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БЛАГОД1ЙНА Д1ЯЛЬН1СТЬ ТА МЕЦЕНАТСТВО ПРЕДСТАВНИК1В 
УКРАТНСЬКИХ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ К1Л ТА 1НТЕЛТГЕНТТП 

У РОКИ ПЕРШОТ СВ1ТОВОТ В1ЙНИ

Розкрито деякг аспекти благодтног дгяльностг украгнських меценатов г 
представникгв громадськост: у  пергод Першог свгтовог втни. Показанг мас- 
штаби та форми допомоги воякам г пораненим.
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Освещены некоторые аспекты благотворительности украинских мецена
тов и представителей общественности в период Первой мировой войны. 
Показаны масштабы и формы помощи воинам и раненым.

Ключевые слова: благотворительность, меценат, торгово-промышленные 
круги, опека, беженцы, пожертвования.
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Перша св1това вшна стала одним з найбшьш трапчних 1 переломних перь 
од1в в ютори укра1нського народу. К наслщки суттево вплинули на подальшу 
його долю та багато в чому визначили суперечливий поступ Укра1ни у ХХ ст. 
Адже багатомшьйонна найбшьш працездатна частина населення Украши була 
вилучена з матер1ального виробництва 1 кинута у вир вшни, значш и територй 
виявилися окупованими австро-шмецькими вшськами та перебували у прифрон- 
товш зон!, промисловють 1 сшьське господарство катастроф1чно занепали, а 
цившьне населення, сотш тисяч якого були з1рван1 з постшного м1сця прожи- 
вання, страждало в1д ус1х негаразд1в военного лихол1ття. Проте сусп1льство не 
залишилося глухим до проблем во1шв, 1'хшх родин, б1женщв, д1тей-сир1т та 
!нших категорш постраждалого населення, надавало 1м р1зномаштну допомогу 1 
п1дтримку.

На основ! суспшьного досв1ду останнього десятир1ччя минулого стол1ття та 
перших рок!в третього тисячол1ття переосмислюються традиц1йн1 теми юторичних
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дослщжень, як1 вимагають бшьш грунтовного вивчення, науково виважених 
тдход1в та об’ективних ощнок, 1 дослщжуються нов!, об1Йден1 увагою радян- 
сько! юторюграфи. Серед них, зокрема, тема, що стосуеться рол1 громадських 
структур у !х самооргашзаци в екстремальних умовах.

Безпосередньо благодшницькш д!яльносп оргашзацш та тдприемства, а 
також окремих представниюв громадськост присвячено не так уже й багато 
наукових праць. Серед пр1звищ учених, яю займаються щею проблематикою, 
варто згадати Б. Бернадського, О. Дошка, Т. Лазанську, О. Реента, О. Сердюка1.

У цшому ж порушены у нашш статп аспекти благодшницько! д!яльносп в 
роки Першо! свггово! вшни отримали лише фрагментарне висв1тлення, а отже, 
потребують подальшого вивчення.

Вже з перших дшв тсля початку военних дш чимал1 оргашзацшт Й мате- 
р1альт зусилля у справ1 оп!ки хворих 1 поранених фронтовиюв здшснювалися 
р!зними громадськими оргашзащями, представниками торгово-промислових кш, 
штелшенцп та ш. Зокрема, у Киев1 ще 20 липня 1914 р. на заидант мюцевого 
Б1ржового комитету з шщ1ативи Його голови С. Могилевцева було створено при 
б!рж! ком!с!ю по збору пожертвувань на потреби вшни. Того ж дня шляхом 
тдписки серед Його члешв вдалося з1брати 156 тис. крб. Невдовз1 комю1я 
облаштувала й утримувала чотири лазарети на 270 л1жок. На початку серпня 
Ки!вське купецьке товариство також оргашзувало ком1тет для збору кошшв на 
влаштування лазарет1в 1 допомогу им ’ям учаснишв вшни. Через декшька дшв 
ком1тет в!дкрив гостталь на 100 л1жок, попечительницею якого стала С. Бул
гакова. У примщенш Купецького з1брання ще 21 липня вщбулася нарада члешв 
Ки!вського свято-володимирського братства за участ офщшних оиб мюта. 
Учасники наради ухвалили оргашзувати саштарт загони, влаштувати лазарети в 
Пущ1-Водиц1 1 Святошин12.

Для об’еднання зусиль р1зних оргашзацш, установ, окремих громадян у 
надани допомоги фронтовикам 2 вересня 1914 р. у Киев1 було створено Загаль- 
номюький ком1тет з1 збору пожертвувань на потреби вшни. До нього увшшли 
гласи мюько! думи, члени Державно! думи в1д Киева, представники р1зних 
оргашзацш, яю розгорнули активну д1яльшсть у цьому напрямку. Вже через три 
дш п!сля свого заснування ком1тет оргашзував одноденниЙ зб1р пожертвувань у 
м!ст! та Його повт, якиЙ становив 64 494 крб. 22 вересня серед службовщв 1 

роб!тник!в П1вденно-Зах1дно1 зал1знищ вщбувся зб1р кошт1в на потреби вшни, а 
26 вересня серед населення Киева — зб1р подарунюв солдатам ки!вських частин, 
як! перебували на фронт13.

Одночасно наукова й творча штелшенщя мюта вживала заходи, спрямоваи 
на забезпечення потреб вшни. Так, 27 липня 1914 р. вщбулося термшове зась 
дання Вчено! ради ушверситету св. Володимира т д  головуванням в.о. ректора 
Т. Флоринського. Було виршено вщрахувати 5% в1д жалування професорсько- 
викладацького складу на користь имей, члени яких перебували на фронту при- 
готувати ушверситетську клшшу для прийому поранених во!шв, а нову клшшу, 
збудовану на Батиевш гор1, передати в розпорядження мюцевого управлшня 
Товариства росшського Червоного Хреста4. Згодом Ф!зико-х1м1чному товари-
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ству, що д1яло при ушверситет1, було доручено оргашзувати виготовлення 
р1зних медикаменпв, постачання яких 1з-за кордону у зв’язку з вшною значно 
скоротилося, а то й зовс1м припинилося. Особливо вщчувався дефщит хлоро
форму для операцш поранених во1'шв, виробництво якого товариством невдовз1 

було налагоджено5.
24 липня 1914 р. вщбулося зас1дання Вчено! ради Полггехшчного шституту,

на якому обговорювалося питання про забезпечення с1мей студент1в, мобшь
зованих до арми та про влаштування лазарету у примщент шституту. Вже до
6 вересня вс  центральт корпуси ц1е1' установи були вщведет для розмщення
поранених во1'шв, а для облаштування госп1талю створено з професор1в шсти- • • • 6 туту спец1альну ком1с1Ю .

У м1ст1 постшно проходили благодшт концерти, кошти в1д яких передавали 
на допомогу во1нам 1 членам 1х с1мей. Зокрема, зпдно з повщомленням газети 
«Киевлянин» за 15 серпня 1914 р., у мюькому театр1 в1дбувся великий концерт, 
прибутки в!д якого (3 тис. крб) було передано пораненим солдатам. Наприкшщ 
серпня у Педагопчному музе! вщбувся благодшний концерт, а 6 вересня в зал1 

Купецького з1брання — лггературно-музичний веч1р, зб1р в1д яких було пере
дано мюькому ком1тету допомоги пораненим во!нам7.

Под1бна картина спостершалася у вс1х великих центрах укра1нських губер- 
н1й. Так, катеринославське губернське земство на надзвичайному з1бранш 
1 серпня 1914 р., заслухавши допов1дь управи «Про заходи, викликаш вшною», 
постановило: «Приеднатися до загальноземсько! оргашзацп допомоги хворим 1 

пораненим, асигнувавши на 11 потреби 100 тис. крб та передати в розпорядження 
мюцевого губернського ком1тету 75 тис. крб. Обрати з числа губернських глас- 
них на з’1'зд уповноважених одного представника 1 в мюцевий губернський 
ком1тет — 10». Одночасно губернська земська управа звернулася до населення з 
такою вщозвою: «...Управа звертаеться до всього населення губернп жертвувати 
на суспшьну справу вс1м, хто чим може, спрямовуючи пожертвування в 
губернську управу. Прийом пожертвувань грошима 1 речами здшснюегься в 
управ1 щоденно з 10 год. ранку до 3 год. дня». I дал1: «Вс, хто не призваний з1 
зброею в руках захищати честь батьк1вщини, повинен вважати сво!м святим 
обов’язком надавати допомогу хворим 1 пораненим во!нам та родинам ос1б, 
мобшзованих до арми8».

У Харков1 з1брання члешв м1сцевих Б1ржового й Купецького товариств, яке 
вщбулося 30 липня 1914 р., прийняло постанову такого змюту: «Клопотати пе
ред урядом про заснування ком1тету харк1вських купц1в, торговщв 1 промис- 
ловц1в на чол! з харк1вським губернатором для збору кошт1в на обладнання й 
утримання лазарету 1меш харк1вських купц1в та торгово-промисловщв. Дозво- 
лити ком1тету випустити шдписш листи в обмеженш кшькосп, в1дкрити тд - 
писку для збору пожертвувань 1 встановити карнавки (дерев ’яш п1дставки) з 
т1ею ж метою в р1зних торгових установах та закладах Харкова». Одночасно 
з1брання члешв харк1всько1' б1рж1 вид1лило на потреби, пов’язаш з в1йною, 
40 тис. крб. З1 свого боку, засдання член1в Комерц1йного клубу ще 26 липня 
постановило вид1лити 10 тис. крб на т  ж сам1 ц1л1, а особист! пожертвування
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спрямувати на утримання вищезазначеного лшувального закладу. У створеному 
лазарет «Харювського купецького товариства й торгово-промисловщв мюта» 
нараховував 300 л1жок. Розмщувався вш у двоповерховому будинку, мав опе- 
рацшш та перев’язочш юмнати, 1дальню й обслуговувався шютьма постшно 
працюючими лшарями9.

У вересш 1914 р. Рада з’1'зду прничопромисловщв П1вдня Роси, яка розта- 
шовувалася в Харковр обладнала стащонарний гостталь на 295 л1жок 1 пов- 
н1стю його утримувала, а також асигнувала кошти на облаштування двох пере- 
сувних лазаретв. Згодом, у листопад1 1914 р., кер1вництво ц1е1' оргашзаци суб- 
сидувало для утримання зазначених лшувальних установ 1 млн крб.10 На кошти 
Головного ком1тету, службовщв 1 роб1тник1в П1вденних зал1зниць були облаш- 
товаш й утримувалися 7 лазарет1в для поранених вшськовослужбовщв, у яких 
знаходилося 334 л1карняних л1жка. Лише за перший р1к в1йни Головний комггет 
П1вденних зал1зниць на утримання лазарет1в, подарунки фронтовикам та шш1 

потреби, пов’язаш з в1йною, витратив 300 тис. крб.11
В Укра1ш оргашзовувалися одноденш пожертвування р1зними благодшними 

оргашзащями, влаштовувалися лотере!, кошти вщ яких спрямовувалися на допо
могу жертвам вшни. Зокрема, у серпш 1914 р. кшвський губернатор дозволив 
мюцевому вщдшенню Товариства повсюдно! допомоги постраждалим на в1йн1 
солдатам та 1'хшм родинам звернутися до населення 1з закликом жертвувати 
кошти на потреби Товариства, а його уповноваженим членам збирати пожерт- 
вування в межах Киева 1 губерни. 30 вересня у м1ст1 в1дбувся одноденний зб1р 
пожертвувань на користь Червоного Хреста для допомоги пораненим во!нам12. 
Чимал1 кошти збирали й в1дом1 артисти, як наприклад, сол1ст 1мператорського 
оперного театру Л. Соб1нов, який улаштовував концерти в Петроград1 й Москв1 

та багатьох пров1нц1йних мютах на прохання «Ком1тету Мармурового палацу по 
збору на потреби вшни», що знаходився т д  оп1кою представниюв царсько! 
родини, для придбання перев’язочних засоб1в 1 на оргашзащю саштарних 
загошв13.

Оскшьки значна частина украшського населення не мала можливост нада- 
вати допомогу постраждалим в1йськовослужбовцям грошима, то вона жертву- 
вала продукти харчування, одяг, взуття, товари першо! необх1дност1, зб1р яких 
оргашзовувався спещальними ком1тетами. Зокрема п1д прапором Червоного 
Хреста в райош П1вденно-Зах1дно1' зал1знищ з 1 листопада 1914 р. розпочав свою 
д1яльн1сть «Тимчасовий ком1тет П1вденно-Зах1дних зал1зниць по зав1дуванню 
фондом вшни», який збирав пожертвування вщ населення у вигляд1 продукт1в 
харчування та влаштовував склади харчувальних пункпв для обслуговування 
хворих 1 поранених солдат1в. Вони знаходилися на вс1х найб1льших зал1зничних 
станщях Правобережно! Укра!ни. Членом ком1тету вважався кожний, хто жерт- 
вував визначену наперед кшьюсть продукт1в, отримуючи за здану продукщю 
квитанщю, яка 1 була членським квитком. Особам, пожертвування яких не 
досягали визначених мш1мальних розм1р1в, пропонувалося, зг1дно з1 статутом, 
об’еднуватися з шшими, щоб 1 менш заможш громадяни могли брати участь у 
цш благородий справ!14.
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Поряд з цим Тимчасовий ком1тет Ивденно-Захщних заизниць по завщу- 
ванню фондом вшни в щ дн! звернувся з такими словами й до сво!х пращвниюв: 
«...Во!ни в д1ючш армй зазнають всшяких нестатюв 1 злидив у самому необ- 
хщному. Тимчасовий комггет визнав за необхщне тепер же розпочати оргаи- 
защю перюдичного забезпечення армй корисними подарунками для нижчих 
чишв. Виготовлений засобами Ком1тету подарунок складаеться з невелико! тор- 
би, в як!й можна розмютити 1/8 фунта тютюну з необхщною к1льк1стю паперу 1 

дв! тепл1 онуч1. Тимчасовий комггет звертаеться до заизничниюв-службовщв з 
проханням взяти в цьому участь. Кр1м зазначеного, в торбу можна покласти 
рукавищ, навушники, хустки та шше на власний розсуд, у вщповщносп до !! 
розм!ру... Означен подарунки 1 тепл1 жилети будуть вщправляться переважно в 
т! частини, яю в мирний час розташовувалися в мютах П1вденно-Зах1дного 
краю»15.

До складу управлшня ще! благод1йно! орган1зацй входили найвищ1 санов
ники краю, яким надавалося право сп1вроб!тник1в Рос1йського Товариства Чер
воного Христа (РТЧХ). Зокрема, його головою був колишнш генерал-губернатор 
Ф. Трепов, почесним членом — митрополит Ки!вський 1 Галицький Флав1ан, 
членами — начальник Ивденно-Захщно! зал1знищ В. Шмгг, начальник служби 
руху — Б. Бутенко, а також земсью д1яч1, вшськов1, землевласники, ж1нки з 
вищих сташв. Для завщування 1 кер1вництва справами ком1тету в окремих 
районах були засноваш посади попечител1в16.

Щоб урятувати украшсью клуби у Киев1, Полтав1, Москв1 та Петербурз1 вщ 
репресш влади, з початком вшни в !х помешканнях влаштовувалися лазарети 
для поранених солдата. Поодиною «Просв1ти» п1сля того як царський уряд 
заборонив друкування вс1х укра!нських видань 1 просв1тницьку роботу серед 
населення, що поставило т д  загрозу !х функщонування, визначили новий, 
прюритетний напрямок у сво!й д1яльност1, а саме — благодшнють на користь 
фронтовиюв 1 цив!льного населення. Так, микола!вська «Просв1та», заснована в 
1907 р. М. Аркасом, взялася за оргашзащю збор1в грошових пожертвувань на 
користь д1ючо! армй та лазарета, ф1нансувала д1яльн1сть м1сцевого в1дд1лення 
Тетянинського комггету17.

Зпдно з! зв!том ради «Просв1ти» за 1915 р., кошти, з1бран1 у жовтн в1д 
влаштованого нею концерту, були надюлан в мюью лшарн й госштат для 
хворих 1 поранених во!н1в. Для цього також використовувалися вступш та 
членсью внески, сума яких значно зросла через збшьшення кшькосп нових 
члешв в органзацй. У серпш 1915 р. до не! вступили 94 нов1 члени, яю сплатили 
750 крб. внесюв. У наступи роки «Просвгга» взяла ид  свою ошку ще й лазарет 
у Москв1, госшталь дамського комггету в Миколаев1 та ш. Кр1м збору пожерт
вувань, проведення р1зноман1тних вшторин, лотерей, члени ще! укра!нсько! 
оргашзацй влаштовували вечори, концерти, театральш вистави, виступи хору, 
пропагували 1 продавали лггературу. Т1льки у 1916 р. в мюьких госпггалях 
«Просв1та» оргаизувала 20 концерт1в та вистав18.

Тисяч1 невеликих за розм1рами окремих пожертвувань зрештою перетво- 
рювалися на величези суми, яю були значною тдтримкою для постраждалих
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фронтовиюв. Нерщко окрем1 домовласники, сшьсью громади виявляли бажання 
откуватися у сво!х дом1вках чи громадських закладах легкопораненими. 
Колошя менонтв, яка розташовувалася на Хортищ, в Катеринославськш 
губерни, запропонувала мюцевому ком1тету Всеросшського земського союзу 
(ВЗС) взяти на повне утримання 700 таких во!шв, а селяни Петропавловском' 
волост! Мар1упольського пов1ту — понад 100. Проте через заборону губерн- 
ського ком1тету ВЗС вщдавати останшх у патронаж благодшникам було за- 
пропоновано на з1браш ними кошти вщкрити лазарет чи утримувати за власний 
рахунок певну кшьюсть л1жок в одному з госштал1в ВЗС19.

Взагал1 роль приватно! шщативи у функщонуванш гумаштарних оргаш- 
зацш 1 заклад1в у роки Першо! свггово! вшни була досить вагомою. Про 
масштаби допомоги приватних ос1б, надано! вже у перш1 мюящ вшни, свщчили 
даш, наведеш на загальних зборах РТЧХ 21 вересня 1914 р. На кошти приватних 
ос1б в Укра!ш утримували 12 тис. госттальних м1сць20. Вщомий цукропро- 
мисловець 1 землевласник Ю. Кенш та його дружина 28 липня 1914 р. подали до 
Богодух1вського пов!тового розпорядчого ком1тету з евакуацп, що на Харюв- 
щиш, заяву такого зм1сту: «Бажаючи прийти на допомогу урядово-громадським 
оргашзащям в справ1 евакуацп поранених на вшш, маю честь запропонувати 
ком1тету примщення в Гутянському маетку з л1жками, медичним доглядом та 
повним утриманням на 60 ос1б (20 офщер1в 1 40 солдата)... У випадку необ- 
х!дност! к!льк!сть л1жок може бути збшьшена ще на 20»21. В1домий ки!вський 
домовласник М. Гальперш разом 1з дружиною влаштували лазарети у Киев1 та 
Шпол1 на 25 1 20 л1жок вщповщно22.

Серед приватних лазарета, заснованих насамперед заможними людьми, чи- 
мало було таких, яю вщзначалися багатою матер1ально-господарською части- 
ною та п!дбором висококвал1ф1кованого медичного персоналу. Проте переважна 
бшьшють приватних лазарета були невеликими за розм1рами, по 5-10 л1жок. 
Адже, кр!м заможних громадян, лшувальш заклади для фронтовиюв засно- 
вували люди 1 так званого середнього класу: л1кар1, викладач1 вищих та середшх 
навчальних заклад1в, др1бн1 шдприемщ, домовласники й ш.

Яскравим прикладом приватно! благодшносп в роки Першо! св1тово! в1йни 
стала укра!нська родина шдприемщв-землевласниюв Терещенюв. I! представ- 
ники були членами багатьох благодшних орган1зац!й 1 брали активну участь в !х 
робот!, засновували й утримували власним коштом лшувальш заклади, здшс- 
нювали значш за розм1рами внески на допомогу жертвам вшни. Михайло 1ва- 
нович Терещенко — майбутнш мшстр закордонних справ Тимчасового уряду у 
1917 р. — з початком вшни як уповноважений РТЧХ оргашзовував госштал1 

в тилу П1вденно-Зах1дного фронту, завщував польовим складом Червоного 
Хреста, що розмщувався у Киев123. У зв’язку з дефщитом медичних шст- 
румента у к!нц! жовтня 1915 р. з шщативи Н. Уварово! (доньки Ф. Терещенка) 1 

доктора медицини Н. Кисилевича було засновано «Майстерню по виготовленню 
шприщв, голок та медичних термометр1в 1меш Ф. Терещенка для потреб арми й 
лазарета». Вона була обладнана й утримувалася виключно на кошти засновнищ, 
перебувала т д  прапором ВЗС 1 постачала сво! вироби не тшьки для його
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медичних заклад1в, а й Мюького союзу та Вшськового медично-саштарного 
управлшня24. Вже до кшця того ж року майстерня виготовила 10 950 голок 1 

500 термометр1в25.
Над1я Володимир1вна Терещенко очолювала мюцеве вщдшення комки 31 

збору пожертвувань ВЗС. Зокрема, у грудш 1914 р. вона звернулася до упра- 
вител1в, службовщв та роб1тник1в завод1в 1 маетюв, що перебували у власносп 
родини Терещенюв, 1з проханням надати посильну матер1альну допомогу д1ючш 
армп26. Вже у с1чш 1915 р. вщ службовщв контори нащадюв О. Терещенка, 
службовщв 1 роб1тник1в Мартишвського цукрового заводу, маеттав Н. Мурав- 
йово1'-Апостол та Ф. Терещенка, а також особисто вщ С. М. та С. В. Терещенюв 1 
В. Ханенко надшшли пожертвування — одягом, взуттям, тканинами, продук
тами, цигарками та шшими предметами першо! необхщносп — на загальну 
суму 5123 крб.27 Пожертвування Терещенки здшснювали постшно, серед яких, 
насамперед, вир1знялися внески жшок ц1е! родини.

Представники родини Терещенюв наприкшщ 1915 р. власним коштом утри- 
мували у Киев1 шють лазарет1в. Так, нащадки Ф. Терещенка ошкувалися лшу- 
вальним закладом, що розмщувався по Б1б1ковському бульвару, 13 (ниш — 
бульвар Шевченка), на 50 ос1б. Один 1з них, Фед1р Федорович, у власному 
будинку по вул. Олександршськш, 25 (вул. Грушевського, 10) вщкрив лазарет на 
60 хворих. Нащадки I. Терещенка утримували лазарети в училищ1 по 
вул. Великш Пщвальнш, 38 (вул. Ярослав1в Вал, 40) на 300 ос1б та у Клшчному 
мютечку на Батиевш гор1 для шфекцшних хворих на 145 ос1б28. Ольга Мико- 
ла!вна Терещенко по вул. Кузнечнш, 6 заснувала лазарет-притулок на 20 чол. 1 
взуттеву майстерню для во1шв нижшх чишв з ампутованими кшщвками. 
Зокрема, у заяв1 до м1сцевого ком1тету Червоного Хреста вона повщомляла: 
«Мною влаштовуеться лазарет по вул. Кузнечнш, 6 на 20 л1жок для одужуючих 
поранених нижшх чишв, яю потребують посиленого харчування та тривалого 
лежання. Все обладнання цього лазарету, котрий бажала б назвати «Ольгин - 
ським лазаретом для одужуючих поранених нижшх чишв», його повне утри- 
мання з медичним персоналом, прислугою 1 медикаментами буде здшснюватися 
мо!м власним коштом за участ мо!х рщних сестер. Прошу дозволити меш бути 
його попечительницею та прийняти лазарет у вщання Червоного Хреста»29.

Ще один лазарет на 135 ос1б Терещенки вщкрили в амбулаторп лшарт для 
чорнороб1в, засновано! наприкшщ XIX ст. переважно завдяки 1'хшм оргашза- 
цшним та фшансовим зусиллям. Лазарет утримувався вдовою О. Терещенка, за 
життя попечителя ще! лшарш його чотирма сестрами та 1'хшми чоловшами. 
Зокрема, загальна сума витрат на д1яльшсть цього лшувального закладу лише за 
с1чень 1916 р. становила 8631 крб.30 Кр1м цього, Варвара Микола!вна Ханенко 
(сестра О. Терещенка) надала кошти на орган1зац1ю курс1в по догляду за хво- 
рими й пораненими в гостталях, що шдпорядковувалися Кшвському губерн- 
ському комитету ВЗС, а Слизавета Михайл1вна Терещенко разом 1з синами 
утримувала два передових лшувальних загони на фронт1, яю пщпорядкову- 
валися РТЧХ31. У щлому родина Терещенюв належала до тих приватних 
доброчинц1в, як1 шд час в1йни зд1йснили найб1льш1 пожертвування на користь 
постраждалих сп1вв1тчизник1в.
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Отже, оргашзацшш й матер^альн^ зусилля у справ1 ошки хворих 1 поранених 
фронтовиюв уже з перших дшв тсля початку военних дш здшснювалися р з̂- 
ними громадськими оргашзащями («Просвка»,), представниками торгово-про- 
мислових кш («Комюя по збору пожертвувань на потреби вшни при ктвськш 
б1ржЬ>, «Комкет для збору кошкв на влаштування лазарекв  ̂допомогу шм’ям 
учаснишв вшни при кшвському купецькому з1бранш»), штелшенци (лшарр 
викладач^ вищих та середшх навчальних заклад^в), передними украшцями, 
значна частина яких, не маючи можливосп надавати допомогу постраждалим 
вшськовослужбовцям грошима, жертвувала продукти харчування, одяг, взуття, 
н̂ш̂  товари 1 реч1 першо! необхщностк У роки Першо! свггово! вшни була 

досить вагомою роль приватно! шщативи у функщонуванш гумаштарних орга- 
шзацш 1 заклад1в (цукропромисловщв Ю. Кешга, родини Терещеншв та Ханен- 
юв, кшвського домовласника М. Гальперша).
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