариства [124, с. 72; 253, с. 34]. 

За часів лихоліть, таких, як війна чи епідемія, Петро Андрійович завжди 

проявляв себе старанним трудівником-лікарем, який невтомно і безкоштовно 

піклувався про своїх хворих. Відзначився у боротьбі з холерою в 40-і роки. А 

під час Кримської війни йому було доручено керувати хірургічним відділенням 

Харківського тимчасового шпиталя. За видатні успіхи в цій роботі на підставі 

царського маніфесту від 26 серпня 1856 р. нагороджений темно-бронзовою 

медаллю на Андріївській стрічці [130, с. 48–49; 248]. 

За свого життя професор П.А. Наранович був людиною відомою і 

шанованою. Тарас Шевченко написав його портрет не випадково. 

Дійсний член Товариства російських лікарів у Петербурзі (з 1843 р.). 

Почесний член Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії (з 1850 p.). 

Харківський навчальний округ, міністерство народної освіти 

неодноразово відзначали П.А. Нарановича своїми нагородами – подяками 

опікуна навчального округу і двічі «Знаком отличия» міністерства (1844 і 

1846 рр.) 

Статський радник (1846 р.). Кавалер орденів Святої Анни 3-го ступеня 

(1844 р.), Святої Анни 2-го ступеня (1849 р.) і Святої Анни 2-го ступеня з 

імператорською короною (1852 р.), Святого Володимира 3-го ступеня (1855 р.) 

[55, ф. 12, оп. 1, спр. 1158, арк. 9 (зв.), 69 (зв.)]. 



 

 

 

Звільнився з державної служби за станом здоров’я 7 жовтня 1856 р. 

Помер Петро Андрійович Наранович на 54 році життя 8 (20) травня 1858 р. 

[124, с. 72; 137; 141]. 

5.1.4. Франковський Владислав Андрійович (1819–1895). Народився 

1819 року в Мозирському повіті Мінської губернії у дворянській родині. Поляк, 

римсько-католицького віросповідання. Втративши батьків у дитинстві, він 

залишився на піклуванні сторонніх людей. Власне сирітське дитинство будило 

у В.А. Франковському найглибше співчуття до страждань інших людей. 

Прагнення надати допомогу стражденним стало провідною ідеєю його життя й 

позначилося на всій його професійній та громадській діяльності [28, с. 21–24; 

259, с. 202; 260, с. 227; 261, с. 240; 262, с. 258]. 

На п’ятнадцятому році свого життя обдарований юнак вже отримав 

середню освіту в Мозирському п'ятикласному дворянському училищі, де 

особливо цікавився природничими науками. Потім вступив до Віленської 

медико-хірургічної академії, звідки з другого курсу перейшов 

«казеннокоштным» студентом до Харківського університету, медичний 

факультет якого закінчив у 1840 році зі званням «лекаря 1-го отделения». В 

останні роки навчання В.А. Франковський, навіть незважаючи на негоду, 

вирушав на околиці Харкова лікувати бідняків, які тоді були позбавлені 

медичної допомоги. Закінчивши курс навчання, він упродовж п’яти років 

працював ординатором терапевтичної та акушерської клініки. Працюючи там, 

Владислав Андрійович здобув популярність у Харкові і, як наслідок, досить 

велику практику. Але майже весь свій заробіток, крім жалування, він віддавав 

на потреби незаможних хворих. 

У 1845 р. В.А. Франковский обійняв посаду лікаря «своекоштных 

студентов и ветеринарных воспитанников» університету. Перебуваючи на цій 

посаді, він щороку жертвував по 60 рублів на ліки для малозабезпечених 

студентів. Цю посаду на громадських засадах Владислав Андрійович 

продовжував виконувати й надалі, перейшовши через три роки на роботу в 



 

 

 

губернську лікарську управу [55, ф. 12, оп. 1, спр. 460, арк. 5–7; спр. 1103, арк. 

7–9; 249, с. 177–178; 259, с. 202; 260, с. 227; 261, с. 240; 262, с. 258]. 

Отже, в 1848 р. В.А. Франковський був призначений акушером 

Харківської лікарської управи, де й працював десять років до 1858 р., часто 

виконуючи обов’язки інспектора управи. Після звільнення з цієї посади він 

повністю зосередився на громадській діяльності. 

Ще від створення в 1843 р. Харківського доброчинного товариства В.А. 

Франковський протягом усієї своєї трудової діяльності, понад сорока років, на 

громадських засадах лікував хворих, що опікувалися цим товариством, 

причому переважно власними ліками. До того ж з власної ініціативи Владислав 

Андрійович брав на безкоштовне лікування й повне забезпечення ліками безліч 

інших пацієнтів. От що писали з цього приводу «Харьковские губернские 

ведомости» в 1886 р.: «Приемная В.А. от начала его служения обществу была 

единственным местом в Харькове, где ежедневно бедное население находило 

не только медицинские советы, но и даровой отпуск лекарств в широких 

размерах… И так продолжалось многие годы до учреждения в 1863 году… при 

медицинском обществе бесплатной амбулаторной больницы… Но… приемная 

В.А. и в настоящее время… переполнена больными преимущественно из 

беднейшего класса людей» [311]. За 52 роки практики В.А. Франковський 

прийняв у себе понад 200 тисяч пацієнтів. І це не враховуючи візитів на 

домівки до хворих. А в Харкові, без перебільшення, майже не було будинків, де 

він не побував би як лікар. Владислав Андрійович постійно надавав допомогу 

державним селянам, безкоштовно надаючи їм ліки. Десятки років цей лікар-

подвижник і гуманіст працював без відпусток і вихідних. Навпаки, у недільні й 

святкові дні амбулаторний прийом у нього ставав більшим. Без платні 

працював В.А. Франковский лікарем і при Харківському дитячому притулку, 

знову ж таки постачаючи хворим ліки власним коштом [28, с. 15, 16, 20; 253, с. 

33–34]. 

У пору всенародного лиха В.А. Франковський знаходився в місцях 

найбільшої потреби. Так, 1845 p., коли в Харкові надзвичайно поширився 



 

 

 

скорбут і була велика смертність населення, у тимчасовій скорбутній лікарні, 

яку очолив В.А. Франковський, майже всі хворі одужували завдяки його 

ретельному догляду. Під час страшних холерних епідемій у Харкові 1847 і 1848 

років, очолюючи відповідальні ділянки роботи, він не тільки енергійно 

виконував свої обов'язки, але й працював як фельдшер і навіть доглядальница, 

особисто доглядаючи за важкохворими. 1847 року, завдяки самовідданій праці 

В.А. Франковського, який очолював першу холерну лікарню під час епідемії, 

дві третини хворих були врятовані. Такий показник для тих часів був просто 

вражаючим. У цій важкій і небезпечній роботі В.А. Франковському допомагали 

студенти медичного факультету, які душі не чули в своєму улюбленому 

докторові [28, с. 13, 14; 55, ф. 12, оп. 1, спр. 460, арк. 8; спр. 1103, арк. 9 (зв.) –

14; 249, с. 178; 253, с. 86]. 

Під час Кримської війни Владислав Андрійович безкоштовно працював у 

харківських військових шпиталях і за власний рахунок забезпечував поранених 

нижніх чинів ліками, що не належали до офіційного каталогу, але були конче 

необхідні для лікування. Так само під час російсько-турецької війни 1877–1878 

рр. він надавав безоплатну допомогу пораненим і хворим 

військовослужбовцям, за що був нагороджений спеціальним знаком відзнаки 

Червоного Хреста [55, ф. 12, оп. 1, спр. 1103, арк. 13–14; 365, с. 488–489]. 

У 1861 р. В.А. Франковський був одним із засновників Харківського 

медичного товариства й авторів його статуту. Надалі він брав активну участь в 

усіх без винятку напрямах діяльності ХМТ. За це в 1886 р., у день 

двадцятип'ятирічного ювілею товариства, Владислава Андрійовича одностайно 

обрали його почесним членом. А в 1892 р. ХМТ урочисто відзначило 

п'ятдесятиріччя лікарської й громадської діяльності лікаря-філантропа [235, с. 

6; 253, с. 187; 286, с. 17, 24–25, 64; 365, с. 284, 300, 488–489]. 

Від часу введення в дію в Харкові «Городового Положения» 1870 р., 

тобто з 1871 р. і до 1892 р., понад двадцять років, В.А. Франковський обирався і 

працював гласним Харківської міської думи [7, т. 2, с. 291–305]. У 1872 р. він 

виступив у думі ініціатором створення першої в місті дитячої лікарні. Його 



 

 

 

доповідь з цього приводу була співчутливо сприйнята думою, але минуло ще 

шість років завзятої праці, перш, ніж лікарню нарешті відкрили. Завдяки 

невтомній діяльності В.А. Франковського, її утримання повністю взяло на себе 

міське громадське самоврядування, що для губернських центрів Російської 

імперії було новиною. Сам же Владислав Андрійович був призначений думою 

опікуном лікарні, а згодом головою опікунської ради. Дитяча лікарня імені 

князя Д.М. Кропоткіна стала його улюбленим дітищем, для якого він не 

шкодував ні сил, ні коштів. Значна частина майна міської дитячої лікарні була 

або пожертвувана В.А. Франковським, або придбана за його власні кошти [253, 

с. 148–149]. 

Плідна громадська діяльність В.А. Франковського пов'язана не тільки з 

харківською охороною здоров'я. У 1867 р. указом «Правительствующего 

Сената» він був призначений мировим суддею Харківського судового округу й 

обов'язки ці сумлінно виконував майже двадцять років [249, с. 179]. 

Увесь 1870 рік Владислав Андрійович провів за кордоном, у Європі, де 

познайомився з діяльністю шпиталів, клінік і лікарень. Маючи для наукових 

занять лише нічні години, В.А. Франковський таки став автором 25 наукових 

праць. Але головним для нього залишалося безпосереднє служіння людям [28, 

с. 21–24]. 

На знак визнання видатних заслуг В.А. Франковського перед містом у 

1892 р. Харківська міська дума обрала цього, за висловами сучасників, «друга 

бедных», почесним громадянином Харкова [7, т. 2, с. 305]. За всю дожовтневу 

історію міста тільки два медики були визнані гідними такої честі – В.А. 

Франковський і Л.Л. Гіршман. 

Учасник і почесний член низки громадських організацій: член-

кореспондент Імператорського Віленського товариства лікарів (1848 р.); член 

комітету Варшавського медичного товариства (з 1855 р.); почесний член 

Харківського доброчинного товариства (1882 р.); почесний член Харківського 

медичного товариства (1886 р.); почесний член «Петербургского общества 



 

 

 

вспомоществования бывшим воспитанникам Харьковского университета» 

(1892 р.). 

Дійсний статський радник. Кавалер орденів Святого Станіслава 2-го 

ступеня (1857 р.) і Святого Станіслава 2-го ступеня з імператорською короною 

(1867 р.). Діамантовий перстень (1844 р.) і цінний подарунок (1847 р.) від 

імператора. «Знак отличия беспорочной службы за XV лет» (1858 р.). Знак 

Червоного Хреста «за оказанную безвозмездную помощь раненым и больным 

воинам» під час російсько-турецької війни (1879 р.) [28, с. 22]. 

Помер Владислав Андрійович Франковський 31 березня (12 квітня) 1895 

р. Після його смерті Харківське медичне товариство організувало збір 

пожертвувань і побудувало притулок для невиліковно хворих імені В.А. 

Франковського, який, на жаль, так і не був відкритий. Одна з вулиць міста 

Харкова носить ім'я В.А.Франковского. 1894 року Бахметіївський провулок і 

частину Рижовської набережної об’єднали у Франковську вулицю, що існує і на 

сьогодні. В.А. Франковський помер лише наступного року, тобто був увічнений 

за життя [286, с. 64]. 

 

 

5.2. Еліта харківської охорони здоров'я пореформеної доби 

 

 

5.2.1. Бєллін Емілій Федорович (1852–1902). Народився в Берліні. 

Німець за походженням. Протестантського віросповідання. 1860 р. його родина 

переїхала до Харкова, де батько, технік за фахом, одержав роботу на заводі. 

Е.Ф. Бєллін початкову освіту здобув у німецькій школі, потім вчився у 3-й 

Харківській гімназії, яку закінчив 1869 р. із золотою медаллю. Того ж року 

вступив на медичний факультет Харківського університету, де успішно вчився 

та захоплено займався науковою і практичною роботою. Четвертокурсником, 

під час канікул, брав участь у ліквідації епідемії холери в слободі Ольшани 

Харківського повіту. У 1874 р. Е.Ф. Бєллін закінчив з відзнакою університет і 



 

 

 

залишився асистентом-стипендіатом хірургічної клініки В.Ф. Грубе. Влітку 

1875 р. працював лебединським повітовим лікарем і тоді ж прийняв російське 

підданство. 1876–1877 рр. – земський лікар Грайворонського повіту, завідувач 

Борисівської лікарської дільниці [11, с. 261; 259, с. 13; 260, с. 15; 261, с. 15; 262, 

с. 15; 263, с. 19; 365, с. 497]. 

Під час російсько-турецької війни повернувся до Харкова, де у 1877–1879 

рр. працював ординатором барачного шпиталю Червоного Хреста. У травні 

1879 р. одержав посаду харківського поліцейського лікаря, яку обіймав майже 

20 років. Робота на судово-медичній посаді дала матеріал для дисертації. У 

1888 р. він захистив у Харківському університеті докторську дисертацію і 

здобув ступінь доктора медицини. Відтоді ж на посаді приват-доцента 

Харківського університету читав курси судової медицини й токсикології. У 

1892 р. був обраний конференцією Санкт-Петербурзької військово-медичної 

академії професором судової медицини, але не був затверджений на цій посаді 

через опір одного з керівників академії. Професором Е.Ф. Бєллін так і не став. 

Але його науковий і педагогічний рівень був дуже високим. Ґрунтовна 

теоретична підготовка, власний практичний досвід, хист до тонкого аналізу і 

красномовність робили його лекції і доповіді на судових процесах дуже 

цікавими й корисними для слухачів. Посада «городового» (поліцейського) 

лікаря давала величезний судово-медичний матеріал, який був Е.Ф. Бєлліним 

науково опрацьований і викладений у численних наукових публікаціях, 

присвячених переважно питанням судової експертизи та міської санітарії [123, 

с. 43; 130, с. 124, 141, 146, 149, 154, 155, 157, 158, 162, 166, 168; 259, с. 13; 260, 

с. 15; 261, с. 15; 262, с. 15; 263, с. 19]. Але підготовкою наукових праць він 

займався у вільний час. А головною для Емілія Федоровича залишалась 

практична робота. Він бездоганно виконував численні службові обов'язки. На 

початку 1883 р. за сумісництвом очолив «особливу» лікарню для лікування 

повій. У 1896 р. став першим заводським лікарем на Харківському 

паровозобудівному заводі і практично зачинателем фабрично-заводської 

охорони здоров'я в місті [253, с. 112, 209]. 



 

 

 

У Харкові Е.Ф. Бєллін був відомий майже всім і відігравав помітну роль у 

громадському житті. Член Харківського медичного товариства з 1875 р. і його 

секретар у 1888–1898 рр. Ініціатор створення в Харкові Пастерівського 

інституту. На зібрані ним кошти в Парижі за методом Л. Пастера пролікувався 

хлопчик, покусаний скаженим собакою, а двоє лікарів ХМТ пройшли там само 

стажування з метою вивчення цього методу. Саме його доповідь «О 

пастеровских прививках» на ювілейному засіданні ХМТ у 1886 р. переконала 

широкі кола прогресивної харківської громадськості в необхідності відкриття в 

місті бактеріологічної станції. Сам Е.Ф. Бєллін увійшов до складу комісії з її 

відкриття, де широко розгорнулася його енергійна й змістовна діяльність і 

втілювався хист організатора [286, с. 19, 27; 365, с. 315–317]. Також входив до 

кола фундаторів «Общества ночных дежурств врачей в г. Харькове» і обіймав 

посаду першого голови товариства [253, с. 232]. 

У 1898 р. Е.Ф. Бєллін захворів на невиліковну хворобу і 29 квітня (12 

травня) 1902 року на 50-му році життя помер у Сумах від прогресуючого 

паралічу [35, с. 14–15; 130, 123, с. 44; с. 262–263]. 

5.2.2. Бобін Володимир Павлович (1858–1925). В.П. Бобін народився 28 

березня 1858 р. у Переяславі в родині судді. З дворян. Українець (його предки 

по батьківській лінії – із запорозьких козаків), православний. Згодом родина 

переїхала до Харкова. Середню освіту В.П. Бобін одержав у 3-й Харківській 

гімназії. 1881 р. закінчив медичний факультет Харківського університету. У 

перші роки після закінчення університету працював асистентом на кафедрі 

загальної патології в професора І.М. Оболенського. 1882 р. вступив до 

Харківського медичного товариства і протягом 1882–1883 рр. приймав хворих у 

«лечебнице» ХМТ. У 1884 р. став лікарем-розпорядником амбулаторної 

«лечебницы», а з 1885 р. (одразу ж після відкриття лікарні) і лікарні товариства, 

діяльністю яких керував понад 40 років [259, с. 17; 260, с. 19; 261, с. 20; 262, с. 

22; 263, с. 25; 365, с. 308]. До нього, внаслідок низького рівня матеріального 

забезпечення, плинність на цій посаді була надзвичайно високою. Перші 

тринадцять років своєї роботи на посаді лікаря-розпорядника В.П. Бобін 



 

 

 

отримував від товариства мізерну як для лікаря і посадовця такого рангу 

платню – 600 рублів на рік [365, с. 307–308; 377, с. 56]. Він активно виступав за 

об'єднання «лечебницы» і лікарні ХМТ, що відповідає сучасним поглядам на 

взаємозв'язок поліклінічної й стаціонарної допомоги населенню. При лікарні, з 

ініціативи В.П. Бобіна, був організований пункт надання ургентної допомоги в 

будь-який час доби. І беззмінним черговим був сам лікар-розпорядник − В.П. 

Бобін, квартира якого знаходилася при лікарні [32, с. 6–9]. 

Лікарняну працю Володимир Павлович успішно суміщав з активною 

громадською діяльністю. Під його керівництвом здійснювалися роботи з 

реконструкції придбаного в 1896 р. для медичного товариства будинку, з 

перебудови бактеріологічної станції товариства і облаштування для неї стаєнь 

та приміщень для виготовлення протидифтерійної сироватки. Він став одним з 

організаторів будівництва притулку для невиліковних хворих імені доктора 

В.А. Франковського, на громадських засадах завідував «приютом для 

укушенных». Упродовж 1910–1912 рр. В.П. Бобін керував будівельною 

комісією ХМТ і разом з архітектором О.М. Бекетовим здійснив спорудження 

«Палацу медицини». Протягом тривалого часу очолював опікунську раду 

Олександрівської міської лікарні, домігся від міської думи коштів на зведення 

гінекологічного корпусу лікарні і сам очолив його будівництво. В.П. Бобін 

багато років (з 1896) був лікарем 3-ої Харківської гімназії й за цензом цієї 

гімназії обирався до Харківської міської думи в 1910 р. Гласним думи він 

працював з 1910 по 1914 рр. І всю цю величезну громадську діяльність В.П. 

Бобін здійснював безоплатно. Більше того, він неодноразово відмовлявся від 

грошових винагород і підвищення свого жалування, зважаючи на скрутне 

фінансове становище ХМТ [365, с. 475; 377, с. 57]. 

1905 р., під час вуличних боїв у місті В.П. Бобін і його медичний 

персонал надавали допомогу пораненим учасникам революційних виступів. У 

лікарні й навіть у квартирі Володимира Павловича заготовляли перев'язний 

матеріал, медикаменти, готували їжу для поранених [286, с. 64]. 



 

 

 

Багаторічна самовіддана, безкорислива праця В.П. Бобіна, його чуйне, 

уважне ставлення до людей, кристальна чесність, активна участь у всіх справах 

і починаннях медичного товариства принесли йому глибоку повагу, вдячність і 

любов як харківських медиків, так і пересічних громадян. 14 грудня 1906 р. на 

вшануванні Володимира Павловича у зв'язку з 25-річним ювілеєм його 

лікарської діяльності в адресі від імені ХМТ, зокрема, відзначалося: «Как врач-

распорядитель бесплатных лечебницы и больницы ХМО Вы своим врачебным 

опытом и знаниями, при участливом и гуманном отношении к больным 

стяжали себе широкую популярность среди беднейшего городского населения». 

А напередодні, 2 грудня 1906 р., в ознаменування особливих заслуг перед 

товариством ХМТ обрало В.П. Бобіна своїм почесним членом [142, основний 

фонд, інв. № 2046]. 

В.П.Бобін – один з організаторів Харківського жіночого медичного 

інституту і його клінік [27, с. 180]. 

Коли почалася Перша світова війна, В.П. Бобін відкрив курси медичних 

сестер і шпиталь для поранених. Після Лютневої революції В.П. Бобін – один із 

засновників профспілки лікарів міста Харкова і Харківської губернії [13, 

с. 139]. 

За радянських часів Володимир Павлович продовжував керувати 

лікарнею медичного товариства. Йому було доручено обстеження лікувальних 

установ міста. Очолювана В.П. Бобіним громадська комісія внесла цілий ряд 

пропозицій, здійснення яких допомогло поліпшенню охорони здоров'я в місті 

[32, с. 10; 100, с. 113–114]. 

Помер Володимир Павлович Бобін 11 листопада 1925 р. після важкої 

хвороби. У присвяченому йому некролозі журнал «Врачебное дело» писав: 

«Харьковская врачебная семья потеряла со смертью В.П. Бобина, прежде всего, 

«мужа разума и света», к которому шли и стар, и млад за успокоением и 

помощью, в той или иной форме, и никому не было отказа. Она потеряла 

чуткого выразителя «общественной совести», своего справедливого судью, 

хранителя врачебной чести, примерного исполнителя врачебного долга, 



 

 

 

верного лучшим традициям врачебной общественности, непременного члена 

суда чести» [132, стб. 1677]. 

5.2.3. Гіршман Леонард Леопольдович (1839–1921). Леонард 

Леопольдович Гіршман народився 13 (25) березня 1839 року у м. Тукум 

Курляндської губернії в купецькій родині. Найімовірніше, єврей за етнічним 

походженням. Лютеранського віросповідання. Початкову освіту отримав удома 

від матері. З 1849 року навчався в 1-й Харківській чоловічій гімназії, яку 

закінчив у 1855 році із золотою медаллю. Того ж року вступив на медичний 

факультет Харківського університету, який закінчив 1860 року і отримав звання 

«лекаря с отличием». На початку 1861 року, витримавши частину докторських 

іспитів, він поїхав за кордон для подальшого удосконалення. Стажувався в 

клініках Берліна, Відня, Парижа, Лейпціга, Мюнхена, Гейдельберга. У 1863 

році Л.Л. Гіршман повернувся до Харкова, де витримав останні докторські 

іспити. Але незабаром знову поїхав за кордон. З 1864 протягом півтора років 

він працював асистентом у Вісбадені, в очній клініці. Потім знов вирушив до 

Гейдельберга, де провів низку наукових досліджень. Гейдельберзькі оптичні 

дослідження стали основою його дисертації. У 1868 році він захистив її і 

отримав ступінь доктора медицини. Після захисту дисертації Л.Л. Гіршман 

приступив до викладання офтальмології в Харківському університеті як приват-

доцент кафедри теоретичної хірургії. У 1870 році став штатним доцентом 

офтальмології. У 1872 році під керівництвом Л.Л. Гіршмана в Харкові була 

відкрита перша спеціалізована офтальмологічна лікарня як університетська 

клініка. 1875 року Л.Л. Гіршман одержав звання екстраординарного професора 

кафедри теоретичної хірургії, а в 1885 році був затверджений ординарним 

професором створеної ним кафедри офтальмології [42; 44; 259, с. 46; 260, с. 52; 

261, с. 55; 262, с. 60; 263, с. 68]. Головний напрям діяльності Л.Л. Гіршмана тієї 

пори – це безустанна боротьба за розширення і вдосконалення очної клініки 

[253, с. 181–182]. Харків поступово ставав «очною Меккою», до якої прагнули 

хворі заради лікування і лікарі-окулісти на стажування з усіх куточків 

Російської імперії, а також з Італії, Персії, Індії та інших країн світу. Завдяки 



 

 

 

Л.Л. Гіршману операції на очах стали в Харкові звичайною справою, хоча ще в 

50-ті роки кожна з них була такою подією, про яку професор П.А. Наранович 

одразу ж після здійснення їхав і особисто доповідав опікунові навчального 

округу [130, с. 67, 78–82, 84, 86, 88, 91–94, 97, 100, 101, 106, 109, 120, 129, 134, 

135, 137, 139, 143, 144, 149, 154, 155, 157, 158, 162, 165, 169, 171, 181, 184]. 

Під час російсько-турецької війни 1877–1878 рр. Л.Л. Гіршман перебував 

на фронті, перевіряючи зір у військовиків і лікуючи хворих [365, с. 479]. 

Л.Л. Гіршман започаткував оптичну справу в Харкові. Коли він 

повернувся з-за кордону, де, зокрема, вивчав мистецтво шліфування стекол, у 

місті працював тільки один невеликий магазин, що торгував готовими 

імпортними (переважно німецькими) окулярами без призначення лікаря. 

Леонард Леопольдович наладив виготовлення окулярів і взагалі оптичну справу 

в Харкові. Перший офтальмоскоп в Україну Л.Л. Гіршман привіз як подарунок 

від його винахідника і свого вчителя – Германа Гельмгольца [11, с. 242–243]. 

У 1895 році, за вислугою 30 років, професор Л.Л. Гіршман, відповідно до 

рішення ради Харківського університету, був залишений безстроково на 

посадах очільника кафедри і директора офтальмологічної клініки. Але в 1905 

році він залишив державну службу на знак протесту проти відрахування з 

університету революційно налаштованих студентів – учасників страйку, без 

згоди на те дисциплінарного університетського суду під його головуванням. 

Невдовзі був оголошений збір коштів на побудову лікарні для Л.Л. Гіршмана. 

Пожертвуваннями установ, організацій і приватних осіб зібрали необхідну 

суму. І 1908 року спеціально для Л.Л. Гіршмана була відкрита міська лікарня, 

яка одразу ж офіційно отримала його ім’я. У цій лікарні професор працював до 

кінця життя. 

Леонард Леопольдович був одружений з княжною Ю.О. Кудашевою – 

представницею старовинного російського дворянського роду. Високий власний 

авторитет плюс княже походження дружини відчиняли Л.Л. Гіршману будь-які 

двері у владні структури. Тому він вирішував практично всі питання розвитку 



 

 

 

своєї лікарні. І вона не перебувала в тому жалюгідному стані, в якому були інші 

міські лікувальні заклади [31; 133; 253, с. 154–155]. 

Особливу любов і вдячність Леонард Леопольдович здобув не тільки як 

професор і фахівець, але й як людина найвищих моральних принципів, лікар-

гуманіст. Чуйне ставлення до хворих, рідкісна безкорисливість, любов до 

справи, високе поняття лікарського обов'язку – ось якості, які уславили його по 

всій державі й далеко за її межами. Всього за своє життя професор Л.Л. 

Гіршман прийняв близько мільйона хворих. Його девізом було висловлювання: 

«У врача нет последнего часа работы, у врача есть последний пациент» [41; 

290]. 

У клініці й своїй домашній амбулаторії (де Л.Л. Гіршман працював 

щоденно до глибокої ночі) Леонард Леопольдович був уважним і чуйним 

лікарем, виявляв надзвичайну доброту і безмежне терпіння до хворих. Його 

знали як щедру людину, яка не тільки безкоштовно лікувала незаможних 

хворих, але й особисто надавала їм матеріальну допомогу. Професор Л.Л. 

Гіршман вважав своїм обов'язком надавати безкоштовну офтальмологічну 

допомогу учням і студентам усіх без винятку навчальних закладів м. Харкова 

[31; 133]. 

До кола його друзів входило багато знаменитостей. Серед них – А.П. 

Чехов, який називав Леонарда Леопольдовича «святою людиною», і А.Ф. Коні. 

Про враження останнього від зустрічей з професором засвідчує уривок з його 

опублікованого листування, який має сенс навести повністю: «… Есть здесь, 

впрочем, чудный в нравственном отношении, умный и мягкий, ученый и 

простой человек – Гиршман, профессор офтальмиатрии в Харьковском 

университете. Вы, вероятно, слышали об этом превосходном человеке. Вот с 

кем встреча нравственно освежает и ободряет…» [98, с. 115, 133]. 

Професор Л.Л. Гіршман докладав багато зусиль і на громадській ниві. Він 

був активним членом Харківського медичного товариства. 

У 1910 р. брав активну участь в організації жіночого медичного інституту 

ХМТ. За ініціативи Л.Л. Гіршмана в 1886 року відкрилося Харківське 



 

 

 

відділення піклування про сліпих і було засноване училище для сліпих дітей. 

На початку Першої світової війни Л.Л. Гіршман організував «Комитет пособия 

ослепшим воинам». Багаторічний голова комітету Харківської допоміжної 

медичної каси [161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 180; 365, с. 479–480; 382, с. 85; 

400, с. 81–82; 424]. 

Дійсний статський радник (1890 р.). Заслужений професор 

Імператорського Харківського університету (1893 р.). Почесний громадянин 

міста Харкова (1914 р.). Почесний член Харківського медичного товариства 

(1886 р.). Також почесний член товариства кременчуцьких лікарів, 

Харківського фармацевтичного товариства, Єлисаветградського медичного 

товариства, товариства таганрозьких лікарів, Ростовського-на-Дону медичного 

товариства, товариства сімферопольських лікарів, Кавказького медичного 

товариства, багатьох закордонних медичних товариств. Сам Леонард 

Леопольдович значно скромніше оцінював свої заслуги. «Моя единственная 

заслуга, – сказав він, – состоит в том, что я научил людей обращаться к врачам» 

[290]. 

Помер Леонард Леопольдович Гіршман 3 січня 1921 року. Газета 

«Коммунист» писала: «В четверг 6 января состоялись похороны проф. 

Л.Л. Гиршмана. Весь Харьков в лице представителей от различных 

общественных организаций и широких слоев населения отдал дань покойнику, 

отдавшему всю свою жизнь служению страждущему человечеству». Похований 

професор Л.Л. Гіршман у фамільному могильному склепі на лютеранському 

кладовищі [55, ф. Р-1005, оп. 2, спр. 101, арк. 5; 234]. 

Діяльність Л.Л. Гіршмана була надзвичайно інтенсивною й плідною. 

Вона забезпечила йому зовсім особливе почесне місце в історії харківської 

охорони здоров'я. Ім'я Леонарда Леопольдовича Гіршмана увічнено в назві 

вулиці, де він мешкав, і лікарні, побудованої для нього на народні кошти. Зараз 

Харківська міська офтальмологічна клінічна лікарня носить ім'я заслуженого 

професора Л.Л. Гіршмана. 



 

 

 

5.2.4. Грубе Вільгельм Федорович (1827–1898). Народився 30 травня (11 

червня) 1827 р. у с. Нейгуш Курляндської губернії в бідній родині. Естонець, 

лютеранського віросповідання. 1844 р. закінчив Ризьку гімназію і вступив 

«казеннокоштным» студентом на богословський факультет Дерптського 

університету. Але навчання на цьому факультеті не задовольнило Вільгельма, і 

через два роки він перейшов на медичний, де навчався з великим бажанням. Ще 

студентом-медиком захопився хірургією і настільки старанно вивчав хірургію з 

офтальмологією, що його допустили до роботи в клініці як виконуючого 

обов'язки ординатора. Закінчивши університет у 1850 р. з відзнакою, він 

захистив дві докторські дисертації (1850 і 1851 рр., обидві в Дерптському 

університеті) і двічі був удостоєний ступеня доктора: перший раз – доктора 

медицини, а другий – доктора медицини та хірургії. 

Оскільки В.Ф. Грубе був «казеннокоштным» студентом, після закінчення 

університету його призвали на морську службу, і два роки він плавав 

флотським лікарем на фрегаті «Камчатка». Навколосвітня подорож, яку 

Вільгельм Федорович здійснив під час флотської служби, допомогла йому 

набути багато нових знань і практичних навичок, тому що він використовував 

перебування у заморських портових містах, особливо в університетських 

центрах, для ознайомлення з веденням лікувальної справи у клініках та 

шпиталях. 

Повернувшись із плавання, отримав призначення штатним ординатором-

хірургом великого військового шпиталю в Кронштадті і виявив себе настільки 

знаним і досвідченим оператором, що у 1855 р. вже очолив його велике 

хірургічне відділення на 1000 ліжок. Наприкінці Кримської кампанії Вільгельм 

Федорович вже обіймав посаду головного хірурга Кронштадта, Свеаборга та 

Ревеля [25; 119; 210; 259, с. 53; 260, с. 60; 261, с. 64; 262, с. 70; 263, с. 80; 368]. 

Згодом йому трапилася нагода перейти на викладацьку роботу. 1859 р. у 

Харківському університеті відкрилася вакансія на завідування кафедрою 

оперативної хірургії та хірургічної клініки, і В.Ф. Грубе надіслав на конкурс 

свої документи. З п'яти претендентів його кандидатура була одностайно обрана 



 

 

 

радою медичного факультету. Вирішальну роль відіграв той факт, що В.Ф. 

Грубе на той час самостійно виконав вже близько 10 тисяч операцій [11, с. 161–

162]. 

Молодий 32-річний енергійний профессор швидко здобув величезний 

авторитет як у середовищі викладачів, так і серед студентів. За короткий час він 

досяг повної перебудови своєї клініки, докорінної реорганізації всього 

педагогічного процессу. Майже сорок років з успіхом виконував В.Ф. Грубе 

відповідальні обов'язки директора факультетської хірургічної клініки, що 

принесло йому заслужену славу не тільки у Харкові, але й далеко за його 

межами. Він – широко відома постать у медичних колах Росії та Європи. Як 

лікар рано виявив себе глибоко ерудованим вдумливим клініцистом, тонким 

діагностом і блискучим хірургом широкого діапазону. Вільгельм Федорович 

був новатором у хірургії. З його ім'ям пов'язані значні новації в галузі клінічної 

хірургії, розвиток відновлювальної хірургії. Опанував найновіші операції того 

часу і здійснював їх або першим, або одним з перших [130, с. 24, 53, 56, 57, 59, 

66, 67, 72, 73–82, 84, 91–96, 100–102, 105, 107, 109, 122, 129, 133, 136, 137–149; 

359]. А.Г. Подрєз писав про надзвичайну довіру, яку В.Ф. Грубе викликав у 

своїх пацієнтів: «...почти не приходилось встречать примеров, чтобы его 

пациенты отказывались от операции, если профессор Грубе находил нужным 

производство таковой; с другой стороны, вера в его искусство была так велика, 

что  никакая операция не казалась невозможною в его руках, и многие больные 

принимали его отказ от операции с недоверием, не допуская, что существуют 

пределы и для его искусной руки» [223]. 

Протягом усієї другої половини XIX ст. він був постійним і незамінним 

консультантом усього Півдня Російської імперії. Необхідно відзначити, що в 

травні 1881 р. М.В. Склифосовський запросив його на консиліум до тяжко 

хворого М.І. Пирогова. Відомо також, що М.І. Пирогов висловлював 

побажання, щоб у разі необхідності операції, її робив саме В.Ф. Грубе [211, 

с. 143]. 



 

 

 

Місто Харків багато чим завдячує Вільгельмові Федоровичу Грубе. Вже 

через 2 роки по його приїзді до Харкова з його ініціативи і на його квартирі 

засновується Харківське медичне товариство, одне з перших у Російській 

імперії медичних товариств. Статут, основні установи ХМТ, напрями 

діяльності та традиції були започатковані В.Ф. Грубе або за його 

безпосередньої участі. Упродовж 22 років (1869–1890) він обирався 

президентом і головою товариства, у 1866 р. – його почесним членом, а в 1891 

р. – довічним почесним головою [123, с. 143; 235, c. 6, 81; 286, с. 16–18; 365, с. 

480]. 

В.Ф. Грубе брав саму діяльну участь в організації харківського відділення 

Червоного Хреста. Ще в 1877 р., під час російсько-турецької війни, він відкрив 

при Олександрівській лікарні швидкі та ефективні курси підготовки сестер-

жалібниць під егідою «Общества попечения о раненых и больных воинах». 

Згодом «Общество» перетворилося на Червоний Хрест, у Харкові відкрилося 

його відділення і громада сестер-жалібниць. 30 листопада 1886 року з 

ініціативи професора В.Ф. Грубе почала діяти амбулаторна «лечебница» для 

нахожих хворих при Харківській громаді сестер-жалібниць Червоного Хреста і 

аптека з безкоштовною видачею ліків. В.Ф. Грубе особисто очолив медичну 

частину нової амбулаторії, яка одразу завоювала симпатії населення. І 

відкриття в 1898 р. стаціонарної лікарні для хірургічних хворих при громаді 

сестер-жалібниць відбулося завдяки Вільгельмові Федоровичу [253, с. 196–

198]. 

Появою в 1896 р. «Клінічного містечка» Харків теж зобов'язаний В.Ф. 

Грубе [там само, с. 175–176]. 

Імператор Олександр ІІІ, особисто вдячний Вільгельмові Федоровичу за 

врятування постраждалих у катастрофі царського потягу, пожалував професора 

високим чином таємного радника [259, с. 53; 260, с. 60; 261, с. 64; 262, с. 70; 

263, с. 80]. Такого чина за всю історію Харкова був удостоєний тільки один 

медик. 



 

 

 

Професор В.Ф. Грубе прислужився «харьковцам» також тим, що в другій 

половині 80-х років був постійним консультантом «Ларингоскопического 

кабинета и лечебницы с постоянными кроватями доктора Д.А. Дынина». 

Згодом, у 1890 році на вулиці Благовіщенській (нині Карла Маркса) відкрилася 

«Хирургическая лечебница, учрежденная профессором В.Ф. Грубе», де він 

практично щодня оперував і надавав допомогу хворим [253, с. 217, 220]. 

З метою знайомства з передовим європейським досвідом В.Ф. Грубе 

неодноразово здійснював подорожі за кордон: до Німеччини, Швейцарії, 

Бельгії (1860 р.); Німеччини, Франції (1867 р.); Франції та Англії (1869 р.), 

Австрії (1873 р.), Прусії (1875 р.). Перебуваючи в Берліні, зокрема, відвідав 

університетські клініки, познайомився з роботою євангелічної, католицької та 

єврейської лікарень, побував у притулках для сліпих, заїкуватих і т.п. Увесь 

набутий у закордонних поїздках досвід він переносив у Харків. Хірургічного 

досвіду В.Ф. Грубе набував і під час воєн. У 1870 р він перебував на франко-

пруському театрі воєнних дій при армії Фрідріха Карла, а в 1877 р. у складі 

російської Дунайської армії потрапив до епіцентру подій під Плевною [123, 

с. 141]. 

Проф. В.Ф. Грубе мав живу, невгамовну вдачу, тонкий гумор і веселість, 

був дотепним співрозмовником у товаристві й буквально підкоряв усіх. Разом із 

цим сучасники зазначали, що «острые и беспощадные по своей правдивости 

замечания и отзывы не раз создавали В.Ф. Грубе недругов. Но врожденный 

такт, незлобие, находчивость и обворожительная приветливость, свойственная 

профессору, снова привлекали к нему сердца и умы людей, задетых его острым 

словом» [106]. 

У 1893 р. при виконанні небезпечної операції професор заразився і 

захворів на тяжкий сепсис. Від смерті його врятували учні, які самовіддано 

піклувалися про нього. Але відновити здоров'я й сили повністю В.Ф. Грубе вже 

не зміг. Проте до останніх днів свого життя продовжував бувати в клініці, 

оперував, спілкувався зі студентами [365, с. 481; 11, с. 167]. 



 

 

 

Помер В.Ф. Грубе 28 квітня 1898 р. Труну з його тілом до лютеранського 

кладовища проводжала величезна процесія «харьковцев». Місто і професор 

були настільки невід'ємно пов'язані одне з одним, що «представить себе 

Харьков без Грубе и Грубе вне Харькова было бы невозможно» [223]. 

5.2.5. Зарубін Іван Кіндратович (1835–1904). Іван Кіндратович Зарубін 

народився в квітні 1835 р. у Курській губернії і походив із «землепашцев». 

Росіянин, православного віросповідання. Видатні здібності дали можливість 

селянському синові отримати пристойну освіту – І.К. Зарубін закінчив Курську 

гімназію із срібною медаллю і без іспитів був зарахований на медичний 

факультет Харківського університету. Закінчив університет у 1858 р. зі званням 

«лекаря с отличием» і, будучи одним з найкращих студентів, залишився при 

університеті для підготовки до професорського звання по кафедрі хірургії. 

Одночасно Іван Зарубін працював помічником ординатора хірургічної клініки 

університету, спочатку під керівництвом професора П.А. Нарановича, а згодом 

– у професора В.Ф. Грубе. У 1859 р. по іспиті рада медичного факультету 

визнала його гідним звання повітового лікаря, і в тому ж році теж по іспиті він 

одержав звання оператора. У 1860 р. затверджений ординатором хірургічної 

клініки. У наступному 1861 р. після публічного захисту дисертації здобув 

ступінь доктора медицини і в цьому ж році призначений на один рік 

викладачем при медичному факультеті. У 1862 р. затверджений ад’юнктом при 

кафедрі хірургії. У цьому ж 1862 р. для вдосконалення знань молодий викладач 

хірургії відряджений університетом «по Высочайшему повелению» з ученою 

метою за кордон, де й провів два роки, працюючи під керівництвом М.І. 

Пірогова, відвідуючи найкращі клініки Німеччини, Парижа й Лондона і 

навчаючись у видатних професорів того часу. Після повернення І.К. Зарубіна 

затвердили у 1865 р. екстраординарним професором по кафедрі теоретичної 

хірургії, а ще за два роки (тобто в 1867 р.) призначили ординарним професором 

тієї ж кафедри. Того ж 1867 р. Івана Кіндратовича обрали університетським 

суддею й секретарем медичного факультету, а в 1870 р. затвердили деканом 

факультету. На цій посаді І.К. Зарубін залишався до 1888 р., а з 1878 по 1881 



 

 

 

рр. одночасно працював ще й заступником ректора [123, с. 196; 259, с. 71; 260, 

с. 80; 261, с. 85; 262, с. 93; 263, с. 106; 276, с. 110–111]. 

Ставши деканом, І.К. Зарубін енергійно клопоче про заснування 

госпітальної хірургічної клініки в будь-якій місцевій лікарні і, незважаючи на 

різноманітні перешкоди, в 1877 році досягає бажаної мети. Залишаючись 

професором теоретичної хірургії, він одночасно призначається керівником 

кафедри госпітальної хірургічної клініки. Організація цієї клініки та її 

діяльність протягом півтора року на базі барачного госпіталю й у стінах 

урочистої зали університету сприяла як поліпшенню хірургічної допомоги 

пораненим, які надходили з фронту російсько-турецької війни, так і хірургічній 

підготовці студентів останнього курсу. 12 травня 1878 року Харківська міська 

дума затвердила положення про госпітальні клініки (хірургічну і терапевтичну), 

які створювались на базі Олександрівської лікарні. 1879 року госпітальна 

хірургічна клініка зайняла постійне місце на базі лікарні, а 1882 року Іван 

Кіндратович остаточно перейшов з кафедри теоретичної хірургії на кафедру 

госпітальної хірургічної клініки, яку очолював до 1894 року. Весною 1889 року 

у зв'язку з 30-річним терміном служби І.К. Зарубін одержав звання заслуженого 

професора і був призначений директором госпітальної хірургічної клініки 

довічно. 1894 року він вийшов у відставку [11, с. 172–176; 130, с. 23, 55, 56, 58, 

67, 68, 71, 77, 78, 80–84, 86–88, 94, 95, 100, 101, 106, 107, 109, 111, 122, 128, 129, 

133, 137, 142, 143, 145, 149, 155, 158, 363, 467; 253, с. 139, 177, 179]. 

Не менш плідною була й громадська діяльність професора І.К. Зарубіна. 

Як громадський діяч він багато років перебував головою опікунської ради 

Харківської Маріїнської жіночої гімназії та членом опікунської ради 2-ої 

жіночої гімназії в Харкові. Крім того, він був членом опікунської ради 

Харківської міської Олександрівської лікарні, головою ради Харківського 

міського художньо-промислового музею, головою харківського відділення 

петербурзького «общества борьбы с заразными болезнями», керівником 

жіночої недільної школи. 



 

 

 

І.К. Зарубін – один із засновників Харківського медичного товариства в 

1861 р. Того ж року він першим поставив питання про необхідність 

улаштування при ХМТ амбулаторної «лечебницы для приходящих бедных 

больных». Його стараннями на початку 1863 р. така «лечебница» в Харкові 

була відкрита. Іван Кіндратович працював касиром і бібліотекарем товариства. 

За плідну діяльність на користь медицини Харківське медичне товариство 

одностайно обрало його в 1886 р. своїм почесним членом [235, с. 6–7; 286, с. 17; 

365, с. 7–8, 482]. 

Від 1879 р. І.К. Зарубін працював гласним Харківської міської думи 

чотирьох каденцій (1879–1882 рр., 1887–1891 рр., 1898–1901 рр., 1902–1904 

рр.), де брав участь у роботі багатьох комісій, а санітарну комісію очолював. 

Якою великою і продуктивною була його робота на цьому поприщі найкраще 

видно з того, що 17 липня 1900 р. І.К. Зарубіна обрали кандидатом у міські 

голови Харкова. Саме на ньому, на людині, яка своїм авторитетом здатна 

вгамувати політичні пристрасті на благо розвитку міста, зійшлися харківські 

думські партії. Але скромний і далекий від усіляких честолюбних прагнень 

професор ухилився від клопітливої посади міського голови [7, т. 2, с. 295, 299, 

309, 310, 312]. 

Особливо велику увагу Іван Кіндратович приділяв діяльності 

Харківського осередку товариства Червоного Хреста, у створенні якого він 

брав безпосередню участь. Ще до офіційної появи в Харкові Червоного Хреста, 

одразу після відкриття його попередника – відділення всеросійського 

«Общества попечения о раненых и больных воинах», І.К. Зарубін активно 

долучився до участі в справах цього товариства. Під час російсько-турецької 

війни 1877–1878 рр. він став старшим лікарем тимчасового барачного шпиталю 

на 220 ліжок, який сам і організував під егідою «Общества попечения…». Саме 

з тих бараків почалася історія університетської госпітальної хірургічної клініки. 

Крім того, керівництво відділення доручило І.К. Зарубіну нагляд за діяльністю 

всіх лазаретів і організацію санітарних загонів. Усі ці обов’язки професор 

виконував, відмовившись від будь-якої платні. За самовіддану працю в роки 



 

 

 

війни він був нагороджений «высочайше учрежденным» знаком відзнаки 

Червоного Хреста. 

Коли 1896 року вперше в місцевому відділенні Російського товариства 

Червоного Хреста постало питання про створенні при Харківській громаді 

сестер-жалібниць стаціонарної лікарні для хірургічних хворих, Іван 

Кіндратович разом з професором В.Ф. Грубе взявся за вирішення цього питання 

і самотужки довів справу до відкриття лікарні вже після смерті В.Ф. Грубе в 

1898 р. Він перебрав на себе завідування новоствореною лікарнею, медичною 

частиною амбулаторної «лечебницы» і посаду головного лікаря Харківської 

громади Червоного Хреста. 1897 року І.К. Зарубін був обраний товаришем 

голови місцевого управління Червоного Хреста. Після від’їзду з Харкова 

голови місцевого управління графа В.О. Капніста Іван Кіндратович фактично 

очолив Харківське відділення. Під його керівництвом лікувальні заклади 

Харківського відділення Російського товариства Червоного Хреста завоювали 

популярність місцевої громади, вони завжди були переповнені хворими [253, с. 

198, 201, 202]. 

В останні роки свого життя І.К. Зарубін усією душею віддавався справам 

Червоного Хреста. З метою віднайдення коштів для розширення діяльності 

організації він у січні 1904 р. відправився до Санкт-Петербурга. У столиці Іван 

Кіндратович дійшов до імператриці, був обласканий нею, і невдовзі (але вже 

після смерті професора) Харківська організація Червоного Хреста отримала 

необхідні кошти. Останні дні життя І.К. Зарубіна були сповнені турботами про 

формування санітарного загону харківського Червоного Хреста для відправки 

на театр воєнних дій російсько-японської війни. 

Дійсний статський радник. Почесний член Харківського медичного 

товариства (1886 р.). Ініціатор створення (1873 р.) і почесний член (1898 р.) 

товариства наукової медицини та гігієни. 

10 (23) березня 1904 р. Іван Кіндратович Зарубін раптово помер на 69-му 

році життя в своїй квартирі в Харкові від гострої недостатності мозкового 

кровообігу. Труну з його тілом до університетської церкви і далі до цвинтаря 



 

 

 

проводжала юрба «харьковцев». За труною несли міський прапор на знак 

особливих заслуг покійного перед містом [57, с. 479–483]. 

5.2.6. Лазаревич Іван Павлович (1829–1902). Засновник вітчизняної 

школи акушерів-гінекологів І.П. Лазаревич народився 17 (29) березня 1829 р. у 

дворянській родині в Могильовській губернії. За етнічним походженням, радше 

за все, білорус, православного віросповідання. Після закінчення Могильовської 

гімназії він вступив на природничий факультет Петербурзького університету, а 

невдовзі перевівся на медичний факультет Київського університету, який 

успішно закінчив у 1853 році. Після закінчення університету І.П. Лазаревич був 

залишений асистентом акушерської клініки й одночасно працював фабричним 

лікарем Київської межигірської фаянсової фабрики. За три роки призначений 

помічником директора клініки. 1857 року захистив докторську дисертацію, а 

1859 – затверджений доцентом [413, с. 130–132]. 

У 1862 році І.П. Лазаревича обрали екстраординарним, а в 1863 році – 

ординарним професором, завідуючим кафедрою акушерства, жіночих та 

дитячих хвороб медичного факультету Харківського університету. На цій 

посаді він перебував до кінця 1885 року, і саме в цей період життя по-

справжньому широко розгорнулася його діяльність [11, с. 188–190]. 

Допомога породіллям у Харкові була дуже занедбаною і знаходилася 

здебільшого в руках малоосвічених сповитух. По допомогу медиків зверталися 

тільки у патологічних випадках і то далеко не завжди. Така незатребуваність 

спричиняла малу потужність акушерської клініки – тільки шість ліжок. 

Основна заслуга професора І.П. Лазаревича перед харківською охороною 

здоров'я полягає в тому, що при ньому акушерство та гінекологія почали 

розвиватися на дійсно науковій основі, а це, в свою чергу, сприяло 

вдосконаленню практичного акушерства в Харкові. Завдяки надзвичайній 

енергії І.П. Лазаревича університетська акушерська клініка була розширена до 

25 ліжок. При клініці діяла жіноча амбулаторія. Він також сприяв розширенню 

земського пологового будинку з гінекологічним відділенням [253, с. 180–181; 

341]. 



 

 

 

Професор I.П. Лазаревич відомий як винахідник численних оригінальних 

акушерських інструментів, що набули активного практичного застосування. 

Всесвітньо відомим його винаходом стали прямі акушерські щипці, які 

застосовуються й дотепер [142, основний фонд, інв. № 4360]. Найбільш 

вагомою відзнакою його новаторської діяльності є золота медаль на 

Московській політехнічній виставці (1872 р.) за експозицію колекції 

інструментів, а також золота медаль на Лондонській міжнародній виставці 

(1873 р.) по відділенню хірургічних інструментів. Того ж 1873 році Іван 

Павлович брав участь у 3-му міжнародному медичному конгресі у Відні, де 

представлена ним колекція інструментів була відзначена почесним дипломом. 

1882 року на Всеросійській промислово-художній виставці в Москві І.П. 

Лазаревича визнали гідним диплома 1-го розряду з написом: «За акушерские 

инструменты, пользующиеся почетной известностью в ученом мире». 

Під час своєї роботи в Харкові професор І.П. Лазаревич став почесним 

членом акушерського товариства і товариства британських гістологів у Лондоні 

(1866 р.), Воронезького медичного товариства (1868 р.), Кавказького медичного 

товариства (1868 р.), товариства Єлисаветградських лікарів, гінекологічного 

товариства в Бостоні (1877 р.), товариства фінляндських лікарів (1881 р.), 

військово-санітарного товариства (1881 р.), товариства британських гінекологів 

(1885 р.). На II Міжнародному медичному конгресі (1869 р.) він був обраний 

віце-президентом, а на Міжнародному конгресі в Копенгагені (1883 р.) — 

почесним президентом гінекологічної секції [213]. 

Професора І.П. Лазаревича цікавили й громадські питання. Його актова 

доповідь у Харківському університеті «Город с гигиенической и эстетической 

точек зрения», у якій він критикував ставлення офіційних державних органів і 

окремих їх представників до питань розвитку міста, справила велике враження 

не тільки в наукових, а в значно ширших колах громадськості того часу. 

Іван Павлович Лазаревич був активним членом Харківського медичного 

товариства, долучившись до його роботи одразу після переїзду до Харкова [286, 

с. 24; 365, с. 284, 300, 484]. 



 

 

 

У 1885 р. він був затверджений у званні заслуженого професора 

Імператорського Харківського університету. Того ж року професор І.П. 

Лазаревич залишив Харків і переїхав до Санкт-Петербурга, де ще багато років 

плідно займався науковою працею, дослужився до чину таємного радника, став 

членом ради міністерства народної освіти і «непременным» членом ради 

міністерства внутрішніх справ [260, с.117; 261, с.125; 262, с.136; 263, с.156]. 

Помер Іван Павлович Лазаревич 25 лютого (10 березня) 1902 року в 

Петербурзі, залишивши велику кількість учнів і послідовників. Він заснував і 

прославив вітчизняну школу акушерів-гінекологів. Видатний вчений, 

блискучий акушер, прогресивний громадський діяч, професор І.П. Лазаревич 

вписав яскраву сторінку в історію харківської охорони здоров'я. Його вагомий 

внесок у розвиток охорони здоров'я в Харкові полягає в тому, що саме він 

започаткував надання акушерської та гінекологічної допомогу в місті на 

наукових засадах [108; 109]. 

5.2.7. Лашкевич Валеріан Григорович (1835–1888). Валеріан 

Григорович Лашкевич народився 19 листопада (1 грудня) 1835 року в селі 

Іванівці Литинського повіту Подільської губернії (нині село Іванівці Барського 

району Вінницької області). Син православного священика. Українець, але 

судячи з прізвища та імені, з польським корінням. Початкову освіту одержав у 

Кам'янець-Подільській семінарії. Але духовна кар'єра Валеріана не 

приваблювала, і він вступив до у медико-хірургічної академії в Санкт-

Петербурзі. Виявивши неабиякі здібності й працьовитість, закінчив курс 

академії з відзнакою, був нагороджений золотою медаллю й премією та 

залишений докторантом в інституті молодих лікарів при академії для 

підготовки до професорського звання. 

Незабаром В.Г. Лашкевич був направлений ординатором до 

терапевтичної клініки академії, якою керував найвидатніший клініцист-

терапевт другої половини XIX століття Сергій Петрович Боткін. У цій клініці 

В.Г. Лашкевич обіймав посаду ординатора протягом трьох років та під 

керівництвом двох світових світил медицини – С.П. Боткіна та І.М. Сеченова 



 

 

 

підготував докторську дисертацію. Конференція медико-хірургічної академії 

оцінила хист і працю молодого вченого й надала В.Г. Лашкевичу ступінь 

доктора медицини, після чого направила його в оплачуване наукове закордонне 

відрядження на два роки. Повернувшись до Петербурга, В.Г. Лашкевич 

прочитав пробні лекції й дістав права приват-доцента клініки внутрішніх 

хвороб медико-хірургічної академії [11, с. 143–147]. 

У січні-лютому 1869 року на засіданні факультетської і університетської 

рад Імператорського Харківського університету доктор В.Г. Лашкевич був 

одностайно обраний, а в квітні того ж року затверджений штатним доцентом 

Харківського університету по кафедрі терапевтичної факультетської клініки. 

Подальше кар’єрне зростання вражаюче швидке. Вже у січні 1870 року В.Г. 

Лашкевича затвердили екстраординарним професором, а в березні 1872 року – 

ординарним професором тієї ж кафедри. 

Майже двадцять років, аж до своєї смерті, керував В.Г. Лашкевич 

терапевтичною клінікою. З призначенням його очільником клініки вона 

буквально ожила, оскільки Валеріан Григорович став широко запроваджувати 

нові методи діагностики та терапії. Наприклад, він розробив і вперше в Харкові 

почав застосовувати для лікування хворих кисневу терапію. Або питання про 

необхідність фізичного виховання для профілактики захворювань. У ті часи 

профілактичному напряму в охороні здоров'я зовсім не приділяли уваги. В.Г. 

Лашкевич, на відміну від інших, надавав величезного значення профілактиці і 

був палким прихильником фізичного виховання підростаючого покоління, 

головну роль у якому відводив державі. Лікар же, на його думку, «должен быть 

стражем физического развития подрастающего поколения» [99; 212; 366]. 

Проте В.Г. Лашкевич не обмежувався роботою в своїй клініці. Він 

долучався до багатьох справах, що стосувалися харківської охорони здоров'я. 

Так, у 1870 році В.Г. Лашкевич у складі комісії розробляв проект і складав 

кошторис нової очної клініки. У 1881 році працював у комісії з розробки 

заходів проти епідемії дифтерії. 



 

 

 

Впливовий член Харківського медичного товариства. Деякий час 

працював товаришем його голови. Професорові В.Г. Лашкевичу ХМТ і місто 

багато в чому зобов’язані організацією і становленням Пастерівського 

інституту й бактеріологічної станції. В.Г. Лашкевич наполегливо виступав за 

улаштування при лікарні Харківського медичного товариства спеціальної 

«поликлиники для специалистов» [73, с. 35; 286, с. 24, 28, 57; 365, с. 484–485]. 

Дійсний статський радник. Почесний член Харківського медичного 

товариства (1886 р.) [365, с. 484–485]. 

17 червня 1888 року Валеріан Григорович Лашкевич помер від 

туберкульозу легенів. І після смерті він знайшов спосіб прислужитися людям. 

За заповітом Валеріана Григоровича його клініка одержала двадцять тисяч 

рублів на вдосконалення лабораторії. Медичному факультетові він заповів 

свою бібліотеку в три тисячі томів. Двадцять тисяч рублів по його заповіті були 

призначені для допомоги нужденним студентам Харківського університету і 

учням ремісничої школи в Харкові. Селянам села, в якому він народився, В.Г. 

Лашкевич залишив шість тисяч рублів [142, основний фонд, інв. № 4621]. 

Валеріан Григорович Лашкевич відіграв визначну роль у становленні 

харківської наукової терапевтичної школи. Перш за все він був, безсумнівно, 

науковцем і педагогом. Але, разом з цим, професор В.Г. Лашкевич зробив 

вагомий внесок у практичну охорону здоров'я в Харкові, налагодивши на 

наукових засадах діяльність університетської терапевтичної клініки й 

удосконаливши лікувальну роботу Харківського медичного товариства [11, с. 

143–147; 214]. 

5.2.8. Оболенський Іван Миколайович (1841–1920). Іван Миколайович 

Оболенський народився в 1841 році в м. Тула. Росіянин. Батько його був 

учителем Тульского духовного училища. 1862 року юнак закінчив курс 

Тульської духовної семінарії по першому розряду і вступив до Імператорської 

медико-хірургічної академії. 1867 року закінчив курс медичних наук зазначеної 

академії зі званням «лекаря с отличием». 18 лютого 1868 р. вступив на 

державну службу лікарем до Першого (Миколаївського) сухопутного госпіталю 



 

 

 

в Петербурзі. Того ж року Іван Миколайович витримав іспит на ступінь доктора 

медицини й захистив дисертацію, за що й був визнаний конференцією академії 

гідним ступеня доктора медицини. У 1869 році, після читання пробних лекцій в 

академії отримав звання приват-доцента по кафедрі патологічної анатомії, а в 

травні того ж року обраний конференцією академії прозектором при тій же 

кафедрі. У 1870 р. був відряджений до Німеччини, де пробув до кінця 1871 р., 

займаючись в Берлінському, Боннському, Гейдельбергському, Лейпцігському 

університетах у найкращих професорів по предметах обраної ним спеціальності 

[215, с. 447; 259, с. 136; 260, с. 154; 261, с. 163; 262, с. 176; 263, с. 204]. 

Ще під час перебування І.М. Оболенського за кордоном, 14 травня 1871 

р., рада Імператорського Харківського університету обрала його 

екстраординарним професором на кафедру загальної патології, де і працював 

протягом 14 років. Менш ніж за рік після прибуття до Харкова І.М. 

Оболенський отримав звання ординарного професора. Одночасно з 1877 по 

1884 рр. за дорученням ради медичного факультету професор І.М. Оболенський 

завідував госпітальною терапевтичною клінікою. Він був її першим керівником. 

Свою клінічну освіту професор удосконалював майже щорічними поїздками до 

найкращих європейських клінік. У 1888 р. І.М. Оболенського призначили 

професором факультетської терапевтичної клініки і її директором. Ці посади 

він обіймав до 1903 р., а відтоді – поза штатом [11, с. 148–150; 253, с. 139, 176, 

177]. 

Професор І.М. Оболенський брав активну участь у міському 

громадському самоврядуванні. Гласний Харківської міської думи майже всіх 

каденцій, починаючи з 1879 р. З 1889 по 1910 рр. – голова опікунської ради 

Олександрівської лікарні, одночасно з 1880 р. її консультант з внутрішніх 

хвороб. Під час лютої епідемії тифу 1909 року – голова міської санітарної 

комісії [7, т. 2, с. 295, 299, 309, 313]. 

У харківському Червоному Хресті професор І.М. Оболенський від 

початку його існування. У 1877–1878 рр., під час російсько-турецької війни, 

завідував терапевтичним відділенням тимчасового барачного шпиталю 



 

 

 

«Общества попечения о раненых и больных воинах» (саме на його базі 

відкрилася університетська госпітальна терапевтична клініка). Потім безплатно 

консультував в амбулаторній «лечебнице» і стаціонарній лікарні при громаді 

сестер-жалібниць. Нарешті, 1908 року очолив правління Харківського 

відділення Російського товариства Червоного Хреста. Він був першим, хто 

поєднав загальне керівництво відділенням з керівництвом його медичною 

частиною і останнім дорадянським головою харківського Червоного Хреста 

[253, с. 199, 201; 365, с. 486]. 

Саме професорові І.М. Оболенському Харків завдячує створенням у 1910 

р. служби швидкої медичної допомоги. Здійснюючи міжнародні контакти як 

голова харківського Червоного Хреста, Іван Миколайович часто бував у 

европейських країнах. Перебуваючи в європейських столицях, він ґрунтовно 

ознайомився там з діяльністю швидкої медичної допомоги за віденським типом 

і плекав ідею створення подібної в Харкові. Задля її здійснення І.М. 

Оболенський, використовуючи широкі особисті зв’язки, залучив до цієї справи 

групу впливових людей – чиновників, промисловців, науковців, представників 

ЗМІ, громадських діячів. Разом сформували комітет на чолі з І.М. 

Оболенським. Спочатку спробували створити швидку допомогу в Харкові 

виключно за рахунок держави і коштів місцевого самоврядування. Ця спроба 

зазнала краху. Тоді на паях організували «Общество скорой медицинской 

помощи в гор. Харькове». Його правління теж очолив професор І.М. 

Оболенський. Він же став автором статуту товариства. На потреби харківської 

швидкої допомоги голова її правління неодноразово робив великі грошові 

внески, а також подарував службі замовлену у Відні за власні кошти 

спеціалізовану карету з усім обладнанням. Завдяки турботам Івана 

Миколайовича для станції швидкої допомоги був збудований спеціальний 

будинок [24, с. 5–13; 253, с. 235–236, 240]. 

Заслужений професор Імператорського Харківського університету (1897 

р.). Член Харківського медичного товариства (з 1872 р.) і товариш його голови 

(1883 р.). Почесний член ХМТ (1893 р.). Один з організаторів (1872–1874 рр.), 



 

 

 

почесний член (1898 р.), секретар, редактор учених праць, товариш голови, 

голова і, нарешті, почесний голова товариства наукової медицини та гігієни. 

Член ради міністерства народної просвіти (1904 р.). 

Дійсний статський радник. Кавалер орденів Святого Станіслава 2-го 

ступеня, Святої Анни 2-го ступеня, Святого Володимира 4-го і 3-го ступенів. 

Помер Іван Миколайович Оболенський у 1920 році [215, с. 448; 243; 365, 

с. 486]. 

5.2.9. Подрєз Аполлінарій Григорович (1852–1900). Аполлінарій 

Григорович Подрєз, потомствений дворянин, народився 18 (30) листопада 1852 

р. у Куп'янському повіті Харківської губернії. За етнічним походженням 

українець, православного віросповідання. Початкову освіту і виховання 

отримав вдома. 1862 року вступив «казеннокоштным» вихованцем до другої 

Харківської гімназії, а 1870 року, по закінченні курсу, був зарахований теж на 

казенний кошт студентом медичного факультету Імператорського Харківського 

університету. Під час навчання в університеті дуже бідував, будучи одним з 

найбідніших студентів. По закінченні університету в 1875 р. А.Г. Подрєзу було 

надано звання «лекаря с отличием» і залишено ординатором-стипендіатом при 

факультетській хірургічній клініці В.Ф. Грубе. 

Під час сербсько-турецької війни (1876 р.) А.Г. Подрєз у складі 

добровольчого Харківського санітарного загону був направлений до Сербії, де 

упродовж шести місяців керував хірургічним відділенням військового 

госпіталю. Під час російсько-турецької війни 1877–1878 рр. десять місяців 

перебував на Кавказькому фронті та в Малій Азії, де спочатку очолював 

офіцерське відділення госпіталю в Боржомі, а потім працював на перев'язних 

пунктах та у тимчасових військових госпіталях Малої Азії. У цей період А.Г. 

Подрєз придбав значний досвід у воєнно-польовій хірургії. 

У березні 1879 р. успішно склав докторські іспити, а 26 квітня 1879 р. 

захистив дисертацію і отримав докторський ступінь. Одночасно працював 

ординатором у військовому лазареті з правами державного службовця. 9 

жовтня 1879 р. опікуном Харківського навчального округу був призначений 



 

 

 

лікарем другої Харківської жіночої гімназії, але незабаром відправився на 

практику за кордон [259, с. 148; 260, с. 167; 261, с. 177; 262, с. 190; 263, с. 222; 

421, с. 71–72]. 

З 1879 по 1883 рр. А.Г. Подрєз стажувався за кордоном у хірургічних 

клініках Відня і Парижа. Після повернення до Харкова в 1884 р. затверджений 

приват-доцентом на медичному факультеті університету. 1885 року в своєму 

власному будинку він відкрив приватну «Хирургическую лечебницу приват-

доцента А.Г. Подреза». Саме там, переборовши за два роки опір консервативно 

налаштованої більшості професури факультету і дійшовши до міністра, з 1887 

по 1897 рр. А.Г. Подрєз офіційно викладав курс хвороб сечостатевих органів. 

Робив він це своїм власним коштом, ніяких витрат на утримання «лечебницы» 

університет йому не відшкодовував. 1 лютого 1887 р. міністр затвердив А.Г. 

Подрєза понадштатним екстраординарним професором по кафедрі 

факультетської хірургічної клініки. А це означає, що з тоді в Харкові вперше на 

території України запрацювала університетська урологічна клініка, хоча 

офіційно приватна клініка професора А.Г. Подрєза такою не визнавалася. Слід 

зазначити, що лекції А.Г. Подрєза і його заняття в приватній клініці мали 

велику популярність серед студентів Харківського університету, охочих 

потрапити на його курси було так багато, що сам Аполлінарій Григорович, щоб 

не знижувати якості клінічних занять, просив факультет не записувати більше 

50 осіб. У 1889 р. А.Г. Подрєз одержав статус штатного екстраординарного 

професора факультетської хірургічної клініки. З 1890 р. він – завідуючий 

хірургічним клінічним відділенням при Харківському військовому госпіталі 

[113; 259, с. 148; 260, с. 167; 261, с. 177; 262, с. 190; 415, с. 4–5, 8–10, 12, 25, 36, 

57–58]. 

14 травня 1894 р., міністр перемістив А.Г. Подрєза на кафедру 

госпітальної хірургічної клініки, яку він очолював до кінця свого життя. 

Ординарним професором А.Г. Подрєз став 6 червня 1897 р. Зустрівшись в 

Олександрівській міській лікарні, де базувалася клініка, з украй незадовільними 

умовами (відсутність окремої перев'язної, єдина операційна використовувалася 



 

 

 

лікарями інших відділень лікарні для прийому амбулаторних хворих тощо), 

професор А.Г. Подрєз наполегливо намагався змінити ці умови відповідно до 

вимог практичної медицини та завдань клінічного викладання. З його приходом 

діяльність клініки значно пожвавішала: було розширено штат персоналу, зросла 

кількість хворих, збільшилася кількість операцій і поменшало післяопераційних 

ускладнень, активізувалася науково-дослідна робота. У клініці двічі на тиждень 

організували хірургічний амбулаторний прийом за участю студентів, 

запровадили регулярні вечірні професорські обходи хворих [11, с. 176–178]. 

А.Г. Подрєз був митецьким хірургом-новатором. Ціла низка визначних 

операцій виконана їм вперше на теренах Російської держави. А 1897 року він 

вперше в світі здійснив успішне хірургічне втручання з видалення з серця 

стороннього тіла після сліпого вогнепального поранення револьверною кулею, 

при цьому запропонувавши оригінальний оперативний доступ до серця. Тому 

цілком заслужено А.Г. Подрєз вважався засновником хірургії серця в імперії. 

Також він був основоположником хірургії селезінки і, безперечно, – одним з 

основоположників вітчизняної урології. А.Г. Подрєз є автором деяких 

хірургічних інструментів і оригінальних оперативних прийомів [5; 45; 275; 

292]. 

Громадською діяльністю професор А.Г. Подрєз займався значно менше за 

інших діячів харківської охорони здоров'я. У Харківському медичному 

товаристві перебував. Там читав наукові доповіді й повідомлення, а також 

працював лікарем-консультантом у «лечебнице» для нахожих хворих і в 

стаціонарній лікарні товариства [365, с. 309]. 

Статський радник. Кавалер орденів Святого Станіслава 3-го ступеня 

(1888 р.), Святої Анни 3-го ступеня (1891 р.), Святого Станіслава 2-го ступеня 

(1896 р.), Святої Анни 2-го ступеня (1900 р.) [231, с. 36, 58, 67, 72, 135; 263, 

с. 222]. 

Помер Аполлінарій Григорович Подрєз несподівано на 48-му році життя 

в самому розквіті сил 9 (21) листопада 1900 р. Смерть його була наслідком 

трагічного випадку – падіння з коня під час прогулянки верхи. Після пишної 



 

 

 

церемонії професора А.Г. Подрєза поховали на міському православному 

цвинтарі Харкова. У паперах покійного була знайдена духівниця, по розкритті 

якої виявилося, що свої будинки в Харкові і приватну клініку Аполлінарій 

Григорович заповів університетові [224; 225; 231, c. 151–158]. 

5.2.10. Сицянко Йосип Семенович (1824–1886). В історії дорадянської 

харківської охорони здоров'я є декілька колоритних постатей, які своїми 

досягненнями в цій царині не «дотягли» до титулу «видатних діячів», але їхні 

долі дуже яскраві і нерідко краще характеризують дух збіглих часів, ніж 

біографії знаменитостей. Тому характеристику однієї такої особистості 

дисертант вирішив подати серед корифеїв охороноздоровчої справи в Харкові. 

Йдеться про приват-доцента Харківського університету, доктора медицини 

Йосипа Сицянка. 

Йосип Семенович (Францевич) Сицянко народився у Вітебській губернiї 

1824 р. Походження дворянського, поляк, католицького віросповідання. 

Середню освіту одержав у Могильовській губернській гімназiї, вищу – на 

медичному факультеті Московського університету. У 1851 р. Й.С. Сицянко був 

визнаний гідним ступеня «лекаря», а в 1856 р. після публічного захисту 

дисертацiї одержав ступінь доктора медицини. З 1851 по 1863 рр. працював на 

лікарських посадах у Курській, Тамбовській губернiях, Вільно. Брав участь у 

діяльності Варшавського і Віленського медичних товариств, Московського 

товариства лікарів. Був одружений з православною жінкою, і сам прийняв 

православ’я. Дружина рано померла, залишивши Йосипа Семеновича з трьома 

малолітніми дітьми (сином і двома дочками), яких він виховав самотужки [11, 

с. 124; 299, с. 201–207]. 

1863 р. у Російській імперії набув чинності новий реформаторський 

університетський статут. Серед іншого він передбачав і введення приват-

доцентури. Того ж року вперше в державі на медичному факультеті 

Харківського університету була відкрита приват-доцентура з електротерапії. 

Й.С. Сицянко переїхав до Харкова. 1864 р. він був одноголосно обраний 

університетською Радою і затверджений опікуном учбового округу на посаді 



 

 

 

приват-доцента ІХУ. Першу лекцію з теорії електротерапії приват-доцент Й.С. 

Сицянко прочитав 13 жовтня 1864 р. Клінічною базою з електротерапії 

слугував Маньківський електролікувальний заклад, про діяльність якого 

йшлося вище. Й.С. Сицянко очолив цей заклад і тільки за перший рік роботи 

особисто дав хворим близько 1800 сеансів електротерапії. Усього ж він 

завідував Маньківським електролікувальним закладом протягом майже 

двадцяти років. У 60–70-ті рр. Йосип Семенович виїздив у відрядження до 

Австрiї, Прусiї, інших німецьких держав, Бельгiї, Францiї й Італiї, де 

знайомився з роботою електролікувальних закладів. Запозичення їхнього 

досвіду у власну клінічну діяльність вивело Маньківський електролікувальний 

заклад до числа передових лікувальних установ того часу [11, с. 124–126; 130, с. 

40–42, 58, 60, 342, 389]. 

У 1870-х рр. Й.С. Сицянко обирався гласним Харківської міської думи і 

членом Харківської міської управи [7, т. 2, с. 292, 294]. Член Харківського 

медичного товариства з 1865 р., з 1866 р. по 1879 р. працював у складі його 

ревізійної комісiї, а в 1871 р. – скарбничим і біблiотекарем товариства [365, 

с. 517]. Тобто, окрім професійної, Йосип Семенович займався активною 

громадською діяльністю, був у Харкові знаною і шанованою людиною. 

Та колоритність його постаті визначається ще й тим, що талановитий 

медик Й.С. Сицянко був революціонером-народовольцем. Він проходив 

головним обвинуваченим у справі харківської групи «Народної волі» про вибух 

царського потяга 18 листопада 1879 р. під Олександрівськом. Процес, що 

відбувся восени 1880 р. у Харківському військово-окружному суді, так 

і називався – «процес Сицянка». Окрім Й.С. Сицянка обвинувачуваними по 

справі проходили його син Олександр із своїми друзями. Хоча розмахом 

і суворістю вироків харківський процес поступався багатьом іншим судам над 

народовольцями, він все-таки привернув увагу радянського письменника Юрія 

Трифонова, коли той вирішив написати історичний роман про Андрія Желябова 

і його товаришів для серії «Пламенные революционеры». У цьому романі під 

назвою «Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове» знаходимо, зокрема, таке: 



 

 

 

«В архиве на Пироговке находятся две толстые папки «Дела по обвинению 

доцента Харьковского университета И.С. Сыцянко и других», где на 

пожелтевших и никому уже в мире не нужных клочках бумаги рассказана вся 

эта история харьковских полузаговорщиков, полутеррористов, полуподростков, 

полустойких и полуслабых бойцов за лучший мир, начавшаяся 27 ноября 1879 

г., в четвертом часу пополудни обыском в недостроенном доме доктора 

Сыцянко. В одной из папок, сразу вслед за показаниями Гольденберга, во 

многом погубившими Сыцянко, имеется конверт с надписью «Вложение». 

В конверте лежат образцы найденных в доме Сыцянко проволоки и спирали 

Румкорфа, завернутые в вату» [299, с. 207]. 

Згаданий Григорій Гольденберг – революціонер, який 9 лютого 1879 р. 

смертельно поранив харківського генерал-губернатора князя Д.М. Кропоткіна 

[7, т. 2, с. 207]. А спіраль Румкорфа — це апарат для гальванічного лікування, 

який широко застосовувався за тих часів у електротерапії: індукційна котушка 

із двома обмотками і вібраційним переривником дозволяла одержувати високу 

напругу. Апарат Румкорфа виявився затребуваним не тільки медициною; його 

іскра добре підходила для підриву динамітних фугасів. Але наявність спіралі 

Румкорфа в помешканні електротерапевта завжди можна було пояснити 

професійною необхідністю. Недоведеність багатьох епізодів по справі 

спричинили виправдувальний вирок особисто для Й.С. Сицянка. Його ж син 

Олександр був засланий до Сибіру на 17 років. Сам Й.С. Сицянко провів у 

в’язниці тільки близько року в період досудового слідства. Після звільнення він 

повернувся до університету і свою викладацьку діяльність завершив у 1884 р. 

[130, с. 66, 342; 299; 365, с. 517]. 

По її завершенні Йосип Семенович відкрив приватний «Физико-

механический лечебный институт доктора Сыцянко», на базі якого почав 

надавати різноманітні платні медичні послуги. Ця діяльність проаналізована в 

четвертому розділі дисертації. Його заклад процвітав, але нетривалий час. 1886 

р. Йосип Семенович Сицянко помер [11, с. 125; 365, с. 517]. 



 

 

 

Отже, Й.С.Сицянко став у Харкові піонером передового, дуже модного 

в середині XIX ст. напряму лікування – електротерапії; більше двадцяти років 

він розвивав цей напрям у Харкові, як на базі університетського клінічного 

закладу, так і у власному інституті. Але енергійна натура зробила Йосипа 

Семеновича також одним з найактивніших і різнобічних членів Харківського 

медичного товариства, відомим діячем міського громадського самоврядування, 

успішним підприємцем, а одночасно – революціонером-терористом. Його 

бурхлива діяльність завжди була спрямована виключно в напрямах новітніх 

віянь часу: якщо медицина – то електротерапія і перші в державі медичні 

товариства, якщо міська громада – то втілення в життя щойно прийнятих засад 

самоврядування, якщо перетворення суспільства – то нещодавно розробленими 

теоретиками революції методами терору. А в історії харківської охорони 

здоров'я він залишився як ефективний топ-менеджер Маньківського 

електролікувального закладу і популярного приватного «Физико-

механического лечебного института». 

5.2.11. Троїцький Іван Віссаріонович (1856–1923). І.В. Троїцький 

народився 23 травня (4 червня) 1856 року в Чернігівській губернії в родині 

священика [300; 301]. Українець. По закінченні із золотою медаллю 

Чернігівської гімназії в 1873 році вступив на медичний факультет Київського 

університету ім. Св. Володимира. За успіхи в навчанні одержував спеціальну 

стипендію. По закінченні в 1878 році університету деякий час служив 

військовим лікарем у Київському шпиталі, а потім до 1881 року – земським 

лікарем у с. Охромеєвичі Сосницького повіту Чернігівської губернії. У 1882 

році переїздить до Петербурга, де працює в Маріїнському пологовому будинку 

(1882–1883 рр.) лікарем з амбулаторного прийому дітей. У цей час І.В. 

Троїцький пише докторську дисертацію, матеріалі до якої були зібрані ще в 

земський період його діяльності. У 1883 р. у військово-медичній академії він 

склав докторський іспит і блискуче захистив дисертацію, отримавши ступінь 

доктора медицини. 



 

 

 

І.В. Троїцький удосконалював свої знання в клініках Відня, Берна, Санкт-

Петербурга. 

У 1884 році він знову повертається до Києва, де працює ординатором 

Києво-Кирилівських «богоугодных заведений» та Подільського денного 

притулку. 

З 1885 року І.В. Троїцький – приват-доцент кафедри дитячих хвороб у 

Київському університеті [259, с. 194; 260, с. 218; 261, с. 231; 262, с. 248; 263, 

с. 289]. 

В київський період І.В. Троїцький виступив ініціатором створення 

доброчинних товариств з надання безкоштовної допомоги дітям, був 

консультантом кількох дитячих установ. 1900 року він створив Київське 

товариство дитячих лікарів, головою якого залишався до 1903 року. 

У грудні 1902 року І.В. Троїцького обирають (а в 1903 році 

затверджують) екстраординарним професором кафедри дитячих хвороб 

Імператорського Харківського університету. З 1908 року він – ординарний 

професор. На цій посаді працював до 1919 року. 

Клінічною базою кафедри дитячих хвороб, яку очолив І.В. Троїцький, 

служив амбулаторний прийом дітей у приміщенні медичного факультету та 

дитяча міська лікарня імені князя Д.М. Кропоткіна. Умови клінічної роботи 

були вкрай незадовільними. З приїздом до Харкова Ї.В. Троїцького становище 

почало поступово змінюватися. Вже з осені 1903 року в приміщенні поліклініки 

дитячих хвороб ним було обладнано лабораторію. Почалася підготовка до 

створення клініки дитячих хвороб Харківського університету. Здійснення цього 

задуму вимагало від І.В. Троїцького багатьох років напруженої боротьби. У 

1912 році, після дев'ятирічних змагань, І.В. Троїцькому нарешті вдалося 

зломити опір чиновників та домогтися відрахування коштів на будівництво в 

Харкові університетської клініки дитячих хвороб. Будівництво було здійснено 

за його планом. Але Перша світова війна перешкодила завершенню 

будівництва, і дитяча клініка була відкрита вже за радянських часів, у 1922 pоці 

[11, с. 207–208; 253, с. 184]. 



 

 

 

Активна громадська діяльність професора І.В. Троїцького в Харкові була 

дуже плідною. Скористовшись київським досвідом, він створив «Общество 

детских врачей при Императорском Харьковском университете», статут якого 

був затверджений міністерством народної просвіти 7 червня 1912 року. Навесні 

1906 р. професор І.В. Троїцький організував Харківський відділ «Союза борьбы 

с детской смертностью в России», на базі якого в наступному, 1907 році відкрив 

у Харкові багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад «Капля 

молока», що став прообразом майбутніх дитячих консультацій і дитячих 

молочних кухонь. І.В. Троїцький оголосив принцип, за яким працював заклад: 

«Имущим – за деньги, бедным – беcплатно». Він також виступив ініціатором і 

став співорганізатором І Всеросійського з'їзду дитячих лікарів у Петербурзі 

(грудень 1912 p.). Видатна роль належить йому і в організації Міжнародного 

товариства дитячих лікарів і І Міжнародного з'їзду педіатрів (Париж, жовтень 

1912 p.), який заклав основу для проведення наступних міжнародних з'їздів 

педіатрів [116; 253, с. 204–205]. 

1919 року професор І.В. Троїцький переїхав до Катеринослава. Там він 

працював до смерті, що вирвала його з життя 18 березня 1923 року [300; 301]. 

Отже, харківський період діяльності видатного українського педіатра І.В. 

Троїцького тривав розпочався 1902 року й тривав до 1919 року. Харківський 

період був найбільш яскравим і плідним у його діяльності. Саме в Харкові 

професор І.В. Троїцький висунув і науково обґрунтував ідеї про необхідність 

державних заходів, спрямованих на охорону здоров'я матері й дитини – 

охорони праці вагітних, зменшення тривалості робочого дня для вагітних і 

молодих матерів, організації дитячих дошкільних установ. Він вважається 

засновником першої дитячої клініки в Харкові [37; 134]. 

5.2.12. Фавр Володимир Володимирович (1874–1920). Видатний 

харківський гігієніст і маляріолог В.В. Фавр народився 5(17) липня 1874 р. в 

Харкові в родині лікаря. Навчався в 1-й Харківській гімназії, яку закінчив у 

1892 р. зі срібною медаллю. Того ж року вступив до Харківського університету 

на медичний факультет, по закінченні якого в 1897 р. одержав звання «лекаря с 



 

 

 

отличием». Ще будучи студентом, охоче займався науковою роботою: хімією, 

бактеріологією та гігієною. Після четвертого курсу, під час канікул, працював у 

гігієнічному інституті в Бреславлі, слухаючи лекційний курс і відвідуючи 

практичні заняття з бактеріології, вивчаючи методи практичної гігієни. 

По закінченні університетського курсу В.В. Фавр був обраний асистентом 

кафедри гігієни. Цю посаду він обіймав упродовж 1897–1904 рр. У 1901 р. був 

відряджений університетом до чумної лабораторії Інституту експериментальної 

медицини в Петербурзі для вивчення мікробіології та чумної палички. 

Докторську дисертацію захистив у 1903 p. Був прийнятий до числа приват-

доцентів кафедри гігієни в 1904 р. З 1906 по 1911 р. викладав фабричну гігієну 

в Харківському технологічному інституті. У 1911 р. радою Жіночого медичного 

інституту Харківського медичного товариства був обраний на кафедру гігієни. 

Професором став у ЖМІ в 1916 р. У різні роки читав курси та окремі лекції з 

гігієни й епідеміології на курсах сестер-жалібниць при Харківській громаді 

сестер-жалібниць Червоного Хреста, на курсах для робітників, у 

Ветеринарному інституті. Кілька разів виїжджав за кордон, де знайомився з 

постановкою санітарно-епідеміологічної справи. У 1903 і 1904 pp. вивчав 

малярію на Кавказі, у Воронезькій та Харківській губерніях. 1910 р. був 

відряджений за рішенням протичумної комісії до Одеси для боротьби з чумою, 

там увійшов до складу розпорядчого бюро і керував заходами проти чуми 

майже до кінця епідемії. У 1911 р. тією ж комісією був відрядженні до 

Приморської та Амурської областей для запобігання занесенню чуми до Росії 

[35, с. 85–85; 59]. 

У царині практичної охорони здоров'я «харьковцев» заслуги В.В. Фавра 

важко переоцінити. З 1905 р. він очолив міську санітарну службу (санітарне 

бюро, або санітарний відділ міської управи). З іменем В.В. Фавра пов’язаний 

справжній прорив у розвитку санітарно-епідеміологічної служби і благоустрої 

Харкова. Саме при ньому кількість міських санітарних лікарів зросла від 

одного до чотирьох і запрацювало санітарне бюро. З його ініціативи була 

створена п’ята дільнична амбулаторія. Під його керівництвом розгорнулася 



 

 

 

організація «санитарных попечительств». Міський асенізаційний обоз і критий 

ринок на Благовіщенському базарі теж слід вважати його заслугою [253, с. 42, 

66, 157]. 

В.В. Фавр був одним з організаторів у 1907 р. секції громадської 

медицини, гігієни та демографії в складі Харківського медичного товариства. 

Обраний 1909 р. головою секції, він визначив її задачі, серед яких виділялося 

сприяння місцевій владі та міським організаціям у впровадженні широких 

заходів з оздоровлення Харкова. Неодноразово В.В. Фавр читав лекції на 

бактеріологічних курсах медичного товариства У 1904 р. разом з Г.Я. 

Остряніним він очолив бактеріологічний загін, який виїхав на театр воєнних дій 

російсько-японської війни. У 1906–1912 pp. був редактором відділу гігієни і 

відповідальним секретарем «Харьковского медицинского журнала» [365, 

с. 518–519]. 

В.В. Фавр належав до категорії тих лікарів-подвижників, які свідомо 

заражають себе маловідомими хворобами, щоб мати можливість вивчити їх. 

1902 р. він заразив себе малярією від нового виду комара, щоб довести, що той 

є переносником хвороби. Згодом цей вид малярійного комара був знайдений 

також в інших країнах Південної Європи [35, с. 86; 59]. 

В.В. Фавр є автором великого наукового доробку, присвяченого 

проблемам санітарно-побутових умов життя містян і селян, способам 

громадсько-державної боротьби з пияцтвом, організації народних їдалень у 

Харкові, вивченню статевого життя харківського студентства та поширення в 

його середовищі венеричних захворювань і, нарешті, розвиткові санітарно-

епідеміологічної справи в Харкові. Остання група його аналітичних праць дуже 

прислужилася авторові при підготовці даної дисертації [155; 278; 279; 305; 306]. 

Фігура В.В. Фавра була відома в Харкові не тільки як фігура міського 

чиновника, науковця і педагога. Він разом з університетськими професорами 

М.А. Гредескулом, Д.І. Багалієм, М.Ф. Сумцовим входив до числа лідерів 

харківського осередку партії кадетів. А ця партія, як показали вибори до І 

Державної думи Російської імперії була в Харкові найвпливовішою. Зважаючи 



 

 

 

на авторитет В.В. Фавра в медичних і політичних колах, саме його Харківське 

медичне товариство направило до Петербургу 1913 р. домагатися скасування 

рішення про закриття ХМТ за антиурядову резолюцію щодо горезвісної 

«справи Бейліса». І ця місія завершилася успішно. 

Після Жовтневої революції співпрацював з більшовиками в справі 

налагодження нової системи охорони здоров'я, за що був удостоєний статей у 

радянських енциклопедіях. Помер Володимир Володимирович Фавр 24 березня 

1920 р. у розквіті творчих сил від висипного тифу [307; 308]. 

5.2.13. Шатілов Петро Іванович (1869–1921). Петро Іванович Шатілов 

народився 4 (16) жовтня 1869 року в слободі Козацька Ставропольського повіту 

Курської губернії. Росіянин. Потомствений дворянин. Православний. З 

підготовчого по шостий класи навчався у Воронезькій гімназії, а потім – у 

Кутаїській, яку закінчив з медаллю 1890 року і одразу ж вступив на медичний 

факультет Харківського університету. Ще студентом, під час чотирьох літніх 

канікул, з 1891 по 1895 р., він працював у Старооскільській земській лікарні. У 

1892 році брав участь у боротьбі з холерною епідемією, будучи завідувачем 

фельдшерського пункту в Козацькій слободі. 

1895 року закінчив університет зі званнями «лекаря с отличием» и 

«уездного лекаря». Був залишений у госпітальній терапевтичній клініці як 

екстерн, а з 1900 по 1903 рр. працював там як понадштатний асистент. 

У 1901 році витримав докторський іспит, а 1902 року захистив 

дисертацію і одержав ступінь доктора медицини. 

У 1903 році одержав звання приват-доцента. 3 1904 року обіймає посаду 

понадштатного асистента у факультетській терапевтичній клініці Харківського 

університету [11, с. 156; 263, с. 317]. 

3 1906 року перебував у закордонному відрядженні на стажуванні й 

працював у Цюріху, Берлині та Берні. 

У 1908 році П.І. Шатілов повернувся до Харкова до виконання своїх 

обов'язків. 1909 року факультетом і радою Харківського університету 



 

 

 

обирається професором на кафедру діагностики із пропедевтичною 

терапевтичною клінікою. 

У 1912 році в Харківському військовому госпіталі, де розташовувалося 

клінічне відділення університету, яке очолював професор П.І. Шатілов, він 

уперше в Російській імперії застосував протичеревневотифозну вакцинацію. 

Експеримент дав підбадьорливі результати, але, незважаючи на це, за доносом 

одного з професорів, міністр вислав П.І. Шатілова за кордон у опальне 

відрядження. Там він ознайомився з постановкою клінічної справи в 

Паризькому університеті і діяльністю бактеріологічного інституту в Берні. 

У січні 1913 року професор П.І. Шатілов із тріумфом повертається на 

батьківщину, оскільки світова медична спільнота визнала його правоту. У тому 

ж році він обирається на кафедру госпітальної терапевтичної клініки жіночого 

медичного інституту Харківського медичного товариства. 3 1914 року отримує 

кафедру факультетської терапевтичної клініки цього ж навчального закладу. У 

1913 році стає директором факультетської терапевтичної клініки Харківського 

університету. А в 1920 році йому доручається ще й завідування дитячою 

клінікою Харківського університету. Таким чином, наприкінці свого життя 

професор П.І. Шатілов ніс непосильний тягар керування чотирма клініками [46; 

253, с. 195]. 

Незважаючи на таке величезне навантаження, він завжди знаходив час 

для надзвичайно різнобічної громадської діяльності. З 1898 року Петро 

Іванович Шатілов перебував членом Xарківського Медичного товариства. У 

1900 році він обирається секретарем з адміністративних справ товариства. У 

1911 р. – один із організаторів, а надалі й активних членів Харківського відділу 

«Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом». З 1912 р. – голова правління 

амбулаторії «Общества пособия больным недостаточным учащимся в высших 

учебных заведениях г. Харькова» [253, с. 114; 365, с. 520]. 

Професор П.І. Шатілов мав чималу приватну практику. Незаможним 

хворим надавав медичну допомогу безкоштовно. Більш того, не вважаючи себе 

вправі відмовити кожному хворому, він постійно роз’їжджав на виклики по 



 

 

 

злиденних околицях Харкова. За це отримав прізвисько – «профессор окраин». 

За гуманність і демократизм Петра Івановича називали ще «врачом бедных». 

Він не шкодував своїх сил – його робочий день починався на світанку і кінчався 

глибокої ночі. 

Після Жовтневої революції П.І. Шатілов прийняв радянську владу і 

допомагав їй в справі організації нової системи охорони здоров'я. Тому його 

шанування не припинялося за радянських часів. Першу в Радянському Союзі 

студентську лікарню, яку відкрили учні професора, стали називати 

«Шатиловской». На його честь один з історичних районів Харкова (колишня 

околиця, де Петро Іванович мешкав і активно допомагав біднякам) дотепер 

носить назву Шатілівка, а місце, де розташовувалася його заміська дача (тепер 

це майже центр міста) – вулиця «Шатілова дача» [30]. 

Під час громадянської війни, коли у країні лютували тифозні епідемії, П.І. 

Шатілов очолив державну комісію по боротьбі з тифом. Працював у ній 

самовіддано, нехтуючи власним здоров'ям. Так, наприклад, восени 1920 року 

він собі першому зробив противисипнотифозне щеплення, яке ще не пройшло 

жодного клінічного випробування – на це бракувало часу. І ось вже в останню з 

низки епідемій, навесні 1921 року, Петро Іванович заразився висипним тифом 

під час відвідування хворого. І його надзвичайно втомлений, виснажений 

непосильною працею організм не витримав. 13 травня 1921 року, на 

одинадцятий день важкої хвороби, Петро Іванович Шатілов помер [422]. 

Отже, подана сукупність біографій кращих представників-професіоналів 

містить досить важливий і цінний науковий матеріал, який допомагає урозуміти 

конкретний період історії охорони здоров'я в Харкові і зробити деякі висновки 

стосовно її рушіїв. 

Життєпис видатних діячів, які свого часу створювали харківську охорону 

здоров'я, було подано за спеціально опрацьованою схемою, що включає такі 

біографічні дані про особу, як роки життя; соціальне та етнічне походження; 

віросповідання; освіта; події, що визначали подальший життєвий шлях; основні 

професійні здобутки; участь у громадському житті; набутий соціальний статус, 



 

 

 

рівень прижиттєвого визнання (нагороди, почесні звання та ін.). Зупинимося 

детальніше на кожному структурному елементі персоналій. 

Звернімо увагу на те, що всі 17 окреслених фігурантів становлення 

харківської охорони здоров'я за освітою медики. Певний внесок у її розвиток, 

безперечно, зробили й раніше вже неодноразово згадувані очільники губернії та 

міста, меценати, архітектори, підприємці, поліціянти, інші небайдужі до 

проблем Харкова люди, які не були медиками. Але свої добрі справи в сфері 

охорони здоров'я вони, на відміну від представлених у цьому розділі 

особистостей, робили час від часу, вкупі з іншими справами, мимохідь, як 

деякий непершочерговий продукт своєї діяльності. Для тих же діячів, хто 

охарактеризований у даному розділі – це була головна справа життя, чи, 

принаймні, її значної частини. 

За етнічним складом переважали особи слов’янського походження. Їх 

було одинадцятеро із сімнадцяти. Українське коріння точно мали п’ятеро (В.П. 

Бобін, В.Г. Лашкевич, П.А. Наранович, А.Г. Подрєз, І.В. Троїцький), а може й 

більше. По особах слов’янського походження і православного віросповідання 

виникли труднощі з визначенням національності. Вони полягають в тому, що в 

жодному офіційному документі часів Російської імперії національність не 

вказувалася, якщо особа не була «инородцем», а зазначалося тільки 

віросповідання. Тому іноді важко відрізнити українця за походженням від 

росіянина чи білоруса, тим більше, що всі вони були російськомовними. 

«Инородцы» ж, принаймні, вказували своє етнічне походження в офіційних 

автобіографіях. На другому місці – німці (Ф.К. Альбрехт, Е.Ф. Бєллін, Г.Ф. 

Брандейс). Треба зауважити, що у XVIII – на початку ХІХ ст. вони переважали 

серед харківських медиків, як і взагалі серед медиків Російської імперії. Але 

поступово їхня питома частка зменшувалася. Це було пов’язано із зростанням 

кількості вітчизняних фахівців, підготовлених зокрема в Харківському 

університеті. 

Л.Л. Гіршман за етнічним походженням був найімовірніше євреєм, хоча 

прямих доказів цього немає. Але існує декілька непрямих доказів. Наприклад, 



 

 

 

достеменно відомо, що його батьки перейшли в лютеранство. А з якої релігії? 

Не з православної ж, яка була в Російській імперії державною і могла 

забезпечити певні пільги купцеві Леопольду Гіршману? Найімовірніше за все 

вихрестилися з іудейства. На думку про єврейське походження Л.Л. Гіршмана 

наводить і велика кількість привітань з його ювілеями від рабинів і єврейських 

громадських організацій [427]. 

За віросповіданням православні або перехрещені в православ’я (Й.С. 

Сицянко) складали приблизно 60 % (10 осіб). На другому місці – протестанти (6 

осіб). І тільки В.А. Франковський – католик. 

Цікаво те, що за соціальним походженням досить велика кількість 

вихідців з родин священиків (4). Мабуть духовне виховання, отримане в 

дитинстві, на все життя прищепило бажання допомагати стражденним. З 

дворян шестеро. Але всі, хто не був дворянином за походженням, самотужки 

досягли особистого і навіть потомственого дворянства у розквіті своєї 

діяльності. 

Усі вищеозначені особи були чиновниками, дослужилися до поважних 

чинів V-ІІI класів, мали державні й громадські нагороди. Якщо в наведених 

біографіях чини і нагороди не вказані – це означає, що в літературі такі 

відомості про цих чиновників відсутні, а їхні «Формулярные списки о службе» 

були втрачені під час боїв і окупації Харкова нацистами в 1941–1943 рр. [55, 

реестр описей, т. ІІІ, фф. 621–1034]. 

Переважна більшість (за винятком В.П. Бобіна і В.А. Франковського) – 

доктори медицини і професори (або принаймні приват-доценти) медичного 

факультету Імператорського Харківського університету чи Жіночого 

медичного інституту, тобто, не тільки практики охорони здоров'я, а ще й 

науковці і педагоги. 

Членами Харківського медичного товариства з означених осіб були всі 

його сучасники. Серед них восьмеро (Ф.К. Альбрехт, В.П. Бобін, Л.Л. Гіршман, 

В.Ф. Грубе, І.К. Зарубін, В.Г. Лашкевич, І.М. Оболенський, В.А. Франковський) 

стали почесними членами ХМТ. 



 

 

 

Активних діячів харківського місцевого громадського самоврядування 

(гласних міської думи, членів управи) – четверо (І.К. Зарубін, І.М. 

Оболенський, Й.С. Сицянко, В.А. Франковський). 

Отже, всі без винятку розглянуті персони досягли високого соціального 

статусу, мали прижиттєве визнання, тобто входили до еліти тогочасного 

суспільства. 

Підсумовуючи діяльність рушіїв харківської охорони здоров'я 

дорадянських часів, зауважимо ще один аспект. Він стосується ставлення їх до 

матеріальної винагороди за свою працю. Всі вони були людьми заможними. 

Переважна більшість з них за копійчиною не гналася. Це були справжні 

безсрібники, які безкорисливо служили справі. І вкладали в неї не тільки свої 

душі, але й власні кошти. Майже всі охарактеризовані діячі (за винятком тільки 

Г.Ф. Брандейса) працювали за сумісництвом лікарями в навчальних закладах, 

притулках, в’язницях, на промислових підприємствах, у лікувальних закладах 

Харківського медичного товариства, товариства Червоного Хреста, численних 

доброчинних громадських організаціях. Вони опікувалися проблемами здоров’я 

дітей-сиріт, студентів, інвалідів, робітників, повій, ув’язнених та інших 

соціально вразливих категорій населення. У міської громади була гостра 

потреба в цьому піклуванні. Платня ж за таку роботу звичайно була мізерною, 

або взагалі не передбачалася. Тому кваліфіковані лікарі на неї не 

погоджувалися. І здійснювали цю роботу (переважно на громадських засадах) 

ті подвижники, про яких тут йдеться. Вони, як правило, мали чималу приватну 

практику, що приносила їм солідний дохід. Але принцип харківської медичної 

еліти був такий: з багатіїв за лікування брати багато, із середнього класу – 

помірно, а з бідняків – нічого. Деякі медичні світила з числа вище поіменованих 

навіть надавали матеріальну допомогу своїм незаможним приватним пацієнтам. 

Імена їх знаходимо і серед тих, хто регулярно сплачував внески до Харківської 

допоміжної медичної каси, хоча самі вони такої допомоги не потребували, а 

робили це виключно заради матеріальної підтримки своїх колег (або їхніх 

родин), які опинилися в скруті. 



 

 

 

Певна структурна побудова кожної персоналії дає можливість створити 

узагальнений соціоетнічний портрет типового організатора охорони здоров'я в 

Харкові в ХІХ – на початку ХХ століття. Це православний чоловік 

слов’янського походження віком від 34 до 60 років, медик за освітою, чиновник 

V-ІV класів (статський або дійсний статський радник) на вершині своєї кар’єри, 

професор (приват-доцент) Імператорського Харківського університету, 

активний функціонер Харківського медичного товариства, ймовірно гласний 

міської думи, «увінчаний» нагородами і почесними званнями. 

Безперечно, «золота» пора дорадянської харківської охорони здоров'я – 

це час, коли більшість з охарактеризованих корифеїв працювала в місті 

паралельно, кожний на своїй ділянці роботи. Хронологічно це період 

приблизно з кінця 70-х років ХІХ ст. до перших років ХХ ст. Саме тоді були 

здійснені всі ті заходи, що становлять славу охороноздоровчої справи в Харкові 

дожовтневого періоду: створена і проходила шлях становлення міська 

лікувально-санітарна організація; відкрилася більшість з існуючих на 1917 рік 

лікувальних закладів, а ті, що працювали з попередніх часів були докорінно 

переобладнані; з’явився принципово новий вид медичної допомоги населенню 

міста – швидка і невідкладна допомога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

За результатами проведеного дослідження дисертант дійшов низки 

висновків, що виносяться на захист. 

Охорона здоров'я в Харкові пройшла багаторічну історію, вивчення якої 

має науково-теоретичний, пізнавальний і суто практичний інтерес. Воно 

допомагає краще зрозуміти джерела, предтечі тих чудових досягнень у сфері 

охорони здоров'я, яких домоглися харків’яни, глибше осмислити шляхи й 

закономірності розвитку охорони здоров'я в нашій країні, дістати науку для 

використання найкращих напрацювань у практиці сьогодення. 

На жаль, дорадянська історія охорони здоров'я в Україні взагалі та в 

окремих її містах, у тому числі в Харкові, зокрема, маловивчена. Дотепер не 

створено жодної узагальнюючої праці, де був би підсумований поступ охорони 

здоров'я в Україні за будь-яку добу її розвитку, не кажучи вже про весь 

історичний шлях країни. Немає таких досліджень й по Харкову, як і по 

переважній більшості українських міст. Аналіз історіографічного доробку 

попередніх дослідників обумовив вибір теми даної дисертації. Детальне 

вивчення стану наукової розробки проблеми засвідчило, що досі вона вивчалася 

переважно медиками з точки зору історії медицини. Розроблена автором тема в 

сучасній вітчизняній історіографії є поодинокою спробою поглянути на 

дорадянську історію охорони здоров'я в Харкові не під суто медичним кутом 

зору, а з позицій соціальної історії, історії повсякдення і містознавства. Ґрунтом 

для дослідження слугувала невикористана до цього часу в науковій літературі 

вагома, репрезентативна і достовірна джерельна база. Аналіз опрацьованих 

джерел засвідчив хибність багатьох усталених з радянських часів оцінок, а саме 

про відсутність будь-яких вагомих досягнень в охороні здоров'я за часів царату, 

повне позбавлення трудящих мас медичної допомоги, суцільну її 

комерціалізацію. 



 

 

 

Для вивчення проблеми було використано своєрідний методологічний 

інструментарій, спрямований на виявлення унікальних, типових, суттєвих і 

соціально значущих характеристик розвитку харківської охорони здоров'я у 

XVIII – на початку ХХ ст. Такий інструментарій відповідає особливостям того-

часного суспільства, дозволяє реконструювати механізми взаємодії по лінії 

«охорона здоров'я – суспільство – міська громада» і функціонування власне 

охорони здоров'я в умовах суспільних трансформацій. В основу авторської 

концепції розвитку дорадянської охорони здоров'я в Харкові покладений 

проблемно-хронологічний метод, де проблеми – це структурні елементи 

охорони здоров'я як сфери суспільної діяльності (система керування, кадри, 

фінансування, види медичної допомоги, санітарна діяльність тощо), що 

розвивалися в часі. 

Квінтесенція самої концепції складається із сукупності принципових 

позицій, що викладаються нижче і становлять особисті здобутки дисертанта. 

Встановлено, що фактично розвиток охорони здоров'я в Харкові 

починається після введення державної посади міського лікаря в Харкові 10 

травня 1737 року. До того, від часу заснування Харківської фортеці в 1654 р., 

влада лише вдавалась до запобіжних заходів напередодні проникнення в місто 

різних «заразных поветрий», а лікуванням містян займалися цирульники. 

В дорадянській історії харківської охорони здоров'я дисертантом 

виділено два етапи, які нерозривно пов’язані із соціально-економічною і 

політичною історією країни. Кожний етап набув певних характерних рис по 

основних елементах охорони здоров'я. 

Перший етап охоплює період від 30-х років XVIIІ ст. до буржуазних 

реформ 60–70-х років ХІХ ст. у Російській імперії. Саме в ті часи харківська 

охорона здоров’я зробила свої перші кроки. Почали формуватися перші 

елементи організації медико-санітарної допомоги населенню міста. З кінця 30-х 

років XVIII ст. у Харкові з’явилися зародки державної охорони здоров'я. 

Згодом вони набули розвитку. Увесь період з кінця 30-х років XVIII ст. і до 

реформ 60–70-х років XIX ст. автор визначив як час централізованого розвитку 



 

 

 

охорони здоров’я в Харкові, що було типово для всіх великих міст імперії. Вона 

підпорядковувалась центральним органам влади і зазнавала дріб’язкової опіки з 

їхнього боку. Кожна місцева ініціатива проходила нескінченні погодження у 

столиці. А розпорядження центру втілювала в життя ціла армія імперських 

чиновників. При цьому наголос робився на адміністративно-поліцейські заходи. 

Поліція була найбільш організованим і ефективним інститутом у структурі 

управління Російської імперії. Охорона здоров'я, як і поліція, входила до 

компетенції міністерства внутрішніх справ. І саме поліції доручалися такі 

відповідальні охороноздоровчі функції, як санітарний нагляд, забезпечення 

боротьби з епідеміями, контроль за загальним віспощепленням немовлят, 

профілактика венеричних захворювань, направлення містян до «дома 

умалишенных» тощо. Навіть перші медичні пункти в Харкові організовувалися 

при поліцейських частинах. Поліцейські заходи в царині охорони здоров'я 

називалися «врачебно-полицейскими мерами». Харківські поліцмейстери і 

поліцейські чиновники входили до складу губернського «Особого Комитета 

общественного здравия» і всіх тимчасових надзвичайних органів керування 

харківською охороною здоров'я. Здобувач відтворив структуру організації 

охорони здоров’я в Харкові, що склалася на першому етапі (рис. А.1). Вона 

була неповороткою і малоефективною, в ній панували бюрократизм, формалізм 

та зловживання. 

Дисертантом доведено, що, завдяки існуванню в Харкові університету з 

медичним факультетом і фельдшерської школи, кваліфікація медичного 

персоналу в місті була досить високою. Зазначені заклади дещо пом’якшували 

дефіцит медичних кадрів, але останніх все одно постійно бракувало. 

Держава мало переймалася здоров’ям своїх громадян, за винятком тих, 

хто пильнував і боронив її інтереси. Тому навіть нечисленні лікувальні заклади 

губернського міста Харкова обслуговували переважно військовиків. Міської 

лікарні не існувало. Про здоров’я жителів міста можновладці згадували тільки 

під час небезпечних епідемій. 



 

 

 

З’ясовано, що спалахам епідемічних хвороб сприяв катастрофічний 

санітарний стан тогочасного Харкова. У місті не існувало ані санітарної 

організації, ані спеціальних санітарних лікарів. Але окремі санітарні заходи 

(осушення, замощення, санітарне очищення міста, санітарний нагляд за 

шкідливими виробництвами, підприємствами торгівлі, побутового 

обслуговування населення та громадського харчування і деякі інші) почали 

здійснюватися саме тоді. 

Автор вважає, що медична допомога населенню була надто обмеженою 

не лише через недостатню кількість лікувальних закладів. Недоступною для 

переважної більшості містян її робила надто висока плата за лікування. До того 

ж низький культурний та освітній рівень харківського плебсу був причиною 

недовіри до медиків, а отже й нехтування їхньою допомогою. Громадських 

форм охорони здоров’я тоді практично не існувало. Вони тільки стали 

зароджуватися наприкінці першого періоду (надання медичної допомоги через 

Харківське доброчинне товариство і Харківське медичне товариство). 

Однак саме протягом першого етапу, як свідчить аналіз джерел, були 

закладені підвалини харківської охорони здоров'я. 

Дисертант дійшов висновку, що розвиток охорони здоров'я в місті 

протягом всього дослідженого періоду обумовлювався, серед інших, такими 

двома чинниками: приналежністю до держави – Російської імперії і місцевою 

специфікою. Так от переважно більшу частину першого етапу, а саме від 

ліквідації слобідського козацтва до великих реформ 60–70-х років ХІХ ст. 

перший чинник діяв майже безальтернативно, місцеві особливості в організації 

охорона здоров'я були майже зведені нанівець. У ті часи взаємодія по лінії 

«охорона здоров'я – суспільство – міська громада» працювала так: 

охороноздоровчі структури були здебільшого державними (лікарська управа, 

комітет «общественного здравия», лікувальні заклади Приказу громадського 

опікування) і взаємодіяли вони переважно з іншими державними і церковними 

(а православна церква в Російській імперії була частиною держави) 

структурами (органами управління, поліцією, військовим командуванням, 



 

 

 

фінансовими органами, університетом, духовною консисторією тощо). Місто 

виконувало дуже обмежені функції з охорони здоров'я своїх мешканців: 

фінансувало діяльність харківських «городовых» лікарів і тимчасових міських 

лікарень, оплачувало лікування в «богоугодных заведениях» деяких категорій 

міських робітників та службовців, залучало власні кошти і власних посадовців 

на боротьбу з епідеміями, міські станові товариства обирали і направляли на 

роботу віспощепіїв. 

Другий етап розвитку харківської охорони здоров'я тривав від реформ 60–

70-х рр. ХІХ ст. до 1917 р. На погляд дисертанта, після великих російських 

реформ охорона здоров'я в Харкові порівняно з попереднім, дореформеним 

періодом за короткий час зробила величезний поступальний крок. 

Нарешті була створена власне міська лікувально-санітарна організація. 

Харків охопила розгалужена мережа лікувальних закладів усіх форм власності. 

Як показали наші підрахунки, рівень забезпеченості харківського населення 

лікарняними ліжками в Російській імперії поступався лише столичному. 

Здобувач обґрунтував, що міська санітарна організація поступово 

перетворилася в досить потужну структуру. За останні чотири роки перед 

початком світової війни в її діяльності відбулися якісні позитивні зрушення. 

Санітарні заходи набули більш системного характеру. Проте цього було замало. 

І на кінець дослідженого періода Харків в цілому залишався санітарно 

невпорядженим містом. 

Автором встановлено, що окрім казенної та приватної, в місті з’явилась 

громадська медицина, репрезентована земськими установами і лікувальними 

закладами громадських організацій. Земський чинник у розвитку харківської 

охорони здоров'я на цьому етапі був важливим, але не визначальним, оскільки 

земства переважно опікувалися селом. Одним з перших міст в Російській 

імперії Харків організував власну службу швидкої медичної допомоги, що 

відповідала європейським стандартам міської охорони здоров'я. 

Аналіз джерел доводить, що у післяреформений період ХІХ – на початку 

ХХ ст. Харків зробив якісний стрибок у справі забезпечення себе медичними 



 

 

 

кадрами і напередодні Першої світової війни, за нашими підрахунками, вже 

значно перевершував як середньодержавний показник забезпеченості населення 

міст медичними кадрами, так і відповідні показники всіх українських (у складі 

Російської імперії) міст, обох російських столиць і навіть середні показники 

забезпеченості лікарською допомогою по розвинутих країнах Європи і США. 

Матеріальне благополуччя основної маси харківських лікарів залежало від їх 

професійної діяльності. Вони здебільшого не мали прибуткової нерухомості, 

великих вкладів у банках і цінних паперів, що приносили б їм суттєвий доход. 

За життєвим стандартом основну частину харківських лікарів можна порівняти 

з тими верствами населення міста, які на Заході характеризуються як «середній 

клас», хоча їх життєвий рівень був дещо вищим за середній. А от доходи 

середнього медичного персоналу забезпечували йому приблизно середній для 

Харкова життєвий рівень. 

Джерела переконують, що розширенню медичної допомоги в Харкові 

сприяло також піднесення загального культурного рівня населення. Культурна 

відсталість і забобони поступались (хоча і повільно) урозумінню користі 

медицини. 

Харківська медична громадськість висунула зі свого середовища 

видатних організаторів охорони здоров'я (Е.Ф. Бєлліна, Л.Л. Гіршмана, В.Ф. 

Грубе, І.К. Зарубіна, І.М. Оболенського, В.В. Фавра та інших), яким місто 

завдячує появою нових форм і навіть видів медичної допомоги населенню, 

відкриттям нових лікувальних закладів і організацією їх діяльності, санітарним 

упорядженням. Навіть із далекої вікової дистанції можна помітити в наших 

великих пращурів нестандартні підходи в організації охорони здоров’я. Але 

слід мати на увазі, що помітний слід в історії харківської охорони здоров’я 

залишили як великі і славні корифеї своєї справи, про яких йдеться в 

дисертації, так і ті, хто своєю щоденною самовідданою працею просто чесно 

виконував професійний обов’язок перед «харьковцами», перед Батьківщиною, 

перед національною історією. У п’ятому розділі автором складений 



 

 

 

колективний просопографічний соціоетнічний портрет кращих представників-

професіоналів – рушіїв розвитку охорони здоров'я Харкова. 

У дисертації доведено, що організаційні форми медичного 

обслуговування в Харкові створювалися урядом, земськими органами, 

органами міського самоврядування, громадськими організаціями і комерційною 

ініціативою приватнопрактикуючих лікарів, провізорів та інших підприємців. У 

співвідношенні загальнодержавного і місцевого чинників на другому етапі 

розвитку охорони здоров'я в Харкові більшої ваги набули саме місцеві 

особливості. Незважаючи на те, що всі міські лікувально-санітарні організації у 

великих містах Російській імперії були побудовані за єдиною схемою, 

розробленою «Обществом русских врачей в память Н.И. Пирогова», двох 

тотожних організацій на просторах імперії не існувало. Тому що охороною 

здоров'я в кожному місті стало опікуватися міське громадське самоврядування, 

яке й здійснювало специфічні для кожної громади заходи. Самобутність 

харківської охорони здоров'я визначалась діяльністю найпотужнішої в імперії 

Харківської губернської земської лікарні; унікальної міської очної лікарні 

професора Л.Л. Гіршмана; особливостями фінансування місцевим бюджетом 

власних лікувальних закладів і прямим дотатуванням низки немуніципальних 

установ і організацій, які надавали медичну допомогу мешканцям Харкова; 

створенням неприбуткових колективних підприємств з надання медичних 

послуг населенню із частковим муніципальним фінансуванням і безліччю 

інших, не настільки помітних проявів, що містилися в кожній постанові міської 

думи або управи з охороноздоровчих питань, у діяльності кожного 

лікувального закладу, в статуті кожної місцевої громадської організації з 

відповідним напрямом діяльності. Безумовно державний чинник у розвитку 

харківської охорони здоров'я залишався і відігравав значну, навіть визначальну 

роль. Інакше в наскрізь забюрократизованій державі й не могло бути. Але 

взаємодія по лінії «охорона здоров'я – суспільство – міська громада» вже не 

обмежувалася взаємодією одних державних установ з іншими. По-перше, сама 

харківська охорона здоров'я стала представлена розмаїттям структур різних 



 

 

 

форм власності і різних організаційно-господарських форм. По-друге, вона в 

своїй діяльності стала взаємодіяти не тільки з державними структурами, а й з 

усіма іншими інститутами, що виникли в країні в пореформені часи. 

Найголовніше ж те, що харківська міська громада створила і далі крок за 

кроком удосконалювала свою власну муніципальну охороноздоровчу 

організацію. 

Проте створена в Харкові міська лікувально-санітарна організація була 

ще дуже недосконалою. Функції її складових частин не були чітко визначені, 

тому й взаємовідносини між ними склалися плутані. Єдиного центру, що 

координував би роботу всіх лікувальних і санітарних установ та організацій, у 

Харкові не існувало, відтак годі було сподіватись узгодженості в їхніх діях. Це 

негативно позначалося на зосередженні загальних зусиль у боротьбі з 

найнебезпечнішими хворобами. Харківська міська лікувально-санітарна 

організація була забюрократизованою, незграбною, громіздкою і 

неповороткою, як переважна більшість управлінських структур у Російській 

імперії. Про це свідчить реконструйована в дисертації структура керування 

харківською охороною здоров'я в 1913 р. (рис. А.2). 

Проаналізувавши діяльність лікарень міста, дисертант довів, що вони 

здебільшого (за винятком приватних і міської очної імені професора Л.Л. 

Гіршмана) майже постійно були перевантажені. Щодо приватних медичних 

закладів, то плата за лікування в них була надто високою для пересічних 

«харьковцев». Із цієї ж причини лікарські засоби в харківських аптеках були 

мало приступні для незаможної більшості харківської громади. Надання скорої 

медичної допомоги не набуло ще масовості й мало обмежений характер. Окремі 

напрями розвитку міської охорони здоров'я тільки зароджувалися (організація 

медичного страхування через лікарняні каси, охорона здоров'я на промислових 

підприємствах, залучення громадськості до санітарного впорядження міста 

через «санитарные попечительства»). 

Чи можна розглядати охорону здоров'я в Харкові напередодні 

революційних подій 1917 р., як таку, що організаційно склалася в систему? 



 

 

 

Виходячи зі щойно вищезазначеного, напевно, ні. Для системи перш за все 

характерна цілісність її складових частин. А цілісності складових у харківській 

охороні здоров'я як раз і не спостерігається. Разом з цим її поступ впевнено 

прямував до системи. Адже більшість її «хвороб» були «хворобами дитячого 

віку». Просто вона не встигла їх подолати. Але були вади, пов’язані із 

соціально-економічним і політичним устроєм Російської імперії, які були 

нездолані без суспільних перетворень. Як би то ні було, остаточному 

оформленню дорадянської охороноздоровчої організації в Харкові перешкодив 

1917 рік. 

Узагальнюючи викладений матеріал, варто також зауважити, що в 

досліджений період ми ясно бачимо вплив соціальних факторів на виникнення і 

поширення захворювань у Харкові. Важкі соціально-економічні умови життя, 

незадовільний санітарний стан міста, бідність і низький культурний рівень 

переважної більшості містян, мала доступність для них кваліфікованої 

медичної допомоги, прямо і несприятливо відбивалися на стані їх здоров'я. 

Соціальні чинники в Харкові за хронологічних меж дослідження завжди 

відігравали важливу роль в умовах поширення і протікання не тільки 

соціальних, але й природних хвороб. Але з плином часу дія несприятливих 

соціальних чинників на здоров'я «харьковцев» поступово зменшувалася, і 

навпаки, посилювалася дія чинників сприятливих. Сприятливі соціальні 

чинники були пов’язані з покращенням умов життя і підвищенням культурного 

рівня населення через поступ продуктивних сил, реформування суспільства, 

розвиток житлово-комунальної і соціальної інфраструктури Харкова. 

Підсумовуючи найважливіші досягнення харківської охорони здоров'я в 

дорадянські часи, відзначимо, що на кінець дослідженого періоду Харків з 

українських міст у складі Російської імперії був меншим за Одесу і Київ. А от 

основні показники з охорони здоров’я у нього були кращими не тільки за Одесу 

і Київ, а навіть, за деякими параметрами (як то забезпеченість населення 

лікарською, фельдшерською, акушерською допомогою, аптечними послугами), 

Харків перевищував рівень обох російських столиць і виходив на рівень 



 

 

 

розвинутих країн Європи і США (див. рис.2.1, табл. 2.2, Б.1, Б.2). Тобто в 

Харкові за порівняно короткий час після реформ 60–70-х рр. ХІХ ст. склалася 

найпотужніша в Україні охорона здоров’я, дуже різнопланова, різноманітна, як 

для тих часів, за формами. І це незважаючи на всі перешкоди і обмеження, що 

створював бюрократично-поліцейський апарат самодержавства. 

У цьому плані дуже важливо те, що згодом Харків став першою столицею 

радянської України, і все, що було напрацьовано в ньому в галузі охорони 

здоров’я в дорадянські часи не було зруйновано, а, навпаки, склало 

організаційну, матеріально-технічну, кадрову, наукову базу для створення і 

подальшого розвитку української радянської охорони здоров’я. Тут досить 

яскраво простежується спадкоємність різних історичних діб. 

Загалом досвід діяльності органів Харківського міського громадського 

самоврядування в галузі охорони здоров'я у дожовтневі часи може бути 

корисним для сучасних муніципальних органів. Особливої уваги заслуговує 

вміння наших попередників діяти в ринкових умовах, виходячи з досить 

обмежених коштів, знаходити спільну мову з громадськістю і державними 

структурами. Конкретні пропозиції щодо використання їх у сучасній організації 

місцевого самоврядування, врахування яких, на думку дисертанта, сприятимуть 

роботі муніципальних органів, зроблять їх діяльність більш ефективною, 

можуть бути сформульовані таким чином: 

- створення опікунських рад у міських лікувальних закладах, склад 

яких призначався би відповідними радами (міськими і районними в містах) з 

числа найбільш впливових і шанованих у місті (районі) громадян для 

оперативного вирішення проблем цих закладів, а також створення відповідної 

моральної атмосфери, в якій посада члена (голови) опікунської ради 

лікувального закладу вважалася б одним з найпочесніших громадських 

доручень у місті; 

- вироблення муніципальними органами різних форм господарської і 

фінансової співпраці та взаємодопомоги з громадськими і приватними 

установами, що надають медичну допомогу населенню, створення в умовах 



 

 

 

хронічного дефіциту коштів спільних з міським самоврядуванням 

організаційно-господарських форм підприємств медичного профілю на кшталт 

«Общества ночных дежурств врачей» або «Общества скорой медицинской 

помощи в гор. Харькове»; 

- відновлення прямих дотацій з місцевого бюджету для громадських 

лікувальних закладів з метою заохочення їх створення, як це було в 

дожовтневому Харкові; 

- формування муніципальними органами спеціальних фінансових 

фондів, кошти яких витрачалися б виключно на конкретні цілі охорони здоров'я 

(на кшталт протиепідемічного фонду Харківської міської думи), і забезпечення 

неможливості їх нецільового використання; 

- підпорядкування окремих підрозділів муніципальної міліції (коли 

вона буде створена) органам санітарного нагляду з метою рішучого припинення 

порушень санітарного законодавства, тобто створення так званої санітарної 

міліції на зразок міліції податкової; 

- створення міським самоврядуванням громадських органів подібно 

до «санитарных попечительств» задля вивчення санітарних проблем, 

здійснювання санітарно-просвітницької роботи серед населення, залучення 

спонсорських коштів на санітарне впорядження міста; 

- до введення державного медичного страхування здійснення його на 

місцевому рівні (у розвиток ідеї «лікарняного збору»). 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Структури керування охороною здоров'я в Харкові за імперської доби  

 

Рис. А.1. Структура керування медико-санітарною допомогою населенню Харкова напередодні початка його реформування в 1865 р. 



 

 

 

 

Рис. А.2. Структура керування харківською охороною здоров'я в 1913 р. 



 

 

 

Додаток Б 

Основні показники розвитку охорони здоров’я в деяких великих містах Російської імперії  

Таблиця Б.1 

Основні показники розвитку охорони здоров’я в деяких великих містах Російської імперії в 1904 р.  

Показники 

 

 

Міста 

Кількість 

лікарень 

Кількість 

аптек 

Кількість 

аптечних 

магазинів 

Кількість 

лікарів 

Кількість 

акушерок і 

«повивальных 

бабок» 

Кількість 

фельдшерів 

Кількість 

жителів на 

одну 

аптеку 

Кількість 

жителів 

на одного 

лікаря 

Москва 113 53 148 1305 378 496 20611 837 

Одеса 14 47 250 597 150 63 10629 837 

Киів 44 26 67 457 62 64 12328 701 

Харків 32 24 32 306 303 634 8596 521 

 

Таблиця Б.2 

Основні показники розвитку охорони здоров’я в деяких великих містах Російської імперії в 1910 р.  

Показники 

 

 

 

Міста 

Кількість 

лікарень 

Кіль-

кість 

ліжок 

у них 

Кіль-

кість 

аптек 

Кількість 

аптечних 

магазинів 

Кіль-

кість 

лікарів 

Кількість 

акушерок і 

«повиваль-

ных 

бабок» 

Кіль-

кість 

фельд-

шерів 

Кількість 

жителів 

на одне 

лікарняне 

ліжко 

Кіль-

кість 

жителів 

на одну 

аптеку 

Кількість 

жителів 

на 

одного 

лікаря 

Санкт-Петербург 174 11271 166 282 1475 1030 747 138 9373 1055 

Москва 296 7640 81 400 1666 444 628 194 18286 889 

Киів 35 1953 39 139 711 339 210 255 12748 699 

Харків 31 1298 35 42 399 188 143 181 6710 592 



 

 

 

 



 

 

 

 


