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Видання  присвячено  життю,  творчій  і 
бізнесовій  діяльності  британсько-українського 
підприємця  Роберта  Ельворті  (1846-1925),  історії 
заснованого  ним  підприємства  та  впливу  фірми 
Ельвотрі на економічне та соціальне життя міста 
Єлисаветграда  (нині  Кіровоград,  Україна)  в 



контексті  загальноісторичних процесів  в  Україні, 
Російській імперії і Європі.

Монографія  базується  на  великому 
корпусі  документів  із  фондів  Меморіального 
архіву  Роберта  Ельворті,  Державного  архіву 
Кіровоградської  області  та  Кіровоградського 
обласного  краєзнавчого  музею.  Численні 
документи вводяться до наукового обігу вперше.

Монографія  охоплює  період  із  середини 
XIX  cт.  до  кінця  1920-х  років  і  подає  деяку 
інформацію про подальший перебіг подій.

The  book  is  dedicated  to  life,  business  and 
engineering  activity  of  Robert  P.  Elworthy  (1846-
1925), history of his business, R. and T. Elworthy Ltd 
and its influence on the economic and social history of 
the city of Elizabethgrad (now Kirovohrad, Ukraine) 
in  the  context  of  history  of  Ukraine,  the  Russian 
Empire and Europe.

The  monograph  is  based  on  numerous 
documents  from  the  collections  of  Robert  Elworthy 
Memorial  Archive,  Kirovohrad  State  Regional 
Archive  and  Kirovohrad  Museum  of  Regional 
Studies. Many of the documents are being published 
for the first time.



The  monograph covers  the  period from the 
mid  XIX  CT.  through  the  late  1920s  and  provides 
some information about the further events.

На обкладинці – портрет Роберта Єльворті 
з сімейного альбому.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

REMA -  Robert P.  Elworthy Memorial 
Archive - Меморіальний архів Роберта П. Ельворті, 
Дорчестер, Дорсет, Велика Британія.

ДАКО - Державний архів Кіровоградської 
області, м. Кіровоград.

КОКМ - Кіровоградський обласний 
краєзнавчий музей.
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Замість передмови

Влітку 1992 року доля звела мене з 
онуком Роберта П. Ельворті Майклом Кларксоном 
Веббом,  його  дружиною  Дейдрі  та  сином 
Мартіном,  які  приїхали  з  Англії  до  Кіровограда 
побачити  місто,  де  дід  Майкла  прожив  стільки 
років,  започаткував  одне  з  найбільших 
промислових  підприємств  Європи  та  де  він 
утратив  справу  свого  життя  під  час  буревію 
революцій і громадянської війни. 

Через рік Майкл і Дейдрі запросили мене 
приїхати до Британії. Працював я тоді директором 
Кіровоградського  обласного  краєзнавчого  музею. 
Квиток до Лондона в ті часи коштував більше, ніж 
моя  багаторічна  зарплатня,  тому  я  спочатку 
відмовився,  але  з'ясувалося,  що  англійці  про  це 
знали і брали всі витрати на себе. Одночасно, сім'я 
нащадків  Р.  Ельворті  запросила  й  спонсорувала 
поїдку  офіційної  делегації  від  Кіровоградської 
області, у складі якої були чиновники, підприємці 
та  універитетські  викладачі.  На  мене  ж  чекав 
сюрприз - візит до Урсули Норман, сестри Майкла 
і  хранительки  сімейного  архіву  у  Дорчестері  у 
графстві Дорсет у Південній Англії. Я не знав, що 
папери Роберта Ельворті  зберігалися саме там,  у 



будинку  поблизу  сімейної  садиби-ферми 
Ельворті.  Меморіальний  архів  Р.  Ельворті 
дбайливо  зберігали,  та  оскільки  велика  кількість 
документів  була  російською  мовою,  то  власне 
систематичним  дослідженням  і  науковою 
публікацією архіву ніхто ніколи не займався. Один 
із  перших документів,  що потрапив до моїх рук, 
надзвичайно  вразив  мене:  старенький  Роберт 
Ельворті,  який втратив своє майно в Україні та в 
Сибіру,  просив  нову  владу  поновити  пенсійний 
фонд працівників фірми Ельворті! А ще у старих 
картонних  коробках  були  численні  листи  до 
Роберта з проханням допомоги, листування часів 
громадянської  війни,  патенти  та  технічна 
документація  на  винаходи,  спогади...  Стало 
зрозумілим, що меморіальний архів має визначне 
дослідницьке  значення  і  заслуговує  на  негайне 
введення до наукового обігу. 

Наступного  року  сім'я  Кларксон  Вебб 
запросила  кіровоградських  краєзнавців  Вадима 
Смотренка  і  Тамару  Верескунову попрацювати з 
архівом і  відібрати найважливіші документи для 
копіювання;  відібрані  копії  нащадки  Ельворті 
передали до Кіровограда. Результатом цієї роботи 
стала  публікація  збірки  документів  під  назвою 
“Іноземні  підприємці  в  Україні  (за  документами 
меморіального  архіву  Роберта 



Ельворті)/Упорядник  П.  Босий”,  що  вийшла 
друком у 1999 за рішенням Вченої Ради Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. 
Грушевського  Національної  Академії  Наук 
України.  Мій  старий  учитель,  професор 
Володимир  Крутіков  знав  про  підготовку  цього 
видання  і  наполягав  на  необхідності  написати 
монографію про Роберта Ельворті, базовану як на 
документах  із  меморіального  архіву,  так  і  на 
джерелах  із  українських  архівів.  Незважаючи  на 
важливість  підриємства  Ельворті  в  економіці  й 
історії  України,  наукових  видань  з  історії 
заснування та перших десятирічь існування фірми 
було небагато. До того ж їхня джерелознавча база 
була обмежена, а методологічна основа зводилася 
до  установок  компартійних  органів,  що 
підтвердив  мій  інший  вчитель,  доцент  Петро 
Безтака,  який  був  керівником  авторського 
колективу  видання  “Красная  Звезда”  (вийшло  в 
серії  “История  фабрик  и  заводов”  у 
Дніпропетровську у 1974 р.). 

Ідея створення такої монографії мене дуже 
зацікавила і я взявся до роботи влітку 1996 року. 
Роки  спливали,  доля  закинула  мене  до 
Сполучених  Штатів,  коло  наукових  інтересів 
змінилося  і  я  повернувся  до  свого  покликання  – 
театру.  Попри  те,  що  влітку  2001  року  я  знову 



працював  із  архівом  Ельворті  в  Дорчестері  на 
запрошення  Майкла  Кларксона  Вебба,  а  у  2008 
році  Майкл  спеціально  привіз  до  України 
сімейний альбом Ельворті,  щоби зняти копії  для 
майбутньої книги, навчання в аспірантурі в США 
а  згодом  і  викладання  в  американських 
університетах  забирало  весь  мій  час  і  не  давало 
можливості  повернутися  до  рукопису.  Ще  й 
світова фінансова криза 2008-2010 років примусила 
відкласти  цей  проект  до  кращих  часів.  І  ось 
нарешті  я  відкрив  старий  комп'ютерний  файл  і 
занурився  у  редагування,  виправлення, 
скорочення... 

Я  подаю імена  та  назви  у  транслітерації, 
близькій до оригіналу, якщо тільки у вітчизняній 
практиці не усталилися інші варіанти. Наприклад, 
прізвище “Elworthy” було би доречним передати 
як “Елвозі”, та оскільки транслітерація “Ельворті” 
встановилася,  поширилася і  була вживана навіть 
самим Робертом Ельворті/Elworthy, то я вирішив 
зберегти традиційну форму. 

Я  висловлюю  щиру  подяку  доц.  Сергію 
Шевченку  за  наукове  рецензування  та  цінні 
поради щодо структури та деталей монографії, д-
ру  Світлані  Кухаренко  за  редагування  тексту, 
Павлові  Рибалку,  Мирославі  Єгурновій  і  Миколі 



Правді  за  допомогу  в  пошуку  деяких  джерел,  а 
Ілоні Пальчевській - за комп'ютерний набір тексту.

Ця  робота  чекала  на  публікацію  багато 
років, можливо, забагато. Маю надію, що вона не 
втратила  актуальності,  знайде  свого  читача  та 
стане  в  нагоді  краєзнавцям  і  дослідникам 
інженерної,  економічної  і  соціальної  історії 
України.



РОЗДІЛ 1.

Генеалогія й історія родини Ельворті 
в контексті економічної історії України 

другої половини ХІХ – початку XX ст.

Роберт Пірс Ельворті народився 28 березня 
1846 р. в родині дрібнопомісного землевласника з 
графства Девон, що у Південній Англії  1.  Братам 
Ельворті, Робертові та Томасові, судилося відіграти 
значну  роль  в  економічній  історії 
Єлисаветградщини:  вони  стали  засновниками  та 
керівниками  одного  з  найбільших  і  квітучих 
приватних  підприємств  України  -  заводу 
сільськогосподарських  машин  Р.  і  Т.  Ельворті 
(Акціонерне  товариство  “Р.  і  Т.  Ельворті”  в 
Єлисаветгаді) 2. 

На  старшого  сина,  Роберта,  батьки 
покладали  особливі  надії  як  на  майбутнього 
поміщика.  Рід  Ельворті  не  лише  власноруч 
керували  маєтками,  а  й  здавали  їх  до  винайму, 
проте  залишалися  жителями  сільськими,  були 
типовими  англійськими  сквайрами  - 
хлібосольними  багатодітними  поміщиками.  Хоча 



Роберт впродовж всього  життя зберігав  за  собою 
нерухому  маєтність  у  Південній  Англії  і  був 
землевласником,  як  його  батько  та  дід,  але 
основним родом його діяльності стала індустрія. Р. 
Ельворті не мав університетської освіти: в ті роки 
юнаки переважно навчалися інженерної справи на 
виробництві.  У  1865  р.  батько  віддав  Роберта  на 
трирічне  навчання  до  “Таксфорда  та  Синів”  у 
Бостоні  (графство  Лінкольн)  -  фірми,  що 
займалася  інженерною  справою,  ливарством  із 
заліза та латуні. Як зазначає Х. М. Кларксон Вебб, 
за навчання було сплачено 99 фунтів стерлінгів  3. 
Враховуючи,  що  Р.  Ельворті  згодом  зробить 
блискучу  кар’єру  інженера-практика  та 
винахідника,  можна з  упевненістю стверджувати, 
що  навчання  у  “Таксфорда  та  Синів”  стало 
справжнім  “бакалавратом  з  інженерії”  (до  речі, 
теж  трирічним  в  Англії),  вдало  поєднаним  із 
постійною виробничою практикою.

 Одразу  по  закінченні  навчання  Роберт 
подався на “пошуки щастя” до Америки, що було 
явним  порушенням  традиції:  в  англійських 
родинах  кар’єру  за  кордоном  робили  зазвичай 
молодші  сини,  а  старші  успадковували 
нерухомість  і  обов’язки  землевласника.  Батьки 



Ельворті  поважали  уподобання  дітей,  тому  не 
примушували Роберта ставати поміщиком.

Р.  Ельворті  обрав  Сполучені  Штати 
Америки, оскільки  після  громадянської  війни 
1861-1865  років  економіка  цієї  країни  бурхиво 
розвивалася:  формувався  загальнонаціональний 
ринок, колонізувалися нові величезні території, до 
виробничого  процесу залучалися маси колишніх 
чорношкірих  рабів.  Спорудження  нових  шосе, 
залізниць  і  мостів,  промислових  підприємств,  а 
насамперед  -  трансформація  сільського 
господарства  фермерським  шляхом  до 
високопродуктивного  і,  відповідно, 
високотоварного  потребували  необмеженої 
кількості  інженерів  і  підприємців,  організаторів 
виробництва.

 Одночасно з цим Томас Ельворті виїхав до 
Східної  Європи  з  аналогічою  метою  -  зробити 
кар’єру  підприємця,  але  насамперед  -  заробити 
стартовий капітал для заснування власної справи. 
Він  починав  свою  діяльність  як  торговий  агент 
великої британської фірми “Клейтон і Шатлворт”, 
виробника  сільськогосподарських  машин,  у 
Румунії.  Румунія  тоді  теж  переживала  початок 
переходу сільськогосподарського виробництва на 
товарні  рейки,  хоча  там  цей  процес  відбувався 



незрівнянно повільніше,  ніж у США чи сусідній 
Російській імперії. 

Спогади  Х.  М.  Кларксон  Вебб  фіксують 
родинні оповідання про цю добу в житті братів, а 
до того збереглися ще й деякі листи. Спочатку Р. 
Ельворті  потрапив  до  невеликого  містечка 
Лебанон  у  штаті  Пенсільванія,  де  заробляв  два 
долари на день (долар тоді коштував трохи більше 
1/3  фунту  стерлінгів;  порівняння  з  оплатою  за 
трирічне навчання в Бостоні свідчить, що це був 
пристойний заробіток). Наступним місцем роботи 
став Вільямспорт у штаті Пенсільванія, де Роберт 
виготовляв  інструменти  для  заготівлі  лісу.  Він 
писав про тамтешній доволі спекотний клімат – не 
рідкістю були 100 -  107  градусів  за  Фаренгейтом 
(38-42 градусів за Цельсієм) у тіні.  Згодом Роберт 
переїжджає до Шембурга в тій самій Пенсильванії, 
де виготовляє інструменти для буріння нафтових 
свердловин.  Отже,  він  часто  змінював  місце 
роботи,  шукаючи  справу,  що  захопила  би  його 
цілком і  дала  кращий прибуток.  Якщо спочатку 
він  займався  виготовленням  інструментів,  то, 
влаштувавшися  на  роботу  до  Балтиморської 
мостобудівної  компанії,  Ельворті  близько  трьох 
років  віддав  інженерним  розробкам  у  сфері 
промислового будівництва.



Різдво 25 грудня 1868 р. Роберт зустрів на 
колісному  пароплаві,  пливучи  річками  Огайо  та 
Місісіпі  в  південно-західному  напрямку  з 
Пітсбурга (штат Пенсільванія) до Сент-Луіса (штат 
Місурі). В 1869 р. він уже працював у вищезгаданій 
Балтиморській  мостобудівній  компанії  на 
спорудженні найбільшого на той час мосту в США 
–  мосту  через  річку  Місурі  в  Сент-Чарлзі  (штат 
Місурі)  4.  Моста  було  урочисто  відкристо  1871 
року і того ж року Р. Ельворті отримав пропозицію 
від брата Томаса стати його бізнес-компаньйоном. 
Про перші самостійні кроки Томаса відомо значно 
менше –  фактично  лише те,  що  він  працював  у 
Яссах в Румунії.  Вперше  Роберт  повідомив  про 
свій намір залишити Америку й приєднатися до 
брата (який писав про зростання свого  бізнесу в 
Яссах) в листі до батька, написаному в Сент-Чарлзі 
12 серпня 1871 року 5. Кларксон Вебб зазначає, що 
Роберт  продав  свою  нерухомість  в  Сент-Луісі 
(купівля  нерухомості  –  ще  одна сфера  бізнесу,  в 
якій  юнак  пробував  свої  сили  підприємця)  і 
отримав свого першого рекомендаційного листа:

Балтиморська  мостобудівна 
компанія, Сент-Чарлз, Міссурі.

23 серпня 1871 р.



Містер  Роберт  П.  Ельворті 
майже  три  роки  служив  у 
Балтиморській мостобудівній компанії 
на спорудженні мосту в Сент-Чарлзі та 
виконував іншу роботу. Працюючи на 
різних  посадах  -  конструктора, 
інспектора  робіт  та  як  постійний 
штатний працівник нашої фірми,  він 
виявив  здатності  людини  на  рідкість 
енергійної  та  відданої  своєму 
обов’язку,  й  нам  дуже  приємно 
відзначити  це; одночасно  ми 
відчуваємо великий сум, розлучаючися 
з  таким  корисним  та  достойним 
поваги членом корпорації.

С.  Шейлер  Сміт,  Президент  та  Головний 
Інженер.6. 

Я докладно зупинився на американському 
періоді життя молодого Р. Ельворті, оскільки саме 
там  розвинулися  такі  якості  його  характеру,  як 
ініціативність  і  працелюбність,  пошук  нового, 
енергійність, що згодом зіграли визначальну роль 
у  його  діяльності  керівника  єлисаветградської 
фірми.



Брати  Ельворті  зустрілися  в  Яссах,  але 
недовго  там  залишалися.  Вони  переїхали  до 
Чернівців,  потім  на  дуже  короткий  час  -  до 
Харкова,  й  нарешті  оселилися  в  Єлисаветграді, 
тоді  повітовому  центрі  Херсонської  губернії 
Російської  імперії.  Про  наміри  відвідати 
якнайшвидше  два  міста  в  Російській  імперії 
Роберт  повідомляє  батькові  в  листі  з  Чернівців, 
датованому 25  жовтня  1871  року7.  Із  Харкова  він 
напише батькові листа 27 грудня 1871 р., в якому 
зазначить, що перебуває в Росії вже шість тижнів. 
В цьому листі він писав, що чекає на банківський 
грошовий  переказ  із  Об’єднаного  зберігального 
банку  в  Сент-Чарлзі  на  суму  3420  доларів  - 
імовірно,  вартість  проданої  нерухомості  8.  Цих 
грошей було достатньо,  щоби скласти стартовий 
капітал  Ельворті.  Тогочасний  південь  Російської 
імперії  був  краєм  бурхливого  економічного 
розвитку. Великі поміщицькі маєтки та селянсько-
фермерські  господарства,  що  ледь  починали 
поставати,  потребували значної  кількості  машин, 
тому  брати  розуміли,  що  перспективи  їхньої 
комерційної  діяльності  там  були  значно 
обнадійливіші,  ніж  у  Румунії.  Час  показав,  що 
брати  Ельворті  вірно  вгадали  тенденції 
економічного розвитку краю і вибрали місце для 
заснування бізнесу,  бо  не лише їхня торгівельна 



справа  виявилася  дуже  успішною,  але  ще  й 
виробництво  сільськогосподарських  машин 
принесло родині Ельворті колосальний прибуток.

Місто  Єлисаветград,  розташоване 
приблизно  посередині  між  Харковом  і  Одесою, 
вже  мало  на  той  час  залізничний  зв’язок  із 
основними  портами,  промисловими  й 
торгівельними  центрами  України  й  взагалі 
знаходилося  в  центрі  територій,  що  вступили  в 
добу бурхливого економічного розвитку. Місто на 
той час за розмірами й численністю населення (у 
1863 р. -  22 тисячі осіб, а у 1887 р. -  57079 осіб  9) 
було  подібним  до  Чернівців,  але  географічне 
розташування в серці степової  зони, на перетині 
транспортних  і  торгівельних  шляхів,  імовірно, 
більше  сподобалося  братам  Ельворті.  Подібність 
міст  відзначив  Томас  Ельворті  в  листі  до  своєї 
сестри  Емілі  Джейн  Ельворті  від  26  червня  1874 
р.10. 

В  1872  р.  помер  батько  Ельворті  11,  тож 
брати  змушені  були  виїхати  до  батьківщини 
залагодити родинні майнові справи. Ця обставина 
загальмувала  заснування  власної  самостійної 
справи в Єлисаветграді, що її було документально 
зафіксовано 1874 року під назвою “Р. і Т. Ельворті, 
виробники та імпортери сільськогосподарських 



машин”.  Кларксон  Вебб  пише,  що  “з  двох 
партнерів  мій  батько  став  конструктором,  в  той 
час як дядько Том - менеджером”12. Але, ймовірно, 
цей розподіл не був дуже категоричним, оскільки, 
як свідчить лист Томаса Ельворті до Емілі Джейн 
Ельворті від 26 червня 1874 р., Роберт на той час 
виконував  і  певні  управлінські  функції, 
здійснюючи ділові поїздки.  На момент написання 
листа  він  саме  повернувся  з  відрядження  до 
Ростова-на-Дону,  про  що  свідчить  приписка  до 
листа, датована 27 червня 13. Після смерті Томаса в 
1891  р.  Роберт  стає  одноосібним  керівником 
бізнесу,  що  бурхливо  розвивається.  Зростає 
виробництво,  формується  розгалужена  мережа 
філіалів,  а  в  1907  р.  фірма  трансформується  в 
акціонерне  товариство.  Якби  до  смерті  брата 
Роберт  не  займався  менеджментом  фірми,  йому 
би  не  вдалося  досягти  таких  великих  успіхів  на 
рубежі  сторіч.  Можливо,  що  енергійний  та 
ініціативний старший брат взагалі був лідером у 
цьому  союзі,  “генератором  ідей”  і  головним 
рушієм у прийнятті рішень. 

Спочатку  брати  переважно  вивозили 
сільськогосподарські  машини  з  Англії  та 
Німеччини,  проте  Єлисаветград  був  потужним 
центром  культивування  зернових  культур  на 



українських  землях  і  незабаром Ельворті  почали 
виготовляти  власні  машини,  потреба  в  яких 
постійно зростала. У вищезгаданому листі Томаса 
до Е. Д. Ельворті вперше зафіксовано намір братів 
відкрити власне  виробництво:  “Ми також маємо 
намір  відкрити  впродовж  двох-трьох  місяців 
невеличкий завод і ремонтну майстерню” 14.

Томас зазначав,  що мав певні  труднощі  з 
вивченням російської мови, а також що у Роберта 
мовні справи йшли краще, бо він мав здібності до 
російської  мови  15.  Кларксон Вебб стверджує,  що 
обидва  брати  згодом  писали  та  говорили 
російською  мовою,  як  рідною 16.  Це  -  певне 
перебільшення, що стає очевидним при вивченні 
російськомовних  документів,  складених  Р. 
Ельворті:  до самої смерті він писав російською зі 
стилістичними  помилками,  проте  його 
енергійність  і  комунікабельність  безумовно 
компенсували  мовні  прогалини  в  живому 
спілкуванні.

В  1887  р.  Р.  Ельворті  одружився  з  Мері 
Пірс, своєю кузиною. Вона народила йому шістьох 
дітей: Емі Мері (1888 - 1889), Едварда Пірса (1890 - 
1915), Томаса (1892 - 1917), Хелен Мері (1894 - 1976), 
Вільяма  Ральфа  (1896  -  1989)  і  Хільду  Маргарет 
(1898  -  1984)  17.  На  жаль,  Емі  Мері  померла 



маленькою,  а  сини Роберта  Едвард  Пірс  і  Томас 
загинули  під  час  Першої  світової  війни.  Батьки 
покладали особливі  надії  на двох старших синів, 
спеціально готували їх до роботи у виробництві, 
дали їм університетську технічну освіту. Бізнес, що 
швидко  зростав,  і  який  у  1908  р.  було 
реорганізовано в акціонерне товариство, очолював 
А.  Іонґмен,  але Едвард Пірс  фактично проходив 
підготовку  як  його  наступник.  Цим  планам  не 
судилося  справдитися  через  смерть  братів – 
старших синів Роберта Ельворті 18.

Роберт  Ельворті  звернувся до  військового 
відомства:  втративши  двох  старших  синів,  він 
просив  демобілізувати  молодшого  та  дозволити 
йому  приступити  до  роботи  в  Росії.  Цей  епізод 
відображено як у мемуарах Х. М. Кларксон Вебб 19, 
так  і  в  “Меморандумі  бесіди  з  бригадним 
генералом  Еллершоу  в  War  Office  (Міністерстві 
оборони) 28 січня 1916 р. відносно лейтенанта Х. 
Стенлі Пірса”  20 ” (племінники Р. Ельворті Стенлі 
Пірс  і  Фред  Кіднер,  що  до  війни  працювали  в 
Єлисаветграді  в  конторі  фірми,  також  брали 
участь у військових діях). Дозвіл на демобілізацію 
було  отримано  в  1916  р.,  але  ще  в  листі  від  8 
грудня  (21  грудня  за  новим  стилем)  1915  р. 
управляючий Омським  філіалом  фірми  Ельворті 



Джон  Кауль  обговорював  перспективи  приїзду 
Вільяма  Ральфа  до  Омська  чи  Єлисаветграда 21. 
Оскільки на момент демобілізації Кауль вже був у 
Нью-Йорку, де закуповував матеріали для фірми, 
було вирішено, що Вільям приєднається до нього в 
США, звідки вони разом виїдуть до Сибіру, а вже 
звідтіля  -  до  Єлисаветграда.  Проте,  несподівано 
для  членів  робини  Ельворті,  більшовики  дуже 
швидко захопили владу по всій країні й невдовзі 
стало  очевидним,  що  потрапити  до  Сибіру  зі 
Сходу  неможливо.  Вільям  Ральф  повернувся  до 
Англії,  написав  рапорт до військового відомства, 
був знову мобілізований, але до театру військових 
дій більше не  потрапив  і  вдруге  демобілізувався 
лише  після  перемир'я,  а  згодом  очолив 
Лондонське  відділення  Акціонерного  товариства 
Р. і Т. Ельворті 22.

З  Єлисаветграда  надходили  невтішні 
звістки  про  припинення  виробництва, 
націоналізацію фірми. Р. Ельворті виставив через 
британське Міністерство іноземних справ майнові 
претензії до радянського уряду, які, проте, за його 
життя так і не було задовільнено. Він підтримував 
листування  з  працівниками  фірми  як  у 
Єлисаветграді, так і з тими, які емігрували. 



На  запрошення  Ф.  Майша,  інженера  й 
колишнього керівника Акціонерного Товариства, 
Р.  Ельворті  виїжджає  до  містечка  Марібор 
(Словенія,  Югославія),  де  Майш  мав  намір 
експлуатувати  вугільні  шахти.  При  відвідуванні 
шахти 79-річний Р.  Ельворті  застудився,  захворів 
на інфлюенцу - смертельний грип, що перейшов у 
запалення легенів, і  1 квітня 1925 р. помер. Його 
тіло було перевезене до Лондона й 15 квітня 1925 
р.  поховане  на  цвинтарі  церкви  св.  Марії  в 
Хендоні.  Цьому  місцю  судилося  зібрати  пам’ять 
про  декількох  членів  родини:  1948  р.  тут 
поховають  дружину  Р.  Ельворті  Мері  Ельворті, 
подружжю буде встановлено спільний надгробок 
із  червоного  граніту;  всередині  церкви  є  вітраж, 
замовлений у пам’ять про загиблих на війні двох 
їхніх синів 23.

Довгий час нащадки Р. Ельворті не могли 
потрапити  до  України,  оскільки,  як  вважають  у 
родині,  представники  влади  побоювалися 
претензій на родинне майно, насамперед на завод 
“Червона Зірка”. Саме тому у візах їм відмовляли 
аж  до  1992  р.,  коли  в  серпні  місяці  Майкл 
Кларксон  Вебб  (онук  Р.  Ельворті,  син  Хільди 
Маргарет  Кларксон  Вебб,  уродженої  Ельворті)  з 
дружиною  Дейдрі  та  сином  Мартіном  вперше 



відвідали  Кіровоград.  Із  того  часу  вони 
підтримують  постійні  й  тісні  зв’язки  з 
громадськістю  міста,  результатом  чого  стало 
встановлення  Стипендії  Ельворті  на  навчання 
школярів  із  Кіровограда  в  Британії  (докладніше 
про  цей  аспект  благодійницької  діяльності  М. 
Кларксона Вебба в останньому розділі).

Підсумовуючи  огляд  історії  родини 
Ельворті,  треба  відзначити,  що  формування  її 
традицій  було  невідривним  від  стилю  життя  і 
звичаїв  багатьох  заможних  родин  у  Великій 
Британії.  Для  британців  характерне  намагання 
прищепити  власним  дітям  самостійність  і 
наполегливість.  Зазвичай  діти  після  10-12  років 
виховуються  у  школах-інтернатах  далеко  від 
родини.  По  завершенні  навчання  у  школі  чи 
університеті  батьки  не  допомагають  дітям 
зіп'ятися  на  ноги  -  нащадки  мусять  самостійно 
торувати  свій  життєвий  шлях.  Звичайно,  батьки 
залишать  спадщину,  але  це  станеться  тоді,  коли 
діти вже сформують власний матеріальний базис.

Таким був стиль виховання не лише самого 
Р.  Ельворті,  його  дітей,  братів  і  сестер,  але  й 
молодої  родини  Кларксон  Вебб.  Звичайно, 
результатом такого стилю виховання стає швидке 
формування характеру та рання зрілість дітей. 



Для  членів  родини  був  характерний 
демократичний  стиль  стосунків  із  підлеглими, 
хоча  він  сформувався  не  випадково,  не  заради 
громадської  думки:  згадаймо,  що  Ельворті 
походять із родини дрібнопомісних сквайрів, а не 
з  аристократичного середовища, вони мали бути 
вихованими  на  традиціях  поваги  та  співпраці  з 
орендарями,  фермерами,  що  було  однією  з 
традиційних  підвалин  соціального  устрою  в 
англійському селі.

Інший  наріжний  камень  традиційного 
виховання в англійських родинах -  релігійність і 
потреба  в  соціальній  активності,  зокрема 
благодійницькій:  заможний  має  ділитися  своїм 
багатством,  вважають  британці.  Втім,  основною 
метою діяльності протестантська ідеологія визнає 
досягнення  особистого  успіху,  насамперед 
матеріального, що є ознакою прихильності Бога до 
віруючої  людини.  Британський  національний 
характер формувався і в таких випробуваннях, як 
створення колоніальної імперії, що здійснювалося 
й  завдяки  винищенню  та  визиску  корінного 
населення, й каперству (замасковане піратство), в 
релігійних  війнах,  що  призвели  до  ідеологічної 
нетерпимості,  що  значною  мірою  визначала 
духовну атмосферу XVII - XVIII  століть. В XVIII - 



XIX  століттях,  однак,  виникли  чинники,  що 
сприяли  компенсації  певної  егоїстичності  та 
жорсткості,  безкомпромісності  “ідеального” 
британця:  традиційне  виховання  почало 
приділяти  особливу  увагу  закладанню  в  основу 
характеру  вічних  моральних  цінностей,  ідеалів 
добра, справедливості, уваги до слабких і бідних, 
що  разом  із  загальною  прагматичною 
спрямованістю  характеризують  й  членів  сім’ї 
Ельворті - покоління Роберта і Томаса та, великою 
мірою, наступних поколінь.



РОЗДІЛ 2.
Роберт Ельворті – засновник і керівник 

“Р. i Т. Ельворті”. 
Історія підприємства (1874 – 1920)

2.1. Україна в другій половині ХІХ ст. 
Розвиток капіталістичних відносин, підйом 

промисловості, транспорту, зростання 
товарності сільського господарства

Після скасування кріпацтва у 1861 році й 
проведення  численних  реформ  політичного, 
адміністративного  та  правового  характеру 
Російська  імперія  другої  половини  ХІХ  ст. 
переживала добу бурхливого розвитку товарного 
сільського господарства, зародження та стрімкого 
підйому важкої промисловості,  також машинного 
виробництва. 

Якщо  1856  року  в  імперії  існувало  29 
механічних  заводів  і  3 тисячі робітників,  які 
виробили продукції на 2 млн. рублів, то 1861 року 
було вже 106 заводів і 12400 робітників, а вартість 
продукції складала 7 млн. рублів. Далі - більше: в 
1870 р. працювало 198 заводів і 30 тисяч робітників 
виробили продукції на 29 млн. рублів, а 1897 року 
682 механічних заводів імперії надали робочі місця 



120339  робітникам  і  виробили  продукції  на  142 
млн. рублів  24.  Процес  індустріалізації  яскраво 
виявився  і  в  Україні:  1869  року  по  українських 
губерніях існувало 3712 промислових підприємств 
і кустарних установ, а 1900 року – вже 5301, у штаті 
кожного  з  яких  було  не  менше  16  працівників. 
Вартість  промислових товарів,  вироблених у  цей 
період, зросла з 71,5 млн. рублів до 556,4 млн. 25

Розвиток  товарного  виробництва 
потребував нових, ефективних засобів вирішення 
транспортних проблем. У 1866-1871 рр. залізниця 
зв’язала  Київ  з  Одесою  (653  км.),  1865  року 
відкрилося залізничне сполучення Одеса-Балта,  а 
між  1869-1875  роками  проклали  залізничний 
зв'язок  від  Києва  до  Курська,  Харкова,  Бресту, 
Севастополя та до портів Азовського моря. Якщо в 
1866-1879  рр.  Україна  мала  4800  км.  залізничних 
шляхів, то до 1902 р. їх було вже 28804 км. Держава 
викупила наприкінці століття приватні залізниці, 
встановила  контроль  над  цією  галуззю 
інфраструктури й забезпечувала порядок, безпеку, 
а також подальше будівництво залізниць. З-поміж 
усіх  територій  імперії  Україна  мала 
найрозвиненішу  залізничну  мережу:  на  її 
територію  припадала  п'ята  частина  всіх 
державних  залізниць.  Залізниці  переважно 



обслуговували потреби виробництва та комерції: 
впродовж 1870-1874 рр. було перевезено 1414 млн. 
пудів вантажу (в основному – вугілля). В 1870-1882 
рр.  українські  залізниці  перевезли  13,1%,  а 
впродовж  1899-1901  рр.  –  28,9%  всіх  залізничних 
вантажів у державі26.

Вітчизняне  виробництво  чавуну  та  сталі 
дозволило  задовольнити  потреби  транспорту  та 
машинобудування:  в  1871  р.  англієць  Джон  Юз 
заснував  донбаський  металургійний  завод 
Новоросійського  товариства.  У  рік  заснування 
завод виробив 345 тис. пудів чавуну, а вже в 1877 р. 
–  1 млн.  433 тис. пудів.  Почалося  також  і 
виробництво сталевих рейок для залізниць 27.

Тогочасне  машинобудування  також 
переживало період бурхливого розвитку: в 1860-х 
роках  в  Україні  нараховувалося  близько  30 
машинобудівних  підприємств,  а  вже  в  1884  р.  в 
українських губерніях (крім Таврійської)  було 75 
машинобудівних заводів, що виробили того року 
продукції  на  6  млн.  387  тис.  рублів.  (Для 
порівняння, в 1887 році імперія виробила машин 
на 49 млн. 943 тис. рублів, а 1897 року – на 147 млн. 
61 тис. рублів28).  Наприкінці  сторіччя  у 
Херсонській губернії було 16 таких підприємств і 
промислове  значення  губернії  дедалі  зростало: 



1897  року  сума  вартості  товарів  промислового 
виробництва в Херсонській губернії склала 62 млн. 
807 тис. рублів, а всього Південний край виробив 
промислової продукції на 292 млн. 415 тис. рублів 
29.

Процес  концентрації  капіталу  у  формі 
утворення  акціонерних  товариств  виявлявся  в 
промисловості переважно в 1890-х роках. 1893 року 
55-м  акціонерним  товариствам  імперії  належало 
56,6  млн.  рублів  основного капіталу,  а  1899 року 
305 акціонерних товариств уже володіли 341,4 млн. 
рублів 30.

Іноземний капітал відігравав значну роль у 
розвитку  індустрії  Російської  імперії.  Засновані 
іноземцями  компанії  та  підприємства  принесли 
господарству  імперії  нові  технології, 
капіталовкладення,  європейський  досвід 
організації  виробництва.  Іноземний  капітал 
постійно  утримував  першість  у  сфері  важкої 
індустрії  України  другої  половини  ХІХ  ст., 
визначав  пріоритетні  напрямки  вкладення 
капіталу. 

Так,  засноване  у  1871  р.  металургійне 
Новоросійське  товариство  (на  Донбасі)  мало 
наприкінці  сторіччя  капіталу  300  тис.  фунтів 



стерлінгів  (майже  3  млн.  рублів);  1889  року 
виникло  Південно-Дніпровське  товариство,  що 
володіло  металургійним  заводом  поблизу 
Катеринослава  (5  млн.  рублів),  капітал 
заснованого  в  1891  р.  Донецького  Товариства 
залізоробного  та  сталеливарного  виробництва 
оцінювався у 3 млн. рублів; російсько-бельгійське 
металургійне товариство володіло капіталом у 10 
млн.  рублів;  Донецько-Юріївський  завод  - 
оцінювався у 5 млн. рублів, а засновані того ж року 
Таганрозьке  французьке  товариство  та 
Нікопольсько-Маріупольське  товариство 
оцінювалися відповідно у 3 млн. 750 тис. та 3 млн. 
рублів 31. 

 З побудовою у 1890-х роках Харківського 
та  Луганського  паротягобудівельних  заводів 
Україна почала забезпечувати залізниці власними 
локомотивами  (у  1900  р.  було  вироблено  733 
українських паротягів, тобто 23,3% від вироблених 
в імперії) 32.

У  сфері  переробки  сільськогосподарської 
продукції  найдинамічнішою  галуззю  стала 
цукровиробнича.  У  1876  р.  власники  цукрових 
заводів  Київської,  Харківської,  Подільської, 
Чернігівської,  Полтавської  і  Волинської  губерній 
отримали 3 млн. рублів прибутку.  В 1880-х роках 



саме  в  цукровиробничій  галузі  виникли  перші 
акціонерні  товариства.  За  сорок  пореформених 
років  обсяг  виробництва  цукру  в  Україні 
збільшився приблизно в 5 разів і  склав 23,9 млн. 
пудів  у  1890-х  роках,  коли  в  Україні 
нараховувалося 153 цукрових заводів 33.

Зростання  товарності 
сільськогосподарського  виробництва  одночасно 
стимулювало  й  розвиток  таких  сфер  переробки 
продукції, як млинарство (1893 року з 3426 млинів 
імперії 670 знаходилися в Україні, а починаючи з 
1896  р.  саме  тут  проходили  з’їзди  мукомолів), 
виробництво спирту, олії та текстилю 34.

Розвиток  виробництва,  транспорту  та 
комерції  стимулював  зростання  кількості  міст  і 
міського  населення:  з  1863  по  1897  рр.  кількість 
міщан зросла з 1461600 до 2988100 осіб; 1867 року 
міське  населення  становило  10%  від  загального 
населення,  а  1897  року  –  13%  35.  Одночасно 
формувалися  значні  промислові  центри:  Київ, 
Харків,  Катеринослав,  Одеса,  Херсон,  Нікополь, 
Єлисаветград,  Кременчук,  Луганськ,  Юзівка, 
Маріуполь і  Кривий Ріг.  У цих містах  1900 року 
було  вироблено  майже  70%  всієї  промислової 
продукції міст України 36.



Торгівля  посідала  важливу  роль  у  житті 
промислових міст.  В Одесі,  Києві, Харкові,  Мико
лаєві та Єлисаветграді утворилися торгівельні бір
жі  37,  що здійснювали оптові операції (в Єлисавет
граді та Миколаєві працювали спеціалізовані хліб
ні  біржі 38).  Торгівля  на  біржах  здійснювалася  за 
стандартами, зразками, технічними описами. По
ширювалася  практика  організації  ярмарків.  У 
містах формувалася мережа постійної торгівлі, на
лагоджувалася  кредитна  система,  створювалися 
торгівельні фірми 39.

Розвиток  капіталізму  в  сільському 
господарстві  України  насамперед  визначався 
введенням землі до ринкового обігу. З 1863 р. по 
1902 р.  на ринку було 25,6  млн. десятин землі,  з 
1877 р. по 1905 р. поміщики продали недворянам 
близько  6  млн. десятин,  тобто  більше  третини 
загального  обсягу  дворянських  землеволодінь.  У 
цей  період  заможні  селяни  України  стали 
власниками  майже  4,5  млн. десятин  дворянської 
землі,  збільшивши свої  землеволодіння у чотири 
рази 40.

Почався  перехід  до  машинного 
виробництва і в сільському господарстві: майже всі 
поміщицькі  маєтки  мали  кінні  чи  парові 
молотарки. Молотарка - дуже показова машина не 



тільки  тому  що  це  -  технічно  найскладніша 
сільськогосподарська  техніка  ХІХ ст.,  але  й тому, 
що кожна молотарка забезпечувала роботою 50-70 
робітників. 

В  1872-1878 рр.  на європейській  території 
імперії знаходилося 1351 локомобілів, а в 1902 р. – 
12091;  1904  року  ця  кількість  зросла  до  17387  41. 
Потреба  у  машинах призвела,  з  одного боку,  до 
зростання  імпорту  сільськогосподарських  машин 
(у  1870-90  рр.  він  зріс  у  16  разів;  1892  року  в 
імперію  було  ввезено  машин  на  24  млн  рублів, 
1898 року – вже на 80 млн. рублів 42), а з іншого – до 
збільшення  вітчизняного  виробництва  такої 
техніки  (за  цей  час  виробництво 
сільськогосподарської  техніки  на  півдні  імперії 
зросло  у  12  разів).  Цей  процес  посилився 
наступного  десятиліття:  у  1894-95  рр.  в  Україні 
було випущено 1964 молотарки, 26710 жаток, 32766 
плугів,  тобто  в  порівнянні  з  рівнем  1874  р. 
виробництво молотарок зросло у 3,2 рази, жаток – 
у 66, а плугів – у 16 разів. Наприкінці 1870-х років у 
сільському  господарстві  України  нараховувалося 
близько  700  парових  двигунів,  а  наприкінці 
сторіччя – вже декілька тисяч молотарок, сівалок, 
віялок,  інших  удосконалених  знарядь.  На  півдні 
України  нараховувалося  379  маєтків  із  власним 



інвентарем  і  в  двох  третинах  цих  маєтків  були 
машини 43. В 1884-1886 рр. у трьох із шести повітів 
Херсонської  губернії нараховувалося 435 парових 
молотарок, в 1895 році – принаймні вдвічі більше, 
а 1897 року в губернії було вже 1150 молотарок 44.

Зернові  відігравали  роль  провідних 
товарних  культур  і  в  1860-1890  рр.  їхня  площа 
зросла з 11,8 млн. до 17,3 млн. десятин. В Україні 
особливо  поширювалися  цінні  для  експорту 
пшениця  та  ячмінь  (спостерігалося  зростання 
площ під цими культурами з 42,8% від загальних 
посівних  площ  у  1881  р.  до  52,4%  у  1900р.;  у 
південних губерніях відбулося зростання від 61,6% 
у 1881 р. до 75,1% у 1900 р. 45).

В  останній  третині  ХІХ  ст.  держава 
проводила  політику  протекціонізму,  захищаючи 
вітчизняного  виробника  митом  на  імпортні 
товари  (з  1877  р.  запровадили  мито  на  чавун, 
бавовну,  вироби  з  заліза;  з  1884  р.  –  мито  на 
кам'яне  вугілля,  залізо;  в  1891  р.  навіть  склали 
проект  заборони  ввезення  товарів,  що  мають 
аналоги вітчизняного виробництва 46).

Експорт  імперії  базувався  на 
сільськогосподарській  продукції.  В  1861-1870  рр. 
80-90% вартості всього експорту склало вивезення 



хлібу.  В  1886-1895  рр.  експорт  здійснювався 
переважно  через  Азово-Чорноморські  портові 
міста,  тобто  Україна  відігравала  ключову  роль  в 
експортній  політиці  держави.  В  1890-х  роках 
зросла роль експорту українського цукру (в 1895-
1896 рр. він складав 32% всього експорту імперії); 
його  вивезення  йшло  через  Одесу,  що  стала 
провідним  українським  експортно-імпортним 
портом (у 1883-1890 рр. через цей порт здійснено 
операції,  вартість  яких  склала  11%  всього 
європейського імпорту імперії 47).

Уряд  проводив  політику  кредитного 
стимулювання  товарного  виробництва;  з  1860  р. 
кредитні  операції  здійснювалися  Держбанком,  із 
1882 р. працював Селянський поземельний банк, із 
1885  р.  –  Дворянський  банк.  Виникла  й  система 
акціонерних  комерційних  банків,  товариств 
взаємного  кредиту,  а  період  1864-1873  рр.  навіть 
називали  часом  “гарячки  засновництва”  таких 
установ.  Десять із  тридцяти дев'яти комерційних 
банків країни знаходилися на українських землях 
48.

Такими  були  умови,  за  яких  розвивався 
єлисаветградський  бізнес  Роберта  та  Томаса 
Ельворті.  Друга  половина  ХІХ  ст.  була  періодом 
бурхливого розвитку капіталістичних відносин на 



українських  землях.  Тогочасні  темпи  зростання 
виробництва  та  швидкість  переходу  на  рейки 
нової  економічної  системи  вражають.  Особливо 
цей  процес  виявився  у  південних  губерніях,  що 
пояснюється  як  сприятливими  природно-
кліматичними умовами  (багаті  землі), зручністю 
географічної  ситуації  (близькість  до  портів, 
торгівельних центрів), так і соціальними умовами: 
в  цих  районах  кріпацтво  було  малопоширеним, 
відносна  нечисленність  населення  сприяла 
внутрішній  колонізації.  Існувала  певна 
відповідність  розвитку  капіталізму  в  Україні  до 
західних територій США другої половини ХІХ ст. 
Можливо, брати Ельворті - свідомо чи несвідомо - 
відчули ці закономірності та зупинили свій вибір 
саме  на  центральноукраїнському  місті 
Єлисаветграді.



2.2 Приватна фірма “Р. і Т. Ельворті” в 
Єлисаветграді (1874-1907)

Вивчення  історії  зародження  та  перших 
десятилітть  існування  фірми  “Р.  і  Т.  Ельворті, 
Єлисаветград”  -  справа  нелегка  через  брак 
документальних джерел: більшість уже вивчених, 
а  також  іще  не  введених  до  наукового  обігу 
документів  відносяться  до  періоду  діяльності 
Акціонерного  Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті  (1908-
1920  рр.).  Причини  створення,  особливості 
формування,  профілізації,  динаміка  розвитку 
підприємства  потребують  свого  дослідження,  а 
передача у 1994-2001 роках до Кіровограда копій 
значної частини Меморіального архіву Р. Ельворті 
уможливила таку дослідницьку роботу.

Єлисаветград на зламі 1860-1870-х років був 
середніх  розмірів  містом  (для  повітового  центру 
1870-х років населення близько 50 тис. чол.  було 
достатнім,  аби  вважати  його  значним),  що  було 
центром  ярмаркової  торгівлі  та  мало  залізничне 
сполучення  з  великими  містами,  торговими 
центрами  та  портами,  насамперед  із  Харковом  і 
Одесою.



Cтаном на 1 січня 1887 р. населення міста 
склало 57079 осіб (з них іноземних підданих - 359; 
міщани,  основна  категорія  зайнятого  в 
суспільному  виробництві  міського  населення, 
складали  55658  осіб).  Ремісників  у  місті 
налічувалося  2005  осіб,  а  на  заводах  та  в 
майстернях  працювало  600  осіб.  Місто  мало  41 
вулицю,  деякі  з  яких  були  бруковані,  а  деякі  - 
шосовані  (вкриті  гравієм).  Міський  базар 
працював тричі на тиждень, а чотири рази на рік в 
Єлисаветграді відбувалися ярмарки, де торгували 
переважно  зерновими  та  худобою.  Взагалі  місто 
славилося  мукомольним  виробництвом  і 
хліботоргівлею,  тому  процвітання  Єлисаветграда 
повністю  залежало  від  річного  врожаю.  Згідно 
місцевого  довідника,  1886  р.  вважався 
неврожайним,  однак  показники  торгівлі 
зерновими в місті того року були дуже успішні: на 
ярмарки  привезли  півтора  мільйони  пудів 
ячменю, 200 тис. пудів вівсу, 75 тис. пудів ріпаку та 
25 тис. пудів суріпи. Зернові вивозили, переважно, 
до  великих  портів  Одеси  та  Миколаєва  й 
експортували  ріпак  прямо  до  Кьонігсберга  та 
Данцига.

П’ять  парових  млинів  міста  переробляли 
щоденно  7 тис. пудів  зерна  і  4/5  борошна 
експортували  до  Константинополя,  Александрії 



Єгипетської,  вивозили  до  міст  півдня  імперії.  В 
Єлисаветграді  також  працювали  два  заводи  з 
виробництва  пива  та  два  горілчаних  заводи. 
Машинобудування  було  важливою  галуззю 
міської  економіки,  яку  репрезентували 
чавуноливарні  та  механічні  заводіи  Краузе, 
Бургард, Гольча та дрібніші заводи й майстерні 49. 

Таким було місто кінця 80-х років ХІХ ст., 
коли справа Ельворті вже бурхливо розвивалася та 
практично визначала особливості індустріального 
життя Єлисаветграду. Перш, ніж подати відомості 
про перші кроки братів Ельворті в Єлисаветграді, 
охарактеризуємо місто тієї доби, коли роль фірми 
Ельворті була широко визнаною:

 “За  млинарською  справою  першорядну 
роль  відіграє  випуск  землеробських  машин  і 
знаряддь,  основу  якого  поклали  брати  Р.  і  Т. 
Ельворті.  На  їхньому  заводі,  що  дав  роботу 
чотирьом  сотням  рук,  випускають 
найудосконаленіші машини для обробки грунту. 
Впродовж останніх 12 років фірма Ельворті зажила 
гучної  слави по всій Південній смузіі  Росії.  Вони 
не  обмежуються  випуском  простих  шаблонних 
речей, але виготовляють локомобілі, парові котли, 
фікс-машини,  парові  насоси,  і  т.  п.  Завод 
влаштовано цілком  раціонально  і  він  з  кожним 
роком  все  більш  і  більш  розростається, 



приймаючи  найграндіозніших  розмірів.  Слід 
віддати  данину  справедливості  братам  Р.  і  Т. 
Ельворті, їхньому вмінню вести справу, точності й 
акуратності.  Двісті  чоловік  мають  тут  постійне 
зайняття  і  можемо  стверджувально  сказати,  що 
завдяки  лише  ініціативі  шановної  фірми,  у  нас 
закладено підвалини випуску машин, що слугують 
головним помічником людині в обробці грунту...” 
50.

Як  зазначено  вище,  брати  Ельворті 
подорожували 1871р. до Ясс, Чернівців і Харкова, 
поки  не  зупинилися  у  Єлисаветграді.  Автори 
видання “Красная Звезда” (серія “История фабрик 
и  заводов”)  стверджують,  що  брати  з’явилися  в 
Єлисаветграді  в  лютому  1874  р.  й  незабаром 
відкрили  ремонтну  майстерню  та  склад 
сільськогосподарських машин на вул. Петровській 
(нині  вул.  Шевченка)  51.  Х.  М.  Кларксон Вебб не 
наводить точної  дати приїзду Роберта та Томаса 
Ельворті  до  Єлисаветграда,  проте  відзначає,  що 
1874  р.  вже  було  засновано  їхню  фірму.  Цілком 
імовірно,  вона  робить  свої  висновки  на  підставі 
інформації з листа Томаса Ельворті до сестри Е. Д. 
Ельворті (26 червня 1874 р.), написаного на папері 
з грифом фірми 52. Можливо також і те, що брати 
побували у Єлисаветграді ще до свого від’їзду до 
Англії  (причиною  від'їзду  була  смерть  батька  в 



1872 р.): в листі з Чернівців, датованому 25 жовтня 
1871 р., Р. Ельворті писав тоді ще живому батькові 
про намір відвідати два міста Російської імперії53. 
Оскільки  вже  в  грудні  1871  р.  батько  отримав 
листа  від  Роберта  з  Харкова,  не  виключено,  що 
взимку 1872 р. брати Ельворті вперше опинилися в 
Єлисаветграді.  Разом  із  тим,  можна  впевнено 
стверджувати,  що  влітку  1874  р.  ремонтна 
майстерня  ще  не  працювала,  бо  в  листі  Томаса 
Ельворті  до  сестри,  Емілі  Джейн,  датованому  26 
червня  1874  р.,  йшлося  про  намір  відкрити  її  в 
найближчі два-три місяці54.

Розташування на вул. Петровській у центрі 
міста  було  незручним  з  огляду  на  перспективи 
росту фірми,  затісним і  віддаленим від залізниці 
(хоча  на  першому  етапі  роботи  розташування  в 
цетральній  частині  старого  міста  відіграло 
позитивну  роль  у  рекламі  нової  установи  та  її 
популяризації). Через це Роберт і Томас Ельворті 
вирішують  будувати  завод  на  Північно-Західній 
околиці  міста,  в  районі  вулиць  Вигонної, 
Чигиринської  і  Ковальської.  Автори  книги 
“Красная  Звезда”  повідомляють,  що  перший 
корпус підприємства було побудовано в 1876-1877 
роках  на  розі  вулиць  Кавалерійської  (Вигонної, 
нині вул. Фрунзе) та Чигиринської. Це, безумовно, 
було би неможливим, якби бізнес Ельворті не був 



успішним:  лише  за  перший  рік  кількість 
робітників виросла з 4 до 12 осіб 55. 

Брати,  вочевидь,  розраховували на власні 
кошти,  оскільки  інформації  про  кредитування 
цього  будівництва  немає.  Навряд  чи  було 
можливо побудувати завод до 1878 р., бо в листі до 
матері від 7 квітня 1878 р. Р. Ельворті писав:

З огляду на очікувану війну з 
Англією  (йдеться  про  загострення 
англо-російських стосунків у зв’язку 
з  російсько-турецькою війною 1877-
1878 рр. - П.Б.) ми не можемо купити 
місце  наших  сусідів,  але  склали 
десятирічну угоду на наше нинішнє 
місце, де зараз починаємо будувати 
ливарню 56. 

Якби  на  “нинішньому  місці”  вже  було 
побудовано  корпус,  ймовірно,  Томас  про  це 
повідомив  би.  Швидше,  ливарня  була  першою 
будовою  на  новій  ділянці,  а  в  якості  основного 
ремонтного  цеху  до  1878-1880  років 
використовувалася майстерня на вул. Петровській.

Таким чином, у 1878 р. брати Ельворті ще 
не мали власної землі під бізнесовий заклад у місті, 
але  вже  в  1879  р.  наважилися  придбати  її 
(ймовірно,  через  те,  що  загрози  війни  вдалося 



уникнути  дипломатичним  шляхом).  Процес 
зростання  фірми  Ельворті  відображено  в 
документах  на  придбання  нерухомості 
підприємством.  “Опис  документів  справи  про 
придбання  нерухомості  фірмою  Ельворті”  57 

показує,  що  перша  купівля  нерухомості  із 
введенням Ельворті у право власності відбулася в 
1879 році (майно Мар’яновича), а остання купівля 
- в 1917 році (майно Блізніна).

Вже  на  початку  1880-х  років  ділянка 
Мар’яновича  стає  затісною,  тож власники фірми 
починають переговори про  купівлю  нерухомості 
Домаєвської  та  Мірошніченка,  що  й  було 
оформлено  в  1884  р.  Крім  того,  в  1894-1897  рр. 
фірма  орендувала  землі  Мірошнікова  та 
Назаренка,  в  1892-1894  рр.  купила  землі 
Посвятовського й Адабаша, придбала з публічних 
торгів ділянку в 1898 р.,  склала на рубежі сторіч 
нові  договори на оренду землі  з  Лефтером (1900 
р.),  Південно-Російським  землеробським 
синдикатом  (1902  р.),  Каховським  (1902  р.), 
Любарським  (1905  р.),  купила  землю  у 
Кнедельмана  (1899  р.),  Боженка  (1904  р.), 
Кучинського (1904 р.), братів Дащенкових (1905 р.), 
Четиркіна  (1905  р.),  Кір’якової  (1906  р.).  В 
переважній більшості ці ділянки знаходилися біля 
залізниці  (район  вул.  Вигонної),  тобто  там,  де 



завод  розташовано  й  посьогодні.  Вантажних 
перевезень електротранспортом в місті тоді ще не 
було  (трамвай,  що  перевозив  і  пасажирів,  і 
вантажі,  було  відкрито  тільки  1897  р.  58),  тому 
розташування  біля  залізничної  станції  було 
принципово  важливим.  Якщо  наприкінці  1870-х 

років Ельворті купили “пустопорожнеѣ мѣсто”, то 

згодом їм довелося придбати й забудовані ділянки 
поблизу,  хоча  споруди  не  підходили  для 
виробництва. Так, майно запасного унтер-офіцера 
Станіслава Кучинського складалося з  будинка та 
флігеля, під які він узяв у 1899 р. позику на 4500 
рублів  у  Полтавському  земельному  банку  59,  та, 
мабуть,  не  бажав сплачувати відсотки чи не мав 
необхідності  в  цьому  майні,  яке  й  продав  фірмі 
Ельворті в 1904 р.. Доводилося купувати землю не 
тільки у приватних осіб, але й у місцевих органів 
влади.  Так,  15  червня  1897  р.  Міська  Дума 
погодилася  продати Р.  Ельворті  місце  біля  самої 
залізниці,  площа  ділянки  склала  близько  290646 
квадратних  сажнів  (12,9  га),  її  вартість  –  15 тис. 
рублів  (показово,  що  територія  заводу 
найбільшого  єлисаветградського  конкурента 



Ельворті,  акціонерного  товариства  О. 
Шкловського,  в  період  свого  розквіту  (1913  р.) 
займала  всього  3 тис. квадратних  сажнів  60).  14 
січня  1904  р.  фірма  купила  в  С.  Жолкєвського 
будинок на  розі  Вигонної  вулиці  та  Безіменного 
провулку (безпосередньо біля лікарні св. Анни) за 
8500  рублів 61 -  природно,  житло  обходилося 
набагато дорожче, ніж незабудовані, навіть великі 
за  площею  ділянки  (напевне,  найдешевше 
коштували  землі,  що  належали  не  приватним 
особам, а органам самоврядування, зацікавленим у 
співробітництві  з  багатим  платником  податків), 
але підприємство було змушене йти на ці витрати 
через  зацікавленість  у  зосередженні  земельної 
власності в одному місці.  Динаміку забудови цієї 
території  відображено  як  у  фото  із  сімейного 
альбому,  так  і  в  описі  нерухомого  майна  заводу 
Ельворті (1897 - 1916 рр.): в 1897 р. вартість всіх 54-х 
споруд заводу складала 233667 рублів 26 копійок, в 
1900 р. - 357354 рублі 71 копійку, в 1902 р. - 364955 
рублів  16  копійок,  в  1906  р.  -  476642  рублі  95 
копійок 62. 

Оскільки  темпи  інфляції  в  ті  роки  були 
незначними,  подвоєння  суми  оцінки  будівель 
безперечно  говорить  про  бурхливе  будівництво 
нових  цехів,  складів  і  майстерень  для  потреб 
виробництва.  Книга  опису  станкового 



устаткування  заводу  Ельворті  показує,  що 
найінтенсивніші  закупки  здійснювалися  у  1879  - 
1888 роках (хоча саму книгу було заведено в 1874 
р.). В період до 1907 р. було придбано 417 станків у 
фірм “Т.Херр і Кo”, “Річардс і Кo”, “Лі та Хант”, 
“Ріттер і Кo”, “Вітлі Кірк і Кo”, “Гандус”, “Кендалл 
і  Гент”,  “Гулльє  -  Блажерад”  -  виробники  цієї 
техніки  знаходилися  переважно  в  Британії  та 
Німеччині.  Устаткування  було  дуже  надійним  і 
мало  великий  ресурс:  55  станків  було  списано  в 
1908 - 1914 рр., інші працювали ще довше. Один із 
токарних станків фірми “Лі та Хант”, закуплений 
у  1887 р.,  було продано у  1919 р.,  тобто й через 
майже  сорок  років  він  мав  товарну  цінність.  У 
переважній  більшості  це  були  токарні  та 
свердлювальні  станки  (так  звані  бормашини), 
згодом  на  облік  поставили  устаткування, 
вироблене самою фірмою Ельворті,  вентилятор і 
циліндричну  бормашину.  В  1907  р.  розпочався 
новий список, з №1 по №1134, при чому останній 
станок було закуплено в буремному 1918 р. В ХХ 
ст.  на  обліку  стояли  вже  й  гідравлічні  преси, 
крани,  підвісні  рейкові  дороги,  що  безумовно 
свідчить  про  розвиток  технічної  сторони 
виробництва, її  ускладнення та вдосконалення 63. 
Наявність  власної  ливарні  та  ковальського  цеху 
давали  можливість  вести  виробництво  без 



розрахунку на комплектуючі  деталі  інших фірм, 
отримуючи  сталь,  чавун,  дерево,  камінь  як 
сировину  і  випускаючи  сівалки,  борони,  млини, 
соломоподавачі,  соломотряси  й  молотарки.  Але, 
оскільки  справа  братів  Ельворті  починалася  з 
дистриб’юторства,  з  торгівлі  імпортною 
продукцією,  переважно  сільськогосподарськими 
машинами  фірми  “Клейтон  і  Шатлворт” 
(Лінкольн,  Британія,  цей  завод  розташовано 
неподалік від Бостона, де навчався Р. П. Ельворті, в 
російськомовних  джерелах  назва  цієї  фірми 
переважно  транслітерується  як  “Клейтон  и 
Шутльворт”),  то  фірма  мала  імпортувати  й 
запчастини  для  гарантійного  обслуговування. 
Поставки  здійснювалися  залізницею  з  Відня  й 
Одеси,  де  знаходилися  відділення  “Клейтона  і 
Шатлворта”.

Вже  1874  р.  брати  починають  й 
виробництво  деяких  машин,  як  стверджує  Х.М. 
Кларксон  Вебб  64.  однак  вірогіднішим  виглядає 
припущення,  що  спочатку  фірма  Ельворті 
займалася  виключно  ремонтом  і  збиранням 
машин  із  імпортованих  запчастин.  Західна 
техніка, вважають автори книги “Красная Звезда”, 
була непристосована  до місцевих  умов  і  швидко 
ламалася,  а  найдорожча,  вигідна  для  продажу 
машина  -  парова  молотарка  -  потребувала 



дорогого вугілля або дефіцитних дров 65. Тільки з 
винаходом  соломотопки  можна  вважати  цю 
проблему  вирішеною  -  саме  на  продажу  цих 
машин  фірма  Ельворті  заробила  капітал, 
достатній  для  розвитку  виробництва  іншої 
техніки.  Соломотопки  встановлювали  на 
локомобілях молотарок “Клейтона та Шатлворта”; 
початок  виробництва  цієї  машини  датується 
періодом не пізніше 1878 р.

Цей вид продукції заводу був популярним 
дуже  довго,  навіть  на  початку  ХХ  ст.,  коли 
видобуток донецького вугілля суттєво зріс (в 1876 
р. на Донбасі видобувалося 58 млн. 500 тис. пудів, в 
1894 р. – 199 млн. 491 тис. пудів, в 1900 р. – 368 млн. 
1 тис.  пудів  66.  Наприклад,  12  червня  1904  р. 
контора  Кам’янського  казенного  маєтку,  м. 
Бахмут,  замовила  5  -  футову  молотарку  BR та 
локомобіль  “Клейтона  і  Шатлворта”  на  10 
кінських  сил,  вставну  соломотопку  Ельворті  й 
снопов’язалку МакКорміка - всього на 5695 рублів 
67.

Х. М. Кларксон Вебб пише, що:
Крім  молотарок  зі  зйомними 

двигунами,  імпортувалися  нафтові 
двигуни “Блекстоун”,  а також велика 
кількість плугів із Німеччини. Пізніше 
основними  виробами  фірми  були 



молотарки  та  сівалки  різних 
конструкцій,  завдяки  чому  фірма 
претендувала  на  звання  найбільшого 
виробника сівалок у Європі 68.

Випуск  розкидної  сівалки  “Імперія” 
власної  конструкції  почався  на заводі  Ельворті  в 
1877  р.,  а  першої  в  Російській  імперії  рядкової 
сівалки “Росія” - в 1888 р.  69. Найбільшим успіхом 
фірми  тієї  доби було  визнання  на  Всеросійській 
виставці  в  Нижньому  Новгороді,  де  сівалки 
Ельворті  отримали  найвищу  нагороду  -  право 
ставити на продукції державний герб імперії, що, 
безумовно,  надавало  великих  переваг  у  сфері 
маркетингу.

В 1872 - 1899 рр. на сході та півдні України 
почали  працювати  основні  металоплавильні 
заводи, що забезпечили перехід машинобудівних 
заводів від використання імпортованого чавуну й 
сталі  на  вітчизняну  сировину:  завод 
Новоросійського  Товариства,  або  завод  Дж.  Юза 
(Донецький  кряж,  1872  р.),  завод  Брянського 
Товариства в Катеринославі  (1885 р.),  Донецько - 
Юріївський металургійний завод (станція Юріївка, 
1896  р.),  Петровський  завод  Російсько  - 
Бельгійського металургійного Товариства (станція 
Сартана біля  Маріуполя,  1896  р.),  Таганрогський 



металургійний завод  (1897  р.),  завод “Російський 
Провіданс”  (Маріуполь,  1897  р.),  Макіївський 
металургійний  завод  (1899  р.)  та  інші 
підприємства  70.  Проте якщо імпортні британські 
сталь і чавун мали гарантовану якість, вітчизняну 
продукцію  доводилося  перевіряти,  уточнювати 
особливості  хімічного  складу  та  якості.  Тому  на 
заводі  створили  лабораторію,  що  проводила 
аналізи  сталі,  чавуну,  сплавів,  піску,  графіту  та 
вугілля. Збереглися звіти про роботу лабораторії в 
1906,  1909  -  1913  рр.,  отже,  цю  службу  було 
організовано не пізніше за 1906 р. 71.

Спочатку  фірма  Ельворті  торгувала 
машинами  переважно  через  головну  контору  в 
Єлісаветграді.  При цьому такі  форми роботи, як 
продаж  у  кредит  або  відправка  продукції 
замовнику  з  оплатою  після  отримання  стали 
провідними  в  організіції  торгівлі.  Так,  баланс 
вересня 1879 р.  склав  36463 рублі  83  копійки,  на 
30394  рублі  03  копійки  товару  відпущено  без 
попередньої оплати; баланс червня 1880 р. - 37534 
рублі  48  копійок,  товару  забрано  з  подальшою 
оплатою на 35485 рублів 48 копійок 72. У 1879 - 1881 
рр.  було  виконано  434  заявки  на  поставки  за 
“накладнымъ  платежомъ“  -  принципом 
післяплати.  У  цей  період  у  географії  торгівлі 
фірми переважали українські  міста та села: Київ, 



Корсунь, Суми,  Харків,  Полтава,  Черкаси, 
Кременчук,  Ромни,  Школа,  Вінниця,  Казанка, 
Фундукліївка,  Бандурка,  Помічна,  Катеринівка, 
Доменівка, Ново -  Українка,  Ольвіополь,  Чорний 
Острів,  Павлиш,  Любашівка,  Ганнівка, 
Володимирівка та інші 73. 

Х.  М.  Кларксон  Вебб  повідомляє  про  цю 
форму  роботи,  що  “справа  велася  на  кредитній 
основі  з  найкращими  селянами  -  фермерами  й 
вони рідко були боржниками“ 74.

Справді, Книга  боржників  фірми  (1887  - 
1888 роки) показує, що дебеторська заборгованість 
1886  р.  у  І.  Чарновського  склала  5583  рублі  95 
копійок, А. Вейцмана - 4369 рублів 85 копійок, А. 
Корде  -  1893  рублі  23  копійки  75,  тобто  це  були 
вельми  значні  суми.  Ведення  торгівлі  в  такий 
спосіб  означало  певний  ризик,  але  борги 
переважно поверталися, а списувалися порівняно 
незначні  суми.  Книга  обміну  оскаржених  боргів 
головної  контори  (1899  -  1910  рр.)  показує,  що 
зазвичай оскаржувалися борги в 50 - 300 рублів: у 
1895  р.  М.  Подлєсний  заборгував  51  рубль  94 
копійки, в 1897 р. борг Н. Боляк склав 184 рублі 11 
копійок,  в  1898  р.  Ф.  Ходзицькому  виставлено 
претензії  на  205  рублів  40  копійок,  І.  Карелич у 
1900 році мав сплатити 288 рублів 83 копійки, а К. 
Дишлевий у 1903 р. - 311 рублів 88 копійок, в 1910 



р.  В.  Пугач  заборгував  33  рублі  68  копійок,  а  В. 
Добровольский  в  1910  р.  -  48  рублів  16  копійок. 
Рахунок  К.  Калаченка  (1905  р.)  показує,  що  він 
повернув 236 рублів 19 копійок, списано ж було 5 
рублів  71  копійку  -  таке  співвідношення 
повернених  і  безнадійних  боргів  є  взагалі 
характерним для бухгалтерських звітів фірми 76.

Головна книга кредиторів фірми Ельворті 
за  1883  -  1890  роки  показує  широку  географію 
торгівельних  контактів:  ділові  стосунки 
підтримувалия  з  Південно  -  Російським 
Дніпровським  металургійним  товариством  (біля 
Катеринослава), Р. Ф. Лоосом, “Ліпгарт і Ко”, Дж. 
Блолсом,  Г.  Лістом,  Л.  Кнопом  (Москва), 
Московським  товариством  гумової  мануфактури, 
Шуллером, Р. Міллером, О. Карге, М. Фальбергом, 
К. Вюрнгером (Київ), В. Аккермсом, “Лангензінен і 
Ко”,  І.  Саутамом  (С.-Петербург),  “Вейссман  і 
Роджерс”  (згодом  “Адольф  Вейсман  і  Ко”),  Г. 
Роджерсом,  “Белліно-Федеріх”,  Р.  Ч.  Рендсомом 
(згодом  “Рендсом,  Сімс  і  Джененсон”),  М. 
Бертраном, Дж.  Пітцом, Ф. Гізбергеном, “Гулльє - 
Блажерад”,  Дж.  Куком,  І.  Машевським,  Дж. 
Солдаджі,  А.  Ламметом,  А.  Скотте,  Кшесінським, 
М. Вейнштейном, Штабельбергом, Р. Фьорстером 
(Одеса),  губернським  механіком  С.  Пахомовим 
(Херсон),  Пріхожиним,  Оренштейном 



(Кременчук),  В.  Менцелем  (Біла  Церква), 
Новоросійським  Товариством  (Юзівка),  “Герлях  і 
Ко”,  Ю.  Шперлінгом,  Г.  Гантке,  С.  Островським, 
“Вебер і Ко” (Варшава), Акціонерним Товариством 
“Варшавська фабрика”, Дж. Штеллером, “Рюдігер 
і Ко”, “Голдлюст і Ко” (Волочиськ), М. Вольським 
(Люблін), “Юліус Рутман і Ко” (Лібаче), Й. Шпіро 
(Кьонігсберг),  К.  Шейтзе,  Е.  Бергманом, 
Акціонерним  Товариством  “Г.Ф.  Еккерт”,  К. 
Бурманом,  Е.  Обервартом,  “Мендельсон і  Ко”,  Г. 
Рейнхольдом,  К.  Шютзе,  Ф.  Штейнрюком, 
Акціонерним Товариством “Архімед” (Берлін), Ю. 
Рюденбургом  (Штеттін),  Р.  Лакком,  Р.  Жаком 
(Плагвіц), А. Еггерсом, Г.В. Філконсом (Бремен), І. 
Гербрюдером  (Дрезден),  “Ернст  Кірхнер  і  Ко” 
(Лейпціг),  “Е.  Хаген  і  Ко”  (Гамбург),  “Шейман  і 
Шпігель”  (Ліван),  “Буртон  та  Сини”  (Париж), 
“Клейтон  і  Шатлворт”  (Лінкольн  та  Відень), 
“Дорсет Бенк” (Велика Британія), У. Вудом, “Зеліг 
Зонненталь і Ко” (Лондон), Дж. Вітлі (Манчестер), 
“Лі  та  Хант”  (Ноттінгем),  “В.  Тайзек  і  Ко” 
(Шеффілд),  “Дж.  Фулліс  і  Син” (Глазго),  братом 
Роберта  та  Томаса  Вільямом  Ельворті, 
англійськими  фірмами  “Мак  -  Кормік”,  “Ед. 
Шварц  і  Джон”,  “Шпір  і  Джексон”,  “Кендол  і 
Гент”,  “Хепбурн  і  Гейл”,  “Робінсон  і  Ко”, 
“Самюельсон і Ко”, “Ісаак Сторі та Сини”, “Рейнс і 



Син”,  “Метсон  і  Грант”,  “Гібсон  і  Робінсон”, 
“Сини  Хернсбі  та  Ко”,  “Чарльз  Бернл  і  Сини”, 
“Сини  Вершел  і  Ко”,  Дж.  Шильноксом,  Дж. 
Доддсом. Звичайно, були торгівельні стосунки й із 
місцевими  підприємцями  І.  Ходоровським,  О. 
Ерделі,  М.  Бардахом,  Ш. Заславським,  а  операції 
здійснювалися  також  і  через  Київський  дім 
Ельворті77.

Інколи про відстрочку платежів за машини 
просили не клієнти, а завідуючі відділеннями. Так, 
А. Коцціо з Лисої Гори просив 24 березня 1906 р. 
дозволити  відкласти  оплату  до  1  жовтня  того  ж 
року, обіцяючи відплатити 8% та посилаючися на 
неврожай78. 

Формування розвиненої системи відділень 
торгівельних  представництв  було  свідченням 
економічного  підйому  підприємства,  особливої 
уваги  керівництва  до  проведення  гнучкої 
торгівельної  політики  фірми.  Першим  таким 
відділенням, безумовно, можна вважати Київський 
будинок Ельворті,  існування якого зафіксовано в 
листі Р. Ельворті до матері, датованому 26/7 квітня 
1878 р.79. 19 березня 1894 р. М. Мірошник прийняв 
на  себе  обов’язки  завідуючого  Софіївським 
відділенням фірми в Катеринославській губернії. 
Це свідчить про існування відділення принаймні 
того року 80.



Головна книга  відділень  фірми  та 
відомості річних обігів її головної контори (1898 - 
1909  роки)  свідчать,  що  вже  в  1898  р.  крім 
Софіївського  відділення  існували  Уманське, 
Черкаське  (Київська  губернія),  Вознесенське, 
Криворізьке, Миколаївське, а з 1900 р. - Новобузьке 
(Херсонська губернія), Ромоданівське (Полтавська 
губернія),  Челябінське  (Оренбурзька  губернія) 
відділення;  в  1904  р.  працювали  відділення  в 
Дондюшанах  (Бесарабська  губернія)  та  Каховці 
(Таврійська  губернія).  Книга  підзвітних  осіб 
показує,  що  були  тимчасові  склади  в  Лозовій, 
Ганнівці, Урбаху (Херсонська губернія) 81, а в 1904 - 
1906 роках - іще й у Синельніковому 82.

Вищенаведена головна  книга  кредиторів 
свідчить,  що  в  1890  р.  платежі  через  Київський 
будинок  ще  здійснювалися,  пізнішу  інформацію 
про цей філіал не знайдено, ймовірно, його було 
ліквідовано83. Таким чином, вже наприкінці ХІХ ст. 
українська  географія  відділень  фірми  Ельворті 
доповнюється  відділеннями  в  Бесарабії  і  Сибіру. 
Поступово  відділення  починають  приносити 
більше  половини  фінансового  обігу.  Наступна 
таблиця показує динаміку зростання обігу взагалі 
та ролі відділень зокрема (обсяг продажу в рублях) 
84: 



Таблиця грошових надходжень
 від продажу продукції фірми Ельворті в 

1898 - 1906 рр.
Джерело
грошових 
надходжень

 
 1898 р.  1899 р.  1900 р.  1901 р.  1904 р.  1906 р.

Єлисаветград
(головна
контора)

884716 778451 689710 1036129  1095105  1386119

Софіївка 176431  68731  64552  32150  112913  140179
Вознесенськ  68014  13451  51963  71878  84807  145487
Умань 126868  162552  115023  215619  184217  254655
Миколаїв  137667  53338  69339  117992  728444  132131
Новий Буг  ----  ----  15557  63284  148890  214100
Ромодан  128990  134930  126679  86143  124367  170367
Черкаси  ----  60011  93019  70180  99465  385003
Кр. Ріг  83957  16460  14163  34690  29765  47124 
Челябінськ  ----  ----  94551  77306  ----  ----
Джерело
грошових 
надходжень

 
 1898р.  1899р.  1900р.  1901р.  1904р.  1906р.

Кнауф  44721  18138  19553  53890  96870  182485
Відкупщик  ----  ----  ----  8294  ----  ----
Дондюшани  ----  ----  ----  ----  88648  162795
Каховка  ----  ----  ----  ----  96291  904775
Тимчасові 
склади

 ----  ----  ----  ----  609275  432913

Всього  1651364 1306062  1354109  1857555  2839417  3743833
Доля агентів 
і
відділень
(в%) до 
загального 

 46,5  40,4  49,1  44,3  61,5  63



обігу

Динаміку  цього  процесу  можна 
представити графіком:





Фірма Р. і  Т.  Ельворті складала угоди й з 
іншими виробниками та торгівцями про взаємне 
представництво  торгових  інтересів.  Першого 
листопада  1902  р.  Було  підписано  угоду  з  Генрі 
Роджерсом  про  таке  представництво  і  це 
співробітництво  було  довгим:  2  січня  1913  р.  в 
документах  зафіксовано  іншу  угоду  з  Г. 
Роджерсом  85.  На  початку  ХХ  століття  дещо 
змінилася й географія товарів, які фірма Ельворті 
продавала  як  посередник:  окрім  західної, 
переважно  англійської  та  німецької  продукції,  в 
продажу  була  й  техніка  нових  вітчизняних 
виробників,  наприклад,  жатки  заводу  Дж.  Грівза 
(інколи  в  російськомовних  джерелах  його 
прізвище  транслітероване  як  “Гриевзъ”), 
Бердянськ, іншого британського комерсанта, який 
відкрив справу в Україні 86.  Проте інколи зв’язки з 
представниками, які не входили до штату фірми, 
приводили до неприємностей. Наприклад, у 1902 
р. стався скандал із фірмою Ріхарда Фінка в Одесі, 
колишнім заводом Я. Гена, виробником плугів, що 
ними фірма Ельворті торгувала і в якого купувала 
матеріали. Брати Ген продовжували працювати на 
підприємстві  Р.  Фінка в  Одесі  та  Миколаєві.  Їхні 
стосунки  з  новим  керівником  не  склалися,  а 
приводом  до  конфлікту  стали  дистриб’юторські 
відносини  з  підприємством  Ельворті.  Р.  Фінк 



підозрював  останнє  в  особливих  контактах  з 
братами Ген, використав фірму Ельворті у спробі 
тиску на М. Гена (Миколаїв) з метою стягнути 400 
рублів боргу. Об’єктом жорстокого сперечання був 
вексель  В.  Вінклера,  внесений  М.  Геном  та,  на 
думку Р. Фінка, свідомо неправильно облікований 
Ельворті.  Р.  Фінк  погрожував  судом  і  намовляв 
головного  бухгалтера  фірми  Ельворті  Юліуса 
Ганзена  дати  свідчення  проти  свого  хазяїна. 
Звинувачуючи  Р.  Ельворті  в  нехтуванні  діловою 
етикою, сам Р. Фінк дійшов до погроз, схожих на 
прямий  шантаж.  Але,  ймовірно,  скандал  було 
залагоджено  мирним  шляхом,  оскільки  жодних 
документів  про  судовий  процес  у  цій  справі  не 
виявлено. Вірогідно, в результаті цього конфлікту 
більші  втрати поніс  сам Р.  Фінк:  фірма Ельворті 
поширила  свою  діяльність  на  ринок 
сільськогосподарських  машин  у  Бесарабії, 
відкривши  відділення  в  Дондюшанах,  але  через 
розрив із єлісаветградськими партнерами Р. Фінк 
утратив можливість отримувати комісійні в цьому 
бізнесі, на що так розраховував 87.

Довгий  час  всі  фінансові  надходження 
підприємства  вкладалися  у  розвиток  справи  та 
виплату  зарплатні,  що  й  забезпечило  динаміку 
зростання справи. Х. М. Кларксон Вебб стверджує, 
що  в  1897  р.  було  оголошено  перший  дивіденд 



фірми, що склав 6 тис. фунтів стерлінгів  88,  тобто 
приблизно  60  тис.  рублів.  Таким  чином,  можна 
вважати  період  1874  -  1891  років  таким,  що 
визначався  відсутністю  формування  прибутку 
через  внутрішнє інвестування доходів.  Інвестиції 
пішли  не  тільки  на  будівництво  корпусів  і 
закупівлю устаткування, але й значною мірою на 
розширення  штату  та  збільшення  заробітньої 
платні.  Наприкинці  ХІХ ст.  на  заводі  працювало 
600  найманих  робітників,  а  в  1905  р.  -  2020 89. 
Нижченаведені  графіки  показують  динаміку 
зростання  штату  службовців  фірми,  тобто  її 
контори  та  відділень,  а  також  максимальної 
заробітньої платні 90: 









Р.  Ельворті  в  певний  час  відчув  потребу 
організувати  справу  так,  аби  вона  не  залежала 
виключно від нього (це дало би йому можливість 
виїжджати  в  родинних  справах  до  Англїї  та  на 
відпочинок),  висловлений  у  листі  до  брата 
Вільяма, 19 січня (31 січня за новим стилем) 1891 р.: 
“Щодо  роботи  тут,  то  я  впишуся  добре,  втім  я 
організую  справу  так,  аби  вона  не  залежала 
виключно  від  мене,  щоби  я  зміг  часом 
від’їжджати” 91.

І  справді,  Роберт  проводив  багато  часу  з 
родиною в Англії, до родинних канікул у Криму 
та  на  Кавказі  часто  приєднувався  брат  Вільям 
Ельворті  з  дружиною  Джейн.  Взагалі  Роберт, 
мабуть,  зберігав  більш  дружні  стосунки  саме  з 
Вільямом,  ніж  із  іншими  сестрами  чи  братом 
Недом. Про сільськогосподарські традиції сім’ї та 
практичність  братів  красномовно  говорить  лист 
Роберта до Вільяма з Єлисаветграда, датований 31 
травня (12 червня за новим стилем) 1890 р., в якому 
Роберт  пропонує  братові  в  якості  подарунка  до 
його  майбутнього  весілля  молотарку  фірми 
“Клейтон і Шатлворт” 92. 



Як  справжній  поціновувач  технічного 
прогресу,  Р.  Ельворті  одним  із  перших  став 
автомобілістом,  придбавши  дві  машини  марки 
“Клемент”.  У  сімейному  архіві  збереглися  два 
фотознімки 1903 р., на одному з яких Роберт - за 
кермом  у  Веймусі,  а  на  другому  -  на  околиці 
Єлисаветграда.  В  той  час  він  працював 
наполегливо  й  результативно,  досягаючи 
швидкого зростання справи й прибутків.

Варто докладніше процитувати спогади Х. 
М. Кларксон Вебб про цей передвоєнний час:

Мабуть,  то  були 
найщасливіші роки в житті батька. 
В  нього  був  прекрасний  штат 
співробітників  в  особах  пп. 
Іонгмена,  Лартера,  Сомервіля, 
Броджі  (італійця)  та  Майша, 
російського інженера, в той час як 
п.  Кауль дуже успішно вів  справи 
філіалу  заводу  в  Омську  (Сибір). 
Мої  батько  й  мати  регулярно 
приїздили  додому  на  шкільні 
канікули  влітку  й  на  Різдво.  Ми 
переїхали  з  Веймаса  до  Вестзорпа 
(Хендон)  у  1904  році.  Це  був 
прекрасний  будинок  із  великим 



садом;  для  родини,  що  зростала, 
тут  був  великий  простір  як  у 
самому  будинку,  так  і  поза  його 
стінами... 93. 

Те, що Хільда Маргарет називає візити до 
Єлисаветграда  “регулярно  приїздили  додому”, 
переконливо свідчить про велику роль цього міста 
в житті родини навіть після переїзду до Англії.

Проте я би хотів назвати 1896 - 1907 роки 
епохою  Франца  Давидовича  Девіса,  директора 
підприємства94. Саме Ф. Девіс став тією людиною, 
якій  можна  було  повністю  довірити  поточне 
управління  бізнесом,  що  швидко  зростав  і 
розвивався.  В  період  його  керівництва 
розширилася  торгівельна  мережа  фірми, 
продукція  підприємства  здобула  міжнародне 
визнання,  що  було  особливо  важливим  при 
проведенні рекламних кампаній.

Фірма брала участь у численних виставках 
і здобула багато престижних нагород (докладніше 
тему нагород, що їх отримали машини Ельворті, 
висвітлено в  розділі  про інженерну діяльність  Р. 
Ельворті).  Але  цей  час  не  був  позбавленим 
труднощів,  найбільшими  з  яких  можна  вважати 



соціальні  конфлікти,  що  загострилися  під  час 
революції 1905 - 1907 років. Зі спогадів постає, як 
боляче  сприйняв  Р.  Ельворті  несправедливі 
претензії особисто до нього, висловлені в той час у 
місцевій пресі. Х. М. Кларксон Вебб згадує, що Р. 
Ельворті важко пережив наклепи, що зводилися на 
нього  під  час  революційних  подій  1905  -  1907 
років:

З  Москви  надіслали  агітаторів  і 
революціонерів,  аби  розворушити  населення 
Єлисаветграда.  Вони  вдерлися  до  заводського 
двору  перш,  ніж  перед  ними  встигли  зачинити 
браму.  Заворушення  закінчувалися  звичайно 
бійкою  між  тими,  хто  намагався  закликати 
робітників  до  заколоту,  й  тими,  хто  намагався 
завадити їм. Нарешті заворушників виставили геть 
і  пізніше  влаштували  процесію  для  участі  в 
молебні  подяки  в  Петропавлівській  церкві... 
Наступного  дня  в  місцевій  газеті  надрукували 
брехливий репортаж про те, що бачили, як Роберт 
Едуардович  бив  людей  величезним  залізним 
ломом.  Він  одразу  пішов  до  редакції  вимагати 
публічного спростування репортажу... 95.

Ще в липні 1903 р. робітники заводу взяли 
участь  у  демонстрації  з  вимогами  звільнити 
активістів  страйкового  руху,  заарештованих  на 



інших  заводах.  В  1904  р.  відомий  більшовик 
Артьом  (Ф.  А.  Сергєєв)  вів  на  підприємстві 
пропагандистську  роботу,  що  принесла  певні 
результати: в травні 1905 р. до тижневого страйку 
машинобудівників  Єлисаветграда  приєдналися 
ливарники  заводу  Ельворті  (робітники  цеху, 
умови праці  в  якому завжди були  найважчими). 
Але  весь  завод  від  страйку  утримувався  до  15 
жовтня  1905  р.  (кульмінація  загальноросійського 
політичного  страйку),  коли  робітники  висунули 
вимоги скорочення робочого дня з 11,5 годин до 9 
годин  і  збільшення  розцінок  на  30%,  основної 
зарплатні  -  на  20%,  а  також  спорудження 
умивальників.  Треба  зазначити,  що  робітники 
ливарного  цеху  того  разу  не  страйкували  через 
приховану образу: коли вони висували свої вимоги 
в травні місяці, їх не підтримали інші робітники. 
Адміністрація пішла на зустріч цим вимогам, і вже 
18  жовтня  робітники  заводу  відмовилися  взяти 
участь  у  політичній  демонстрації  пролетаріату 
міста.  Та  назагал  причини  участі  ельвортівських 
робітників  у  цих  подіях  були  швидше 
політичними, ніж економічними: недаремно вони, 
з точки зору економічного становища, були елітою 
міського  пролетаріату,  переважно  складали  той 
прошарок,  що  його  в  радянській  літературі 
називали “робітничою аристократією”.



Державний  архів  Кіровоградської  області 
зберігає  низку  документів,  що  висвітлюють 
перебіг  подій,  наприклад,  прокламацію  місцевої 
організації РСДРП: 

Російська  Соціал-
Демократична Робітнича Партія.

Пролетарі  всіх  країн, 
єднайтеся!

Товариші!

Ви  здійснили  великий 
злочин  перед  вашими  братами 
робітниками  всієї  Росії.  В  той час, 
коли  ваші  брати  борються  на 
барикадах, заливають своєю кров’ю 
вулиці Одеси, Миколаєва, Варшави 
й інших рідних міст  і  сел,  -  в  цей 
самий час ви подаєте вірнопіддане 
“прошеніе”  тому  самому  царю-
вбивці,  який  9  січня  в  Петербурзі 
багнетами  і  кулями  відповів  на 
мирну  петицію  ваших  братів 
робітників... 



Крім того, видання “Історія міст і сіл УРСР. 
Кіровоградська область” повідомляє, що 25 черня 
1906  р.  та  в  першій  половині  1907  р.  на  заводі 
відбулися політичні страйки 96.

Так,  25  червня  1906  р.  на  заводі  відбувся 
одноденний  політичний  страйк  і  мітинг  у 
робітничому  театрі,  спричинені  конфліктом  між 
робітниками, орієнтованими на соціал-демократів 
і  чорносотенців  (приводом  до  конфлікту  став 
арешт робітника Курбатова,  соціал  -  демократа). 
Але  місцева  влада  арештувала  погромщиків  - 
чорносотенців,  і  конфлікт,  таким  чином,  було 
вичерпано 97.

В  серпні  1906  р.  постало  “Професійне 
товариство  робітників  механічних  заводів 
Єлисаветграда”,  а  в  1907  р.  робітники  заводу 
Ельворті створили “Союз металістів” - свою першу 
профспілку 98.  Зростала  згуртованість 
пролетаріату,  назрівала  необхідність  пошуків 
нових шляхів вирішення соціальних конфліктів. 

 Немає сумнівів, що події відбувалися так, 
як їх описує Х. М. Кларксон Вебб. Відбувалося це, 
наголосимо, на очах у Р. Ельворті, який мешкав у 
будинку біля заводської  брами.  Втім уявити собі 
статечного  шістдесятирічного  англійського 
інтелігента,  який  розганяв  демонстрацію  за 



допомогою  металевого  лома,  неможливо. 
Зрозуміло, Ельворті, який ретельно оберігав свою 
репутацію  порядної,  законослухняної  та 
доброчинної людини, не міг без стресу перенести 
цей інцидент, до того ж вік брав своє. Взагалі, час 
вимагав  змін;  але,  можливо,  й  революційні  події 
зіграли свою роль у тому, що 1907 р. фірму було 
реорганізовано в акціонерне товариство. 

Р.  Ельворті  офіційно  відійшов  від 
безпосереднього керівництва бізнесом і виїхав до 
Англії,  але  він  залишався  власником  більшої 
частини  акцій  і  одним  із  директорів  Правління 
“Акціонерного  Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті”. 
Директор-розпорядник Акціонерного  Товариства 
А.  Іонгмен,  завідувач  філіалом  фірми  в  Омську 
Дж.  Кауль,  провідний  інженер  Ф.  Майш, 
управляючий  маєтком  Р.  Ельворті  в  селі 
Бровковому  Панчевської  волості 
Єлисаветградського  повіту  Херсонської  губернії 
(нині  с.  Бровкове  Новомиргородського  району 
Кіровоградської  області;  цей маєток,  як згадує Х. 
М. Кларксон Вебб, Ельворті купив перед Першою 
Світовою  війною  99)  О.  Маковка,  інші 
співробітники  регулярно  доповідали  Р.  Ельворті 
про  стан  справ,  а  А.  Іонгмен  робив  це  інколи 
щотижня.



В першому періоді існування фірми (1874 – 
1907  рр.)  можна  вирізнити  кілька  важливих 
ключових подій: 

1874 - відкриття торгівельної фірми Р. і Т. 
Ельворті та ремонтної майстерні;

1877  -  початок  виробництва 
розкидної сівалки “Імперія” власної конструкції;

1878 - розбудова Київського філіалу фірми, 
винахід соломотопки для локомобіля;

1878 - 1879 - будівництво нового заводу на 
ділянці  Мар’яновича,  масова  закупівля 
устаткування;

1888  -  початок  виробництва  першої 
рядкової сівалки “Росія”;

1892  -  оголошення  суми  першого 
дивіденду фірми (6 тис. фунтів стерлінгів);

1894 - 1904 - створення розвинутої мережі 
торгівельних відділень фірми;



1896  -  відзначення  сівалок  фірми 
Ельворті  на  Всеросійській  виставці  в  Нижньому 
Новгороді;

1900  -  продукція  фірми  отримала  золоту 
медаль Всесвітньої виставки в Парижі;

1909  -  1906  -  період  революційних 
потрясінь  у  житті  країни,  що  спричинилися  до 
соціальних вибухів на заводі Ельворті, після чого в 
1908  р.  приватну  фірму  Р.  і  Т.  Ельворті 
реорганізовано в акціонерне товариство.

В  1874  -  1907  роках  формувалася 
економічна могутність фірми, її ділова репутація, 
широко  розповсюджувалася  продукція  заводу 
Ельворті, розбудовувалася торгівельна мережа. На 
кредитній основі формувався прошарок постійних 
клієнтів.  Будувалася  соціальна  інфраструктура  - 
лікарня, театр, бібліотека (докладніше про це -  в 
останньому розділі).

Наприкінці  першого  десятиліття  ХХ  ст. 
економічний і соціальний розвиток фірми Р. і  Т. 
Ельворті  настійно  вимагав  змін  принципового 
характеру  в  питаннях  власності  й  організації 
управління справою. 





2. 3. Акціонерне товариство “Р. і Т. 
Ельворті Лтд” в 1908-1916 роках. 
Зв'язки фірми з Робертом Ельворті “у 

відставці”

Поглиблення  процесу  капіталістичного 
розвитку  Російської  імперії  відображено  у 
структурі  її  населення:  на початку ХХ ст.  з  125,6 
млн.  населення  63,7  млн.  складали  пролетарі  та 
напівпролетарі  (робітники  промислового 
виробництва),  35,8  млн.  -  бідніші  сільські  дрібні 
господарі,  23,1  млн.  –  заможні  дрібні  сільські 
господарі 100.  Таким  чином,  спостерігався  процес 
подальшого класового розшарування суспільства.

Періодично  повторювалися  болючі 
економічні  кризи  –  явище,  характерне  для 
капіталізму ХІХ ст. Економічна криза 1899-1903 рр. 
призвела  до  банкрутства  багатьох  компаній  і 
фірм,  насамперед  інвестиційних,  серед  них  – 
таких  потужних,  як  фірми  фон  Дервіза  та  С. 
Мамонтова.  Падіння  цін  на  сировину,  метал 
(особливо  чавун)  і  вугілля  призводило  до 
скорочення  виробництва  на  багатьох 
машинобудівних  підприємствах.  Уряд  був 
змушений  поширити  практику  надання 
державних  позик  і  замовлень,  спостерігалося 
зростання концентрації капіталу та виробництва, 



поширювалися монополістичні об’єднання, великі 
акціонерні  компанії,  синдикати.  1902  року 
утворився  “Продамет”  –  синдикат  із  продажу 
продукції  металургійної  промисловості;  того  ж 
року  виник  синдикат “Трубпродажа”;  1903  року 
було  утворено  синдикат  “Гвоздь”,  а  1904  року  – 
“Продуголь” 101.

Спостерігалося  також  зрощування 
банківського  та  промислового  капіталів:  все 
більша кількість акцій підприємств переходила у 
володіння банків, що мали своє представництво у 
радах  акціонерів  і  директорів  акціонерних 
товариств.  Укріплювалися  також  і  зв’язки 
підприємств із іноземними банками 102.

Внаслідок  подолання  кризи  зросли 
промислове  виробництво  та  прибутки.  Так,  на 
заводі Гартмана в 1901-1902 рр. прибуток склав 7%, 
а вже в 1904-1905 рр. – 20% основного капіталу. В 
1901-04  рр.  Південно-Російське  Дніпровське 
металургійне товариство отримало 75,4% чистого 
прибутку,  Російсько-Бельгійське  товариство  – 
42,7%, а Новоросійське товариство – 41,7% 103.

Галузі промисловості, пов’язані з сільським 
господарством,  значно  швидше  подолали  кризу. 
Так,  цукрові  заводи у 1900-1904 роках збільшили 
виробництво  цукру  в  2,1  рази,  їхня  частка  в 



загальному  промисловому  виробництві  України 
збільшилася з 15,8% до 32% 104.

Зміни  в  сільському  господарстві  початку 
ХХ ст. були насамперед пов’язані зі  скороченням 
поміщицького  землеволодіння  та,  відповідно,  зі 
зростанням  кількості  земель,  залучених  у 
фермерське господарство: в 1877-1905 рр. дворяни 
розпродали  більше  3,5  млн.  десятин  землі,  що 
складало  близько  половини  їхнього  земельного 
фонду.  Майже 40% орендного фонду землі також 
знаходилися у фермерському користуванні 105.

На зламі першого та другого десятиріч ХХ 
ст.  спостерігалося  продовження  підйому 
промислового  розвитку  країни.  Українська 
економіка  все  більш  орієнтувалася  на 
виробництво товарів, призначених для експорту – 
за кордон і в інші регіони імперії. Так, у 1909-1911 
рр. сума українського експорту склала 794,8 млн. 
рублів,  а  імпорту  –  471,7  млн.  рублів.  В  інші 
регіони було вивезено товарів на 426,2 млн. рублів, 
а завезено з них на 305,5 млн. рублів. За кордон із 
України  в  цей  період  було  вивезено  товарів  на 
368,6 млн. рублів, а завезено на 106,2 млн. рублів. 
На  частку  України  приходилося  7,5%  імпорту 
Російської імперії 106.

1908  року  на  території  Херсонської 
губернії  було  зареєстровано  612  промислових 



закладів  (19836  в  імперії,  3  465  в  Україні), 
промислове виробництво на них дорівнювало 126 
млн. 765тис. 800 руб. (4 млрд. 496 млн. 99 тис. 300 
руб. в імперії, 748 млн. 960 тис. 100 руб. в Україні). 
З  цих  підприємств  18  були  заводами,  де 
працювало  2998  робітників  і  вироблялося 
продукції на 6 млн. 793 тис. 800 руб. Робітників у 
губернії  було  35457  чоловік  (2054046  в  імперії, 
300434  в  Україні).  Заводів  сільськогосподарських 
машин у цей час було в імперії 218, в Україні - 92. 
Українські  заводи,  на  яких  працювало  11234 
робітників,  випустили  продукції  на  19  млн.  112 
тис. руб.  107 Варто принагідно зазначити, що роль 
України  у  919 000  промисловому  виробництві 
імперії  після  кризи  початку  століття  зросла  ще 
більше:  1913  року  металообробна  та 
машинобудівна  промисловість  імперії  виробили 
продукції на 1 млн. 446 тис. рублів, в Україні було 
вироблено  на  239  тис.  рублів,  тобто  16,5%. 
Машинобудівні  підприємства  імперії  випустили 
продукції  на  919  тис.  рублів,  серед  яких 
українських  було  128  тис.  рублів,  тобто  13,9%.  В 
Україні  промислова  продукція  становила  більшу 
частку  виробничого  балансу  (48,2%,  при 
середньому  по  імперії  –  42,1  %).  Деякі  галузі 
промислової  сфери  працювали  переважно  на 
експорт за кордон і на вивезення до інших частин 



країни, скажімо з добутих у 1913 р. 25,3 млн. тон 
вугілля  19,6  млн.  тон  було  вивезено 108.  Україна 
утримувала  позиції  лідера  у  виробництві 
сільськогосподарських  машин:  у  1912  р.  Україні 
належало  11,8%  підприємств  імперії  в  галузі 
металообробки  та  машинобудування,  10,1% 
робітників  імперії  в  цій сфері,  10,4% виробленої 
продукції.  В  українських  губерніях  знаходилося 
138  великих  і  середніх  заводів 
сільськогосподарського машинобудування (всього 
в  Російській  імперії  їх  було  156),  які  випустили 
продукції на 23 млн. 534 тис. рублів (в Росії – на 19 
млн. 70 тис. рублів) 109. 

Період  1908  -  1916  рр.,  висвітлений  у 
документах  Державного  архіву  Кіровоградської 
області  та  Меморіального  архіву  Р.  Ельворті, 
значно  ширший  за  попередній.  Це  пов’язано  зі 
зростанням  виробництва,  ускладненням 
технологій,  подальшим  збільшенням  кількості 
відділень  і  формуванням  потужного  філіалу  в 
Омську.  Зростання  кількості  робітників  і  штату 
конторських  працівників  неминуче  призводили 
до  збільшення  кількості  ділових  паперів,  але 
головними  причинами  збільшення  числа 
документів  були  акціонування  фірми,  що 
призвели  до  зростання  звітної  документації 
(оподаткування,  відносини  з  власником,  випуск 



цінних  паперів,  листування  з  Міністерством 
Фінансів) і від’їзд Р. Ельворті до Великої Британії. 
Незважаючи на вік (62  роки) та заслужене право 
повністю  відійти  від  справ,  доручивши  їх 
досвіченому  директорові-розпорядникові,  Р. 
Ельворті  вів  жваве  листування  з  керівництвом 
бізнесу  (А.  Іонгмен,  В.  Лартер,  В.  Сомервель), 
головним  інженером  Ф.  Майшем,  завідуючими 
Омським  філіалом  Дж.  Каулем  і  Самарським 
відділенням  М.  Лінденблюмом,  управляючим 
маєтком в селі Бровкому О. Маковкою та іншими 
співробітниками. Щомісяця (а інколи й частіше) Р. 
П.  Ельворті  отримував  звіти  про  діяльність 
Акціонерного  Товариства,  постійно  обмінювався 
думками  щодо  інженерних  розробок  фірми.  На 
основі  вищезгаданого  масиву  документальних 
джерел можна розглянути особливості управління 
реорганізованою  фірмою  Р.  і  Т.  Ельворті,  її 
економічні  успіхи,  розбудову  торгівельних 
зв’язків,  а  також  зміни,  що  їх  внесла  у 
функціонування Акціонерного Товариства Перша 
Світова війна.

12  березня  1908  р.  було  оприлюднено 
офіційне  повідомлення  про  створення 
Акціонерного  Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті,  у 
власність  якого  переходив  завод  Ельворті  в  м. 
Єлисаветграді,  майно фірми з активом і пасивом 



за  балансом  станом  на  1  січня  1908  р. 
Повідомлення розіслали партнерам, надрукували 
в  пресі,  подали  до  банківських  і  контролюючих 
фінансових  органів  зразки  підписів  директорів 
нового Товариства Роберта Едуардовича Ельворті, 
Вільяма  Едуардовича  Ельворті,  Альфреда  - 
Джемса  Борисовича Юнгмана (пізніше,  в  1914 р. 
він  змінить  кириличну транслітерацію  свого 
прізвища  Youngman  на  Іонгмен,  ймовірно,  щоб 
уникнути  асоціацій  із  німецькими  іменами,  бо 
саме почалася війна з Німеччиною; в англомовних 
документах  це  прізвище  транслітерується 
латиницею як Youngman і, власне, мало б звучати 
як  “Янгмен”),  кандидатів  у  директори  Вальтера 
Робертовича Сомервеля та Павла Сальваторовича 
Броджі 110.  Посади останніх  офіційно називалися 
“кандидати  в  члени  Правління  Товариства”, 
термін  член  Правління був  синонімом  терміну 
директор (або  еквівалентом  сучасним  термінам 
член Ради директорів, член Наглядової ради) у цьому 
Товаристві.  Отже,  з  п’яти  перших  керівників 
фірми  четверо  були  англійцями,  а  один  - 
італійським підданим.

Назва нового товариства зберігала ініціали 
обох братів Ельворті - засновників фірми, що мало 
демонструвати  правонаступність  і  тяглість 
політики  нової  адміністрації,  зберегти  торгову 



марку й позиції на ринку, а також було даниною 
пам’яті  покійному  Томасові  Ельворті,  до  якої 
тодішній основний власник, Роберт Пірс Ельворті, 
ставився шанобливо.

Оголошення від 12 березня було наслідком 
перших загальних зборів акціонерів Акціонерного 
Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті  Лтд,  що  почалося  в 
Єлисаветграді, на заводі Ельворті 10 березня 1908 
р.  о  17  годині  30  хвилин.  На  ньому  прийняли 
рішення  щодо  створення  Товариства,  яке 
купуватиме  власність,  що  належить  Р.  Ельворті 
(члени родини отримували певну долю прибутків, 
нерухоме  й  рухоме  майно  вважалося  його 
особистою власністю, що підтверджується судовим 
рішенням  від  3  грудня  1891  р. 111).  До  майна 
належали  єлисаветградський  завод,  торгівельні 
установи,  склади  та  відділення  в  Софіївці 
(Катеринославська  губернія),  Ромодані 
(Полтавська  губернія),  Вознесенську,  Миколаєві, 
Новому  Бузі  (Херсонська  губернія),  Каховці 
(Таврійська  губернія),  Умані,  Черкасах  (Київська 
губернія),  Дондюшанах  (Бесарабська  губернія), 
Челябінську, Давлекановому (Уфімська губернія), 
Сорочинському  (Самарська  губернія),  активи  - 
пасиви,  привілеї,  торгівельні  зобов’язання  та 
зобов’язання  по  нещасним  випадкам.  Майно 
оцінювалося  в  6  млн  рублів,  на  цю  суму  було 



випущено 1500 акцій вартістю 4 тис. кожна. Роберт 
Ельворті отримав за цією угодою за своє майно не 
гроші, але акції - 1456 штук на суму 5 млн. 824 тис. 
рублів; 44 акції на суму 176 тис. рублів належали 
іншим  особам  (членам  родини,  керівництву 
фабрики,  при цьому найбільша кількість цінних 
паперів, а саме шість, належали В. Сомервелю; Е. 
Джекобс  і  П.  Броджі  мали  по  п'ять  акцій,  А. 
Іонгмен, Т. Пірс (тесть Р. Ельворті), В. Лартер, Ю. 
Ганзен, М. Лінденблюм мали по три, Ф. Майш, В. 
Мишаков,  М.  Іонгмен,  В.  Ельворті  (син  Роберта 
Ельворті)  -  по  дві  акції.  М.  Ельворті  (дружина Р. 
Ельворті),  Е.  Свон,  сестри  Р.  Ельворті  М.Е. 
Джордж, Е.Д. Кіднер, Е. Ельворті - по одній акції). 

Загальна  кількість  голосів  складала  91,  з 
них 75 були в Р. Ельворті, три - в В. Сомервеля, два 
- у П. Броджі, по одному голосу - у В. Ельволрті, А. 
Іонгмена, Т. а та М. Іонгмен, а власники ще однієї 
акції голосів не мали.

Збори  обирали  керівництво  з  п’яти  осіб 
(вищезазначені члени Правління, що отримували 
спеціальну винагороду по 10 тис. рублів щорічно, 
та два кандидати), при цьому директорів обирали 
на  три  роки,  а  кандидатів  -  на  два.  Ревізійну 
комісію з п'яти осіб, які мали найменьшу кількість 
акцій (Т. Пірс, М. Ельворті, М. Іонгмен, Е. Свон і Е. 
Джекобс)  обрали  на  рік.  Діяльність  Товариства 



почалася 11 березня 1908 р.,  мав бути створений 
страховий капітал на 30-40 тисяч рублів щорічних 
відрахувань,  було  вирішено  продовжити 
будівництво  нової  ливарні,  лісопильні,  складу 
вартістю  до  200  тис.  рублів 112. Перетворення 
приватної  фірми  в  Акціонерне  Товариство 
завершилося  на  цьому  засіданні,  але  цій 
процедурі,  безумовно,  передував  досить  довгий 
підготовчий процес і саме тому в своїх мемуарах Х. 
М.  Кларксон  Вебб  помиляється  щодо  дати 
виникнення Товариства на один рік:

В 1907 р. справу, що до того належала сім’ї, 
було  перетворено  в  Акціонерне  Товариство  з 
номінальним капіталом 6 млн рублів, розділеним 
на  1500  акцій  вартістю  4  тис.  руб.  кожна. 
Товариство  було  згодом  зареєстроване  в  С.-
Петербурзі і отримало 23 жовтня 1907 р. урядову 
санкцію 113.

Ймовірно, дозвіл на створення Товариства 
справді  було  отримано  в  1907  р.,  але  офіційний 
початок  його  діяльності  треба  відносити  до  11 
березня 1908 р.

Після цього Р. Ельворті дійсно міг спокійно 
виїхати з родиною до Англії,  проте те, що збори 
(  як  і  підготовка  до  акціонування)  почалися 



раніше, засвідчено фотографіями робітників усіх 
цехів і службовців, зроблених для Ельворті в 1907 
році 114. 

Залишаючися разом із братом Вільямом у 
складі  Правління  Товариства,  безпосереднє 
керівництво Р. Ельворті передав А. Іонгмену, який 
заступив  директора  -  розпорядника  (Х.  М. 
Кларксон  Вебб  називає  цю  посаду  Managing 
Director 115)  Ф.  Девіса,  який  пішов  на  пенсію. 
Молодий  енергійний  директор  керував  справою 
до осені 1917 р.; Іонгмен продовжив працювати у 
правлінні  фірми  й пізніше,  в  Британії.  Саме  він 
здійснював широку програму перебудови заводу й 
розвитку  мережі  відділень.  Оскільки  два  інші 
директори  (члени  Правління)  переважно 
знаходилися  в  Англії,  можна  припустити,  що 
вирішальна  роль  у  формуванні  політики 
Правління  належала  саме  А.  Іонгмену.  Його 
активність  не  могла  зводитися  лише  до 
керівництва  процесами  вивчення  ринку 
інженерних розробок, перебудови заводу, випуску 
та  реалізації  продукції,  а  мала  включати  й 
розробку  стратегічних  рішень,  що  їх  згодом 
приймало  Правління:  випуск  додадкових  акцій, 
використання  прибутку  й  виплата  дивідендів, 
зв’язки  з  урядовими  колами  та  земськими 
установами, угоди з іншими виробниками.



Серед  принципово  важливих  рішень, 
ухвалених зборами Акціонерного Товариства Р. і 
Т. Ельворті Лтд в розглянутий період, були такі:

1. В 1911 р. резервний капітал склав півтора 
млн.  рублів,  оскільки  для  розвитку  справи 
Товариство потребувало додаткових 2 млн. рублів 
із використанням резерву. До 1 квітня прийняли 
рішення  просити  дозволу  Міністерства  Фінансів 
випустити 500 додаткових акцій по 4 тис.  рублів 
кожна.  Дозвіл  отримали,  а  відповідне  рішення 
було  ухвалено  11  листопада  1911  р. 
надзвичайними  зборами  акціонерів;  додаткову 
емісію  акцій  розкупили  старі  акціонери.  Того 
самого  року  було  вирішено  побудувати  нову 
залізничну  платформу,  встановити  на  заводі 
протипожежні  розбризкувачі  системи  Грінеля,  а 
також побудувати склади та контори в Каховці та 
Давлєкановому на суму 100 тис. - 150 тис. рублів 116.

2. 5 квітня 1912 р. збори вирішили просити 
Міністерство  Фінансів  затвердити  Статут 
пенсійної  каси  службовців  і  зобов’язалися 
сплачувати  до  неї  суму,  рівну  трьом  внескам 
учасників,  але  не більше 15 тис.  рублів на рік.  4 
квітня  1913  р.  Статут  доповнили  гарантіями 
Товариства  виплачувати  пенсії,  якщо  каса 
збанкрутує 117.



3. 28  квітня  1916  р.  було  вирішено  знову 
просити про додатковий випуск акцій на 2 млн. 
рублів  у  кількості  500  шт.  для  реалізації  між 
тогочасними  акціонерами.  Ці  гроші  були 
необхідні  для  закупівлі  нового  устаткування, 
оскільки  конкуренція  з  закордонними 
виробниками ставала дедалі жорсткішою. 3 серпня 
1916 р. надзвичайні збори затвердили нову емісію, 
отримавши  на  це  дозвіл.  Того  самого  року  під 
пильною  увагою  зборів  перебували  утримання 
лазарету для поранених, оплата пайків і допомоги 
для родин мобілізованих робітників і  службовців 
118.

Емісія  додаткових  випусків  акцій, 
переміщення  страхового  та  запасного  капіталів 
давали  можливість  не  лише  додатково 
фінансувати  будівництво  та  придбання  машин, 
але й виплачувати додаткові дивіденди. 

Нижченаведена  таблиця  показує 
співвідношення  прибутків,  випусків  акцій, 
виплати  звичайних  і  додаткових  дивідендів, 
нарахованих  за  результатами попереднього  року 
119:

Таблиця
випуску акцій і нарахування дивідендів 

в Акціонерному Товаристві 
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Отож,  визначені  в  1913,  1914,  1915  і  1917 

роках  прибутки  значно  перевищували  суму, 
виплачену акціонерам у якості дивідендів: значна 
частина прибутку тих років і весь прибуток в 1916 
р.  інвестувалися  у  виробництво,  тобто 
спостерігалося  дотримання  традиції 
реінвестування, закладеної в 1874 - 1892 роках. Ці 
інвестиції також планувалися на загальних зборах 
акціонерів в 1908, 1909, 1911 і 1916 роках 120 .

Важливою особливістю  фінансової 
політики  Акціонерного  Товариства  було  те,  що 
фірма  змогла  реалізувати  реконструкцію 
підприємства та розбудувати мережу філіалів без 
банківських позик, виключно за рахунок власних 
коштів. Більше того, в 1914 - 1916 роках Товариство 
купило  облігації  військової  позики  на  загальну 
суму близько 1 млн. 100 тис. рублів у сподіванні на 
великі  відсотки  прибутку.  З  початком  війни 
обмінний  курс  валют  став  нестабільним,  але 
особиста  грошова  підтримка  Р.  Ельворті  дала 



можливість  уникнути  фінансових  ускладнень 
(перевищення  кредиту).  Це  було  зроблено  з 
особистих  прибутків  Ельворті  в  Україні,  тим 
більше що уряд обмежував перерахування грошей 
за кордон під час війни 121.

В цей період відбувалося також і планове 
переобрання  членів  і  кандидатів  у  члени 
Правління  Товариства,  проте  А.  Іонгмена,  Р. 
Ельворті  та  В.  Ельворті  знову  переобрали 
директорами,  а  П.  Броджі,  В.  Сомервеля  - 
кандидатами в члени Правління. На таку ж посаду 
обрали  й  переобрали  російського  підданого  В. 
Лартера.  В  зв’язку  з  додатковою емісією  акцій  у 
1912 р. Товариство мало право обирати ще одного 
директора,  та  збори  1913  р.  вирішили  поки  що 
цього  не  робити.  Поступово  змінилося  й 
пропорційне  співвідношення  кількості  акцій  у 
власників  через продаж паперів,  їх  дарування та 
розпродаж  нових  випусків.  Нижченаведений 
графік показує динаміку процесу зміни кількості 
акцій  у  найбільших  акціонерів  Товариства 
(бралися до уваги власники більше 40 акцій) 122: 





Як  бачимо,  незважаючи  на  зростання 
кількості акцій на дві третини в 1908 - 1916 роках, 
спостерігалася  тенденція  до  зменшення 
концентрації  кількості  акцій  в  руках  головного 
акціонера, Роберта П. Ельворті. В 1913 р. він навіть 
номінально  втратив  контрольний  пакет,  хоча, 
завдяки  родинним  зв’язкам,  безумовно 
продовжував контролювати його. 

Оскільки  обмежена  кількість  людей 
отримала  право  придбати  акції  і  контрольний 
пакет залишався у володінні однієї родини, можна 
розглядати  сучасне  акціонерне  товариство 
закритого  типу  певним  аналогом  Акціонерного 
Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті,  що  фактично  було 
пайовим  товариством.  Викликає  увагу  висока 
вартість кожної акції - 4 тис. рублів. Така сума була 
настільки високою (для порівняння, річна платня 
А.  Іонгмена,  директора-розпорядника  фірми 
складала 12 тис. рублів), що котуватися на біржі й 
відповідно  підлягати  ризику  впливу  щоденного 
коливання  курсу  такі  дорогі  папери  фізично  не 
могли. П'ятого вересня 1909 р. Р. Ельворті купив 20 
паїв  Акціонерного  Товариства  М.  Гельріх-Саде 
(Харків) за 121 070 рублів (кожен по 6053,5 рублі). 
Отже,  практика  випуску  дорогих  акцій  не  була 
незвичною  в  той  час 123. Водночас  існували  й 
значно  дешевші  папери,  наприклад,  26  березня 



1910 р.  В.  Лартер сплатив 500 рублів  як пайовий 
внесок  Кубанському  нафтопромисловому 
товариству  “Прогрес” 124. Акціонування  фірми 
може,  на  перший погляд,  видатися  непотрібною 
розкішшю,  адже  власність  збереглася  в  руках 
родини  Ельворті,  широкі  кола  службовців  і 
робітників іще не мали до неї доступу. Але фірма 
отримала певні можливості для маневру, особливо 
в сфері кредитування, впровадила новий порядок 
ефективного  управління,  при  якому  наймана 
адміністрація  мала  максимум  прав  у 
оперативному  управлінні  при  збереженні 
жорстокої  щорічної  звітності.  Ряд  співробітників 
(директор-розпорядник А.  Іонгмен,  менеджер П. 
Броджі, інженери В. Лартер і Ф. Майш, головний 
бухгалтер  Ю.  Ганзен,  головний  касир  В. 
Сомервель,  завідуючий  заводом  В.  Мишаков, 
майстри  Г.  Мишаков,  Ф.  Енгель,  Л.  Ковальский, 
завідуючий  Омським  філіалом  Дж.  Кауль, 
завідуючий відділеннями Є. Теплицький (Умань), 
М.  Лінденбалюм  (Самара),  М.  Каховський 
(Ромодан))  отримали  можливість  не  тільки  мати 
додаткове джерело прибутків,  але й відчути себе 
власниками,  повністю  відповідальними  за  успіх 
справи.

Крім  цього,  як  свідчить  Проект  схеми 
розподілу  прибутків,  акціонування  уможливило 



збільшення  доходів  робітників  за  підсумками 
року,  одночасно  піднявши їхню зацікавленість  у 
результатах роботи: 50% визнавалися прибутком, з 
якого  виплачувалися  дивіденди  акціонерам 
(докладніше про це див. в останньому розділі).

У  цей  час  формувався  імідж  заводу 
Ельворті як місця престижної роботи не тільки для 
інженерів і службовців, але й для робітників. Цей 
імідж зберігався дуже довго, аж до початку 1990-х 
років.  Випуск  новітньої  прогресивної  техніки, 
сучасні  технології,  суворий  європейський 
порядок,  великий  розмах  виробництва,  вищі 
порівняно  з  іншими  підприємствами  заробітки, 
розвинута  соціальна  сфера,  організаційна 
згуртованість  й  відповідно  певна  захищеність 
робітників - ці якості робили фірму привабливою, 
справжнім  стандартом  організації  промислового 
виробництва.  Не  тільки  окремі  люди,  а  навіть 
родини  пов’язували  своє  життя  з  Акціонерним 
Товариством, не кажучи вже про родину власника 
(два  його  сини  планували  очолити  бізнес,  два 
племінники вже працювали у фірмі). Принагідно 
згадаємо  про  родину  Ганзенів  (батько,  Юлій 
Християнович,  -  головний  бухгалтер,  син, 
Християн  Юлійович,  -  інженер),  братів 
Мишакових (Василь Якович - завідуючий заводом, 
Олексій  Якович  -  завідуючий  Долинським 



відділенням, Григорій Якович - майстер), майстрів 
заводу двоюрідних братів Матвія Леонтійовича та 
Севастьяна  Акимовича  Твердоступів,  братів 
Теплицьких  (Євсей  Борисович  -  завідуючий 
Уманським  відділенням,  Марко  Борисович  - 
завідуючий  Черкаським  відділенням,  Мойсей 
Борисович  -  завідуючий  Новомиргородським 
відділенням),  братів  Шкандів  (Володимир 
Григорович  -  рахівник,  Яків  Григорович  - 
робітник),  родину  Любарських  (батько  Берко 
Гершкович  -  завідуючий  відділенням  у  Новому 
Бузі, син Мойсей Беркович - рахівник) 125.

Широко  відомою  на  заводі  робітничою 
династією стала родина Мединських: у згадуваний 
період  Михайло  Гнатович  працював  креслярем, 
його  брати  Гнат  Гнатович  -  слюсарем-
інструментальником,  Костянтин  Гнатович  - 
токарем-модельником,  Сергій  Гнатович  - 
майстром-термістом.  Вже  після  ІІ  Світової  війни 
син Гната Гнатовича прийшов на завод, де згодом 
працював конструктором інструментального цеху; 
зв’язали свою долю з  заводом його  дружина,  дві 
сестри, два двоюрідних брати, дві дочки.

Х. М. Кларксон Вебб згадує, що “В 1908 р. 
завод  було  поступово  перебудовано  як 
залізобетонну  споруду” 126.  тобто  рішення  про 
необхідність  перебудови  визрівало  давно  й  було 



прийнято ще до акціонування фірми. Будівництво 
не було завершене того року, а продовжувалося до 
1913 р. “В нашому розпорядженні знаходилися дві 
чудові  залізобетонні  споруди,  що  складалися  з 
двох чотирьохповерхових корпусів, побудованих у 
1912-1913  роках  і  на  будівництво  яких  було 
витрачено понад 100 тис. руб.” 127 -  повідомляли у 
своєму  звіті  від  1  вересня  1921  р.  директори 
Акціонерного  Товариства.  Для  здійснення 
будівничих  проектів  було  необхідно  мати 
додаткову  територію,  тому  в  1908  р.  Товариство 
орендувало та купило додаткову ділянку в міської 
Управи 128,  в  1909-1917  роках  фірма  купила  й 
орендувала  нерухомість  у  Топора,  Баранової, 
Коваленка,  Розенклянтора,  Караманенка, 
Коломійця,  Вавілова,  Липки,  Савранчука, 
Горбатовського,  Факенбаума,  Межибовського, 
Яцієвича, Юткевича, Блізніна, Любарського, знову 
в міської Управи 129.  Частина придбаних будівель 
використовувалася  під  житло  (будинки 
Караманенка,  Юткевича,  Блізніна),  інші  -  під 
виробництво,  у  Б.  Яцієвича  придбано  будинок і 
склад для контори у Константинограді. Ймовірно, 
частину  старих  корпусів  у  1908  р.  було  знесено 
(опис нерухомого майна заводу показує списання 
вартості 100 тис. рублів із 580314 рублів 94 копійок 
загальної оцінки), але вже в 1910 році нерухомість 



оцінено  в  706293  рублі  75  копійок.  Кількість 
будівель з 52 у 1897 р. зросла до 75 у 1912. Опис 
заводу,  складений  у  1911  р.,  свідчить,  що 
виробництво  займало  територію  у  10028 
квадратних  саженів  (20072  квадратних  метри), 
будівлі  оцінено в 592001 руб.,  машини - в 705764 
руб., огорожі - в 5 тис. руб., земельну власність - у 
100670  руб.,  всього  завод  коштував  за  оцінкою 
опису 1403435 руб. 130.

Якщо  в  попередній  період  завод 
розташувався на західній стороні вул. Вигонної, то 
у  другому  десятилітті  ХХ  ст.  виробництву  стало 
затісно  на  цій  ділянці  й  нові  цехи,  насамперед 
лісопильний  і  столярний  (рішення  про 
будівництво  прийнято  Першими  зборами 
акціонерів  Товариства  в  1908  р.)  почали 
споруджувати на  східній  стороні  вулиці,  ближче 
до  району  Кузні.  Саме  там  у  роки  війни 
облаштували  й  тир,  у  якому  випробовувалися 
набої  виробництва  заводу.  Але  жвавий  рух 
вулицею  Вигонною  заважав  сполученню  між 
старою  та  новою  територією  заводу,  тому  було 
вирішено  будувати  під  проїжджою  частиною 
підземний  тунель  із  рейками,  яким  спеціальні 
вагонетки діставляли дерев’яні частини до ліфту, 
що з’єднував тунель зі збиральним цехом. У травні 
1911 р. Акціонерне Товариство вело переговори з 



цивільним інженером В.  Кундером (Одеса),  який 
пропонував  виконати  роботу  зі  спорудження 
залізобетонного  перекриття  тунелю  за  ціною  40 
рублів  за  1  сажень 131,  а  18  лютого  1913  р.  А. 
Іонгмен і  вповноважений міською Управою член 
Управи О. Добровольский склали угоду, за якою 
Акціонерне Товариство Р. і  Т. Ельворті отримало 
право  побудувати  цей  тунель  і  36  років  його 
використовувати.  В  якості  сплати  за  цей  дозвіл, 
місто  мало  отримати  12-тонний  паровий  каток 
“Клейтона  і  Шатлворта”  .  Тунель  було 
споруджено,  він знаходиться  у  робочому стані  й 
донині 132. 

Іншим нововведенням у єлисаветградській 
архітектурі  стала  побудова  залізобетонного 
підвисного  критого  промислового  мосту  через 
Аннінський провулок. Дозвіл на це було отримано 
за угодою А. Іонгмена з  вповноваженим міською 
Управою  членом  Управи  С.  Гангебловим, 
підписаною 18 червня 1913 р. Угода мала діяти 50 
років,  Акціонерне  Товариство  зобов’язувалося 
сплачувати в міську казну 50 рублів щороку 133.

Важливу  роль  у  житті  заводу  мала 
залізниця - основна магістраль, якою діставлялися 
сировина й імпортна техніка та відвантажувалася 
продукція підприємства.  Хоча залізнична станція 
Єлисаветград  знаходилася  поруч,  у  декількох 



сотнях  метрів  на  Захід  від  заводу,  зростання 
обсягів  перевезень  зробило  актуальним 
влаштування спеціальної  платформи зі  шляхами 
та  стрілками  для  вантажів  Акціонерного 
Товариства.  В  1911  р.  склали  проект  угоди 
Товариства  з  Управлінням  Піденно-Західної 
залізниці  щодо спорудження такої  платформи,  а 
оскільки  10  січня  1912  р.  та  7  липня  1913  р. 
Товариство  підписало  угоду  з  вповноваженим 
Правління  Торгово-Промислової  біржової  артілі 
М.  Комаровим  і  міщаніном  Н.  Тімофєєвим  про 
обслуговування вантажів на цій платформі 134,  то 
можна стверджувати, що її побудували не пізніше 
кінця 1911 р. 

Правління Товариства приділяло особливу 
увагу якості робіт на спорудженні нових корпусів, 
адже  залізобетонні  конструкції  були  тоді  новим 
словом  у  промисловому  будівництві.  Тому  7-15 
липня  1913  р.  провели  експертизу  нового 
заводського  корпусу,  що  зобов’язувала 
підрядника,  “Торговий  Будинок  Шпіс  і  Прен”, 
підсилити  конструкції,  поліпшити  якість  бетону 
135.

Нові  споруди  відзначалися  виразним 
зовнішнім  виглядом.  Внутрішній  двір,  що 
утворився  між  двома  новими  корпусами,  було 
перекрито  залізно-скляним  дахом,  так  званим 



“ліхтарем”,  що  нагадував  дебаркадер вокзалу чи 
перекриття  великого  пасажу.  Високий  “ліхтар” 
було  видно  далеко  в  місті,  під  його  склепінням 
розташувалося  особливо  велике  устаткування, 
таке як гідравлічний прес.

На  виробництві  впроваджували  нові 
ефективні  засоби  пожежогасіння.  За  рішенням 
зборів  акціонерів  1  квітня  1911  р.  у  заводських 
корпусах встановили спрінклери системи Грінеля 
- англійську автоматичну систему розбрискування 
води 136.

Всі  ці  заходи  збільшили  виробничий 
потенціал  фірми,  дозволили  Акціонерному 
Товариству  Р.  і  Т.  Ельворті  в  1908  -  1916  роках 
суттєво збільшити обсяг виробництва, розширити 
його  номенклатуру  та  навіть  перейти на  випуск 
військової  продукції  без  ліквідації  виробництва 
сільскогосподарських машин.

Зростання  виробництва  було  обумовлене 
збільшенням  попиту,  переважно  на  сівалки. 
Виробництво  розвивалося  як  за  рахунок 
збільшення  випуску  машин,  так  і  за  рахунок 
збагачення асортименту. Нижченаведена таблиця 
показує долю виробництва окремих видів машин 
у 1913 р. у вартісному підрахуванні 137:

Таблиця



випуску сільськогосподарських машин 
Акціонерним Товариством 

Р. і Т. Ельворті Лтд у 1913 р. 
 Тип машини Вироблено на суму 

(в рублях)
% від вартості всієї 
продукції

Сівалки рядкові, 
дискові, 
комбіновані 
(30 модифікацій)

 2133857  35

Сівалки розкидні 
(3 модифікації)  194782  3

Передки для 
сівалок 
(9 модифікацій)

 82192  1,3

Комплекти для 
висіву буряків 
(11 модифікацій)

 15410  0,2

Молотарки  1637867  27

Приводи  1431555  23,5

Маховики  213279  3,5

Самоподавачі  6315  0,1

Аксесуари до 
молотарок

 32858  0,5

Соломотряси  106912  1,7

Олієбійні 
гарнітури

 129543  2

Просорушки  23900  0,4



(2 модифікації)
Млини 
(6 модифікацій)

 55021  0,9

Креммери 
(3 модифікації)

 11658  0,2

Всього на суму:  6075149  100%

Отже, основну долю випуску машин, як і 
раніше,  складали сівалки та молотарки.  Всього в 
1913  р.  було  випущено  38345  різних 
сільскогосподарських  машин,  при  цьому  автори 
книги  “Красная  Звезда”  стверджують,  що  їхня 
вартість була ще більшою за наведену в таблиці 
цифру: 6 млн. 447 тис. рублів 138. Імовірно, різницю 
в 371851 рубль склала вартість машин інших фірм, 
проданих  через  Акціонерне  Товариство  Р.  і  Т. 
Ельворті.

Співвідношення  обсягу  продажу  власної 
продукції  та  машин,  вироблених  іншими 
фірмами, показує таблиця обігів східних відділень 
Акціонерного Товариства за березень 1915 р.139:

Таблиця
обігів східних відділень Акціонерного 

Товариства 
Р. і Т. Ельворті Лтд в березні 1915 р.

Відділення Загальний Доля машин Доля машин 



обіг 
(в рублях)

фірми 
Ельворті (в 
рублях)

фірми 
Ельворті (в % 
до загального 
обігу)

Самара  7209  6530  90,5
Абдуліне 
(Самарська 
губернія)

 8079  6328  78,3

Бугуруслан 
(Самарська 
губернія)

 21381  18316  85,6

Бузулук 
(Самарська 
губернія)

 10856  9812  90,3

Давлєканове 
(Уфімська 
губернія)

 17916  14804  82,6

Покровське 
(Оренбургська 
губернія)

 17194  15171  88

Сорочинське 
(Самарська 
губернія)

 10900  9081  83

Челябінськ 
(Оренбурзька 
губернія)

 47735  24129  50,5

Всього  141270  104171  73,7



Якщо в 1906 році фірма мала 15 відділень і 
тимчасових складів, то в 1908 р. уже 22 відділення, 
агентства  та  представники  в  земських  органах  і 
сільскогосподарських товариствах репрезентували 
торгові  інтереси  Товариства 140,  відкрилося 
відділення в Сорочинському (Самарська губернія), 
Давлєкановому  (Уфімська  губернія),  Ростові-на-
Дону,  Константинограді,  Лисій  Горі, 
Барвенковому,  поновилися  відділення  в 
Челябінську,  в  1909  р.  до  кількості  відділень 
додався  Омський  філіал 141.  Щорічник  “Голоса 
Юга” за 1913 р. подав список 40 головних відділень 
заводу,  з  якого  можна  довідатися  про  роботу 
відділень  у  Казанці,  Новій  Одесі,  Новоукраїнці, 
Новомиргороді,  Херсоні  (всі  в  Херсонській 
губернії),  Ромнах  (Полтавська  губернія), 
Жмеринці  (Подільска  губернія),  Сватовій  Лучці 
(Харківська губернія), Урюпіному (область Війська 
Донського),  Абдуліному,  Павлівці,  Бузулуку, 
Бугуруслані,  Кінель Черкасах, Самарі (Самарська 
губернія),  Покровському,  Троїцькому,  Шумісі 
(Оренбурзька  губернія),  Петропавлівську, 
Кокчетаві,  Атбасарі  (Акмолінська  область), 
Славгороді  (Томська  губернія),  в 
Семипалатинський  області,  в  Семипалатинську, 
Павлодарі,  Красному Ярі.  Кларксон Вебб у своїх 
мемуарах  згадує,  що  перед  Першою  Світовою 



війною фірма мала  більше 50 відділень  142.  Звіти 
про  діяльність  представництв  фірми  у  1914  р. 
підтверджують наявність у Бесарабській губернії, 
крім Дондюшанського, відділення в Бєльцах, про 
свою  діяльність  у  1915  р.  Також  звітувало 
Кам’янське відділення на Уралі143 . 

Нижченаведена  таблиця  показує  рівень 
торгівельних  обігів  фірми  та  роль  відділень  і 
агентів у торгівельній діяльності 144: 

Таблиця
торгівельних обігів фірми Ельворті в 

1908-1909 рр. (в рублях)
Джерело грошових 
надходжень

 1908 р.  1909 р.

Єлисаветградська 
головна контора

 346251  460608

Софіївка  74887  61940
Кривий Ріг  22965  33557
Вознесенськ  108586  108899
Умань  145426  238020
Миколаїв  67793  113114
Новий Буг  163302  133470
Ромодан  83087  158284
Черкаси  158353  175941
Дондюшани  91749  125450



Каховка  64940  81110
Челябінськ  256405  130415
Давлєканове  241519  337149
Сорочинське  193021  492652
Ростов-на-Дону  179114  539061
Барвенкове  21062  469585
Омськ  -------  714267
Константиноград  127617  171986
Лиса Гора  33393  24694
Агенти  693374  624930
Сільскогосподарські 
товариства

 72329  91613

Земства  571172  362490
Кнауф  681133  115665
Яніцький  15683  11889
Всього  4413161  5776789
Доля відділень і 
агентів (в % до 
загального обігу)

 92,2  92,1

Таким  чином,  після  акціонування  фірми 
не  тільки  суттєво  зріс  загальний  обсяг  обігу  (на 
17,8 % в 1908 р. і на 54,3 % в 1909 р. по відношенню 
до  рівня  1906  р.),  але  й  кардинально  змінилася 
структура торгового обігу, що зріс із 63 % в 1906 р. 
до 92,2 % в 1908 р. і 92,1 % в 1909 р.



На  жаль,  зведені  відомості  про  обіг  у 
відділеннях і торговій конторі за 1910 - 1916 роки 
не  виявлено,  натомість  є  окремі  звіти.  Так, 
динаміка змін обігу у Давлеканівському відділенні 
показує, що не завжди обсяги продажу зростали із 
року в рік: в 1900 р. було продано техніки на 210 
тис. рублів, в 1911 р. - на 76244 рублі (у звіті про 
цей рік згадано як про “голодний”, неврожайний), 
а  в  1912  р.  на  171061  рубль 145. Окрім  невдалих 
років, на зменшення обігу в окремих відділеннях 
впливало  зростання  їхньої  кількості,  збільшення 
концентрації  відділень  у  регіонах  (в  1915  р.  в 
Самарській,  Уфімській  і  Оренбурзькій  губерніях 
працювало 8 відділень), тобто це призводило не до 
зниження  загального  обігу,  а  навпаки,  до  його 
підйому. 

У  1913  р.  обіг  деяких  відділень  склав:  у 
Бєльцах  -  54189  рублів,  у  Дондюшанах  -  74163 
рублі, в Каховці - 43 тис. рублів, в Софіївці - 126803 
рублі,  в  Кривому  Розі  -  49191  рубль.  Завідувач 
Софіївським  відділенням  Г.  Кривенко  відзначав 
згубний  вплив  конкуренції  машин  заводів  Гена 
(Одеса) та Копа (Олександрівськ) на рівень попиту 
на машини Ельворті - парадоксальним є те, що ці 
заводи  були  партнерами  Акціонерного 
Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті  в  торгових  справах. 
Завідувач  відділенням  у  Сватовій  Лучці 



скаржиться  на  конкуренцію  машин  Гельферіх  - 
Саде,  Мельгозе,  Еккерта,  завідувач  Криворізьким 
відділенням Ф. Громов вважав 1912 рік невдалим 
через  дощову  осінь 146.  Річні  обіги  Черкаського 
відділення склали в 1912 р. - 266562 рублі, в 1913 р. 
- 297108 рублів. За 1912 р. Вознесенське відділення 
звітувало сумою 84495 рублів,  за  1913 р.  -  111697 
рублів.  Завідувач  А.  Бродський  був  стурбований 
недобросовісною  конкуренцією  інших 
виробників,  які  нав’язували  свої  товари,  та 
висловлював  надію,  що  саме  в  той  час  у  нього 
складалася  особливо  надійна,  солідна  клієнтура. 
На  напружену  конкуренцію  сівалок  Фільверта, 
Еккерта,  Меліхора  скаржився  і  завідувач 
Уманським відділенням Є. Теплицький і відзначав 
повне падіння попиту на однолемішні плуги. На 
початку  1916  р.  завідувач  Челябінським 
відділенням  І.  Петровський  повідомляв,  що 
дволемішні  плуги  заводу  Гена  користуються 
хорошим попитом. Він звітував за 1915 р. сумою в 
448000 рублів і зазначив, що минулий врожай був 
хорошим,  але  обставини  військового  часу 
спричинилися  до  зростання  долі  безнадійних 
боргів 147. Є  архівна  інформація  і  про  баланси  в 
Сибірських відділеннях у 1915 р.: 108957 рублів у 
Павлодарі, 38346 рублів у Семипалатинську, 69456 



рублів в Кам’янську, 93279 рублів у Славгороді та 
249069 рублів у Петропавлівську 148.

5-6  лютого  1913  р.  відбулася  Четверта 
чергова нарада завідувачів  відділеннями,  під  час 
якої  вони  висловилися  щодо  необхідності 
активізації  роз’їздів  завідувачів  і  за  укріплення 
зв’язків  із  центром 149:  зростаюча  конкуренція 
вимагала  більшої  оперативності  й  гнучкості  у 
прийнятті  рішень.  Велику  роль  в  організації 
процесу  керівництва  торгівельною  активністю 
Товариства  зіграло  підпорядкування  відділень  у 
губерніях  східного  Поволжжя,  на  Уралі  та  в 
Сибіру Омському філіалові, створеному в 1909 р. і 
який  швидко  переріс  у  другий  центр 
оперативного управління фірмою.

Документальні джерела дають можливість 
уявити, чим було типове відділення Акціонерного 
Товариства: в 1914 р. фірма купила в Б. Яцієвича 
приміщення  відділення  в  Константинограді,  що 
складалося з контори, складів і двору 150 . Оскільки 
це відділення працювало вже в 1908 р.,  можливо, 
до  1914  р.  воно  використовувало  орендовані 
приміщення.  Штат  великих  відділень,  таких  як 
Самарське, міг складатися з шости осіб (завідувач, 
його  помічник,  касир,  магазинер  (кладовщик), 
кореспондент (агент), рахівник), втім у більшості з 
них  кількість  працівників  обмежувалася  1-2 



особами. В багатьох відділеннях штати поступово 
зросли,  так,  навіть  важкого  1918  року  Уманське 
відділення  мало  5  працівників  (завідувач, 
кореспондент, магазинер, монтер, робітник) 151.

Робота відділень була не єдиною формою 
розповсюдження  продукції  заводу  Ельворті. 
Продаж техніки вівся й через посередників. Так, 12 
грудня 1908 р. А. Іонгмен, а 12 листопада 1909 р., 
12 грудня 1912 р., 25 листопада 1913 р. та 24 грудня 
1914  р.  Дж.  Кауль  підписали  угоду  з  керуючим 
сільскогосподарськими складами Переселенського 
Управління в Сибіру про те, що продаж техніки в 
Іркутській,  Єнісейській,  Томській,  Тобольській 
губерніях,  Семипалатинській,  Акмолінській  і 
Тургайській  областях  та  в  м.  Троїцьку 
Оренбургської  губернії  відбуватиметься  лише 
через вищеозначені склади. Вірогідно, відділення 
Товариства  в  Семипалатинську,  Павлодарі, 
Красному  Яру,  Омську,  Петропавлівську, 
Кокчетаві,  Атбасарі  та  Славгороді,  відповідно до 
цих  угод,  працювали  тільки  через  ці  склади. 
Переселенське  Управління  як державна установа 
було стабільним партнером, здатним гарантувати 
продаж машин за цінами не нижчими, ніж у 1907 
р. Відповідно Акціонерне Товариство гарантувало 
складам знижки з  прейскурантів  поточних  років 
на 23% на машини й на 20% на запасні частини 152. 



4 вересня 1909 р., 24 березня 1911 р. та 17 грудня 
1914  р.  Акціонерне  Товариство  Р.  і  Т.  Ельворті 
уклало  річні  договори  з  київським  Південно-
Російським Товариством заохочення землеробства 
та сільскої промисловості (інша назва - Південно-
Російський  Землеробський  Синдикат),  за  яким 
синдикат  представляв  торгові  інтереси  фірми 
Ельворті,  а  в  1914  р.  взагалі  отримав  виняткове 
право  торгівлі  паровими  молотарками  та 
локомобілями “Клейтона і Шатлворта” в Києві 153 . 
Користь від  співробітництва  для фірми Ельворті 
полягала  й  у  розширенні  інформаційного  поля, 
використанні  репутації  престижного  партнера. 
Наприклад, 27 квітня 1913 р. Правління Київського 
Товариства  Західних  земств  надіслало  до 
синдикату  список  23  земських  управ  Мінської, 
Чернігівської,  Полтавської,  Подольської  та 
Київської  губерній,  що були членами Київського 
товариства  з  продажу  сільскогосподарських 
машин,  для  повідомлення  Акціонерному 
Товариству Р. і Т. Ельворті 154.

Як  зазначалося  вище,  фірма  Ельворті 
співпрацювала  з  іншими  виробниками,  навіть 
якщо  за  деякими  видами  машин  вони  були 
конкурентами,  продавала  їхні  вироби.  30  січня 
1909  р.  Товариство  уклало  10-річну  угоду  з  О. 
Копом,  власником  машинобудівного  заводу  в 



Олександрівську,  на  виняткове  право  торгувати 
продукцією заводу Копа в Сибіру (від Челябінська 
до східних кордонів, за винятком Оренбургського 
району)  -  жатками,  бункерами,  запасними 
частинами  -  за  цінами  виробника 155. Фірма 
Ельворті широко торгувала через головну контору 
та  відділення  продукцією  Товариства  “І.  Ген” 
(Одеса),  переважно  плугами.  Наприклад,  станом 
на 1 червня 1911 р. було продано техніки заводу 
Гена на 88612 рублів 90 копійок 156.

Зрештою виробники сільскогосподарських 
машин вирішили об’єднати зусилля. Так виникло 
Акціонерне  Товариство  “Урожай”  зі  штаб-
квартирами  в  Москві,  Харкові,  Ростові-на-Дону, 
Одесі  -  синдикат,  акціонерами  якого  стали 
Акціонерні Товариства Р.  і  Т.  Ельворті,  І.  Ген,  О. 
Коп,  (755,  380  та  305  акцій  із  1  465  відповідно)  і 
особисто І.  Ген,  О.  Коп, А.  Іонгмен, А.  Гроссе,  В. 
Ген, Г. Фігель (всього приватні акціонери мали 25 
акцій).  Метою  створення  “Урожаю”  була 
координація  виробництва  та  продажу 
сільскогосподарської  техніки,  тобто  нове 
об’єднання  мало  певні  риси  монополії.  В  грудні 
1915 р. А. Іонгмен бере участь у нараді акціонерів 
нового синдикату в Москві,  вже в березні 1916 р. 
велася  відправка  вантажів  заводу  Ельворті  для 



товариства  “Урожай”  на  Харків.  Проіснувало  це 
нове об’єднання до середини 1919 р157.

Перша світова війна кардинально змінила 
життя  всієї  Європи.  Вплинула  вона  і  на  перебіг 
подій в Акціонерному Товаристві Р. і Т. Ельворті. 
Звіт  директорів  Правління  Товариства  від  1 
вересня 1921 р. починався з опису подій початку 
війни,  що  були  своєрідним  “водорозділом”  у 
передреволюційній історії фірми:

1914  рік.  Війна  розпочалася 
на початку серпня, котрий є для нас 
критичним  періодом,  а  наступні 
труднощі з транспортом, пов’язані з 
мобілізацією  та  військовими  діями, 
серйозно  вплинули  на  справи  з 
молотарками,  що  є  одним  із 
наріжних  факторів  нашої  торгівлі 
взагалі.  Тому  рік,  який  спочатку 
обіцяв  бути  дуже  добрим, 
закінчився  як  дуже  посередній  і 
чистий  прибуток  від  реалізованої 
продукції складав лише 474 тис. руб. 
158 

Правління  Товариства  намагалося 
терміново  перебудувати  роботу  підприємства 



відповідно  до  умов,  що  склалися.  Так,  протокол 
засідання Правління 20 червня 1914 р. зафіксував 
рішення  продовжити  роботу  до  кінця  місяця  за 
старим режимом, а потім перейти на триденний 
робочий  тиждень;  було  вирішено  організувати 
кухню  для  родин  мобілізованих  робітників, 
видавати  їм  пайок  на  5  копійок  щоденно  на 
людину,  видавати  родинам  мобілізованих 
службовців 75% зарплатні годувальників 159.

В листі до Р. Ельворті від 23квітня 1915 р. 
Дж.  Кауль,  керівник  філіалу  в  Омську, 
констатував,  що  50%  селян  було  мобілізовано, 
уряд навіть  пропонував в’язнів  у  якості  робочих 
рук  у  полі,  настійливо  рекомендував  селянам 
поширити  використання  техніки  задля 
збільшення  продуктивності  праці 160.  Це  могло 
призвести до збільшення потреби в машинах, але 
через  мобілізацію  і  проблеми  зі  збиранням 
врожаю купівельна  спроможність  селян була  під 
загрозою  зниження.  Колишній  завідувач 
Самарським  відділенням  фірми  М.  Лінденблюм 
повідомляв  про  те,  як  військові  обставини 
впливали  на  торгівельні  справи:  мобілізація 
призвела  до  того,  що  в  Самарі  у  відділенні 
працювали  лише  нові,  неосвічені  люди,  а  старі 
кадри  мобілізували  на  військову  службу.  Крім 
цього,  Оренбурзькі  місцеві  органи  влади 



отримали  інформацію  про  те,  що  п.  Вальдов, 
акціонер  Товариства  був  підданим  ворожої 
держави і закрили 1 червня склади в Оренбурзькій 
губернії. Конфлікт було залагоджено, та втрачено 
дорогоцінний  літній  час 161.  Парадоксально,  що 
склади закрили лише через те, що власник аж двох 
акцій  (0,1%  від  загальної  кількості)  виявився 
“ворожим” підданим!

А. Іонгмен повідомляв Р. П. Ельворті, що за 
вісім  місяців  1915  р.  торгових  операцій  у  фірмі 
було  здійснено  на  4  млн.  466  тис.  рублів,  в 
порівнянні з 5890000 рублів за аналогічний період 
1914  р.  В  листопаді  він  скаржиться  на  падіння 
надходжень від  продажу машин селянам:  1  млн. 
150 тис. рублів у 1913 р., 440 тис. рублів у 1914 р. та 
750 тис. рублів за перші десять місяців 1915 р. 162

Переконаввшися,  що  війна  триватиме 
довго,  Правління  Акціонерного  Товариства 
спрямувало  зусилля  на  те,  щоби  пристосуватися 
до  військових  умов.  Виникли  труднощі 
насамперед  із  сировиною  -  вугіллям,  залізом  і 
нафтою.  Збереглися  замовлення  на  ці  види 
сировини за 1914 і 1916 роки, так, 20 січня 1914 р. 
Ю.  Гай  із  Одеси  підтвердив  замовлення  на  32 
вагони ковальського вугілля, 14 жовтня 1914 р. та 
16 травня 1916 р. біржевий маклер А. Макферсон 
підтвердив купівлю 1000 пудів сирої і 40 тис. пудів 



моторної  нафти  Товариства  нафтового 
виробництва  братів  Нобель,  22  серпня  1916  р. 
Південно-Російське  Дніпровське  Товариство 
підтвердило продаж фірмі Ельворті 80 тис.  пудів 
ливарного  чавуну.  В  певний момент  труднощі  з 
придбанням  деяких  видів  дефіцитної  сировини 
стали  настільки  серйозними,  що  Дж.  Кауль  був 
змушений  у  1916  р.  виїхати  до  США,  де  йому 
вдається  домовитися  про  придбання  партій 
інструментальної  сталі,  карборундових  дисків, 
свердл і  привідних ременів для станків 163.  Через 
революційні  події  1917  року  Дж.  Кауль  ніколи 
більше не повернувся до Сибіру.

У зв’язку з військовим часом уряд взяв під 
свій  контроль  розподіл  сировини.  Директори 
Правління  у  вищезгаданому  звіті  зазначили: 
“Впродовж першої половини 1915 р. уряд визнав, 
що  не  зможе  вести  війну,  не  звернувшися  по 
допомогу всіх промислових концернів країни” 164. 
Для Акціонерного Товариства Р.  і  Т. Ельворті це 
мало рятівне значення: фірма отримала військові 
замовлення  на  виготовлення  снарядів,  набоїв, 
бомб,  мін,  лафетів  і  повозок.  Директори 
Правління  вважали,  що  це  вдалося  зробити 
переважно через те, що завод встиг побудувати два 
нові  залізобетонні  корпуси,  тому  нове 
виробництво  вдалося  розвернути  не  за  рахунок 



випуску сільскогосподарських машин. Хоча зі 2500 
робітників  1000  було  мобілізовано,  але  найняли 
нових, в тому числі 1000 жінок; загальна кількість 
робітників в 1916 р. складала 5000 осіб 165 . 

Директори  Правління  зробили  цілком 
відвертий  висновок:  “Праця  на  війну  була 
вигідною,  що  і  дозволило  нам  при  відмінній 
торгівлі  сільськогосподарськими  машинами 
закінчити рік із прибутком 3 млн руб.” 166 

Успіхи  в  торгівлі  сільскогосподарськими 
машинами  того  року  можна  пояснити  не  лише 
добрим врожаєм, але й попитом на хліб, оскільки 
було необхідно годувати велику армію. Уряд був 
змушений  підняти  закупівельні  ціни,  що 
підтримало купівельну спроможність селян, які, як 
і  прогнозував  Дж.  Кауль,  в  умовах  дефіциту 
робочих  рук,  потребували  більшої  кількості 
машин.  Однак  такі  дії,  безумовно,  не  могли  не 
призвести  до  зростання  інфляції.  Збереження 
основного  виробництва  (випуск 
сільскогосподарських  машин),  як  відзначали 
директори Правління у вищезгаданому звіті і про 
що  неодоразово  наголошуали  в  своїх  листах  А. 
Іонгмен  і  Ф.  Майш,  було  важливим  завданням 
фірми,  працювало  на  перспективу.  Втім, 
виконання  замовлень  на  сільскогосподарські 
машини  значно  ускладнювалося  транспортними 



проблемами: вагони надавали в першу чергу для 
перевезення  військових  вантажів,  цивільні 
машини  просто  не  було  чим  відправляти.  Ще  в 
червні -  вересні  1915 р.  А.  Іонгмен неодноразово 
висловлював  побоювання,  що  це  може  стати 
основною причиною зриву виконання замовлень 
167.

На  власні  прибутки  Р.  Ельворті  купив 
перед  війною  маєток  у  селі  Бровковому 
Панчевської  волості,  за  33  кілометри  від 
Єлисаветграда.  Зрозуміло,  що  саме  це 
господарство  було  своєрідним  полігоном,  на 
якому  проходила  випробування  нова  техніка 
заводу. У маєтку спеціалізувалися на вирощуванні 
зернових  культур  (пшениця,  овес,  ріпак,  ячмінь, 
просо),  буряків,  картоплі,  гороху;  тримали  сад  і 
кінний  завод.  Завдяки  зусиллям  керуючого 
маєтком О. Маковки у верхів’ях Інгулу насадили 
ліс, що зберігся й досьогодні. Певний час у маєтку 
вирощували  свиней  і  корів,  але  через  погану 
породу вони принесли тільки збитки, в той час як 
зернове  господарство  (посіви  -  57  десятин  (62,24 
га))  залишалося  прибутковим  навіть  у 
посушливому  1915  році.  Як  і  єлисаветградські 
менеджери,  О.  Маковка  регулярно  письмово 
звітувався перед власником — Робертом Ельворті 
168.



В  родині  Великдень  називали 
“Єлисаветградським сезоном”, коли всі родичі, (до 
війни, звичайно) збиралися в Єлисаветграді, якщо 
могли. Англійці так і не звикли до зимових холодів 
і літньої спеки в Україні, тому віддавали перевагу 
весняній  погоді.  Найчастіше  з  батьками  Х.  М. 
Кларксон  Вебб,  Робертом  і  Мері  Ельворті,  сюди 
приїжджав “дядько Віллі”  -  Вільям,  брат Роберта 
Пірса,  який  також  був  одним  із  директорів 
Правління Товариства, керував справами фірми в 
Лондоні.  Авторка  спогадів  згадує  захоплюючі 
поїздки екіпажем, запряженим чвіркою коней, до 
Бровкового.  Інший  член  родини,  брат  Хільди 
Маргарет  Вільям  Ральф,  також залишив спогади 
про  Бровкове  та  поїздки  до  нього  на  відстань 
приблизно 18 миль (33,35 км.) від Єлисаветграда:

Я  добре  пам’ятаю,  як  16-
річним  хлопцем  відвідав  його  1912 
року.  Я  провів  там  мої  великодні 
шкільні  канікули.  Там  не 
побудували  шосе,  а  була  тільки 
грунтова дорога рівним російським 
степом.  Ми  їхали  туди  екіпажем, 
запряженим чвіркою коней, тому що 
подорож вважалася занадто далекою 
для лише двох коней.



Я  пам’ятаю,  що  бачив  там 
жеребця; як нам казали, російський 
уряд  подарував  його  за  умови 
розведення коней для держави... 169

Розведення  коней  і  сільськогосподарська 
продукція були не тільки джерелом прибутків, але 
й особливої гордості  Р. Ельворті,  який мріяв про 
створення зразкового господарства європейського 
типу.  На традиційному великодньому ярмарку в 
Єлисаветграді  тепер  експонуються  не  лише 
сільськогосподарські  машини  виробництва 
Акціонерного  Товариства,  але  й  коні, 
влаштовуються кінні перегони 170.

Загальну картину діяльності Акціонерного 
Товариства Р. і Т. Ельворті відображує річний звіт 
за 1916 р. Того року дебет-кредіт склали 21038045 
рублів  32  копійки,  вартість  запасів  і  придбаних 
матеріалів — 6891479 рублів 82 копійки, зарплатня 
службовців — 708049 рублів 37 копійок, реклама — 
3260  рублів  80  копійок,  звичайні  податки  та 
гербовий  збір  —  70900  рублів  22  копійки, 
додатковий  державний  збір  за  1913  р.  -  15150 
рублів 72 копійки, амортизація будівель — 457041 
рубль  75  копійок,  амортизація  на  знесення  — 



40086 рублів 60 копійок, амортизація устаткування 
—  672024  рублі  75  копійок,  іншого  нерухомого 
майна  —  31749  рублів  91  копійку,  витрати  на 
будівництво заводу — 153794 рублі 38 копійок, на 
пенсії робітникам було асигновано 5440 рублів 40 
копійок,  благодійницькі  витрати  склали  3235 
рублів,  на  утримання  заводської  лікарні  -  3158 
рублі  07  копійок,  лазаретів  —  71995  рублів  73 
копійки,  на  допомогу  родинам  мобілізованих  — 
109727  рублів  86  копійок,  внески  до  лікарняної 
каси — 35747 рублів 03 копійки, до пенсійної каси 
службовців — 12142 рублі 31 копійку.

Чистий  прибуток  акціонерів  склав  того 
року 2870151 рубль 37 копійок, із якого мало бути 
сплачено 1 млн. 150 тис.  рублів податків.  Річний 
генеральний  баланс  активів  і  пасивів  склав 
16596110 рублів 63 копійки 171.

Отже,  в  структурі  витрат  було  закладено 
пожертви, внески на установи соціальної сфери в 
загальній  сумі  269920  рублів  40  копійок,  тобто 
21,5% від суми, визначеної для виплати дивідендів 
за той рік (1 млн. 250 тис. рублів). Докладніше про 
розвиток  соціальної  сфери  Акціонерного 
Товариства - в останньому розділі книги. Зазначу 
лише,  що  в  1908  -  1916  роках  продовжував 
збільшуватися  штат  працівників  і  зростала 
заробітня платня на заводі. Якщо в 1907 та 1908 рр. 



Товариство утримувало 147 службовців, то в 1911 
р. - вже 190 працівників обслуговували технічний 
відділ і контору: зростання кількості службовців і 
обслуговуючого  їх  персоналу  призвели  до 
розділення цих служб у 1908 р. на власне контору 
та технічний відділ заводу 172 . 

Виплати  зросли  в  1912  р.  порівняльно  з 
1911  р.  на  6,9%  173 не  тільки  завдяки  зростанню 
кількості  працівників,  але  й  через  збільшення 
зарплатні:  максимальний  індивідуальний 
прибуток  склав  у  1911  р.  16197  рублів  у  Ю.  Х. 
Ганзена, а Дж. Кауль отримав максимум у 1912 р. - 
35452 рублі. 

Середня  річна  зарплатня  у  той  період 
найбільше  зросла  в  завідувачів  відділеннями 
(940%),  найменше  -  у  транспортних  робітників 
(10%). Наймасовіша категорія - місячні робітники - 
отримали 76% зростання зарплатні 174.

Не  зважаючи  на  фінансовий  добробут 
бізнесу,  особливо  відчутний у  1914  -  1916  роках, 
порівняно з загальними умовами життя в країні в 
умовах війни, Акціонерне Товариство пройшло й 
через низку соціальних конфліктів. Найбільше їх 
було в 1912 році, коли 11 квітня на заводі почався 
страйк,  спричинений  політичними  причинами: 
адміністрація  не дозволила  відправити панахиду 
по робітниках,  загиблих  на  Лєнських  копальнях. 



Під  час  страйку  робітники  вимагали  й 
підвищення заробітньої платні.  Як писав “Голосъ 
Юга” в №141 (20 червня 1912 р.), після тижневого 
страйку  роботу  було  поновлено,  а  два  дні  тому 
знову  припинено  у  двох цехах.  Перед  тим 
робітники вимагали підвищення зарплатні на 20 
відсотків,  збільшення  штату  чорноробочих, 
надання медичної допомоги не тільки робітникам, 
але й їхнім родинам, покращення санітарних умов 
у  майстернях,  а  також  запровадження  інституту 
старост  для  вирішення  конфліктів  між 
заводоуправлінням і робітниками (“Голосъ Юга”, 
№122,  29  травня  1912  р.).  Натомість  декілька 
робітників  було  заарештовано,  адміністрація 
погрожувала закрити завод і звільнити робітників, 
тобто застосувати локаут.

Керівництво  заводу  пішло  на  певні 
поступки,  проте відмовилося підняти зарплатню. 
Конфлікт  тривав  доволі  довго,  адміністрація 
виконала навіть політичну вимогу -  переведення 
на  інше  місце  роботи  майстра  Твердоступа: 
робітники вважали, що він запідозрив робітника 
Нестеренка  у  “підбиванні”  до  святкування 
Першого травня й доніс на нього.

24  червня  1912  р.  у  №145  “Голосъ  Юга” 
писав,  що  робітники  зібралися  у  їдальні  заводу 
для  отримання  розрахунку,  проте  відмовилися 



звільнятися.  Нарешті,  3  липня  1912  р.  “Голосъ 
Юга” в №151 повідомив: “На заводі Ельворті вчора 
почалися роботи” 175.

У  джерелах  зафіксовано 
лише  два  епізоди  соціального  напруження  на 
заводі  Ельворті  після  1912  р.  і  до  Лютневої 
революції  1917  р.:  в  грудні  1914  р.  робітники 
протестували проти збільшення цін на продукти 
харчування,  а  в  січні  1916  р.  відбувся 
короткочасний страйк робітників токарного цеху 
176.  Ці дві  події  свідчать про те, що,  хоча основні 
економічні  суперечності  були  залагоджені  в  той 
період  (тому  загострення  стосунків  робітників  і 
адміністрації  й  були  відносно  нечастими), 
робітники зберігали високий рівень згуртованості, 
готовності захистити себе. Втім, якщо події 1912 р. 
мали яскраве політичне  забарвлення,  то  в  1913 - 
1916  рр.  пролетаріат  заводу  Ельворті 
зосереджувався  на  економічних  вимогах, 
займаючи  в  цілому  помірковану  політичну 
позицію.

В  1908  -  1916  роках  фірма  Ельворті 
проходила через складний процес реформування. 
Акціонування  підприємства  дало  можливість 
змінити  порядок  управління  справою,  зробити 
його  ефективнішим,  надало  більші  права 
найманій  адміністрації  при  збереженні  суворого 



контролю  за  її  діяльністю,  активізувало 
зацікавленість  працівників  в  успіхах  фірми.  До 
керівництва прийшло нове покоління менеджерів, 
які  енергійно  розвивали  справу.  Відбувалася  й 
технічна  реконструкція  підприємства,  швидко 
збільшувався  обсяг  виробництва, 
розгалуджувалася  мережа  торгівельних 
представництв  -  відділень  Акціонерного 
Товариства.  Важливою  особливістю  періоду  було 
укріплення  партнерських  зв’язків  із  іншими 
виробниками  та  земськими  установами, 
державними  інституціями.  Укріплювалася 
згуртованість робітників фірми, проте гнучкість і 
організаційний  талант  директора-розпорядника 
А.  Іонгмена  дозволяли  уникнути  значних 
соціальних конфліктів. В умовах військового часу 
адміністрація  Акціонерного  Товариства  змогла 
швидко  перебудувати  свою  політику,  отримати 
військові  замовлення,  що  врятувало  фірму  від 
фінансових  труднощів  і  навіть  дозволило 
збільшити  загальний  обіг  виробництва, 
зберігаючи  потенціал  виробника 
сільськогосподарських машин.



Фото з родинного альбому Ельворті.



























































2. 4. Акціонерне товариство в добу революцій
і громадянської війни (1917 - 1920 роки).

 Націоналізація фірми

 Найбільших  випробувань 
Акціонерне  Товариство  Р.  і  Т.  Ельворті  зазнало 
революційного 1917 року та під час громадянської 
війни  1918  -  1920  рр.  Результатом  стала 
націоналізація фірми - інакше й не могло бути в 
умовах переходу до соціалістичного режиму. Цей 
підрозділ допоможе виявити перебіг подій, “запас 
міцності”  системи  управління  підприємсва, 
ефективність його роботи в нових важких умовах і 
порівняти  політику  різних  режимів  стосовно 
промислової сфери. 

1917  рік  почався  подіями  Лютневої 
революції  -  це  знаменувало  перехід  до  буремної 
епохи потрясінь у житті всієї імперії, не оминули 
вони  й  Акціонерне  Товариство  Р.  і  Т.  Ельворті. 
Втім,  Лютневу  революцію  працівники  фірми 
зустріли з оптимізмом, про що свідчить “Вітання 
комітету  Державної  Думи” (Тимчасовому  Уряду) 
від  службовців  і  робітників  Акціонерного 
Товариства, надруковане 5 березня 1917 р. в газеті 
“Голосъ Юга”:



...  ми,  службовці  та 
робітники  заводу  акц.  тов.  Р.  і  Т. 
Ельворті,  в  кількості  5000  чоловік, 
душевно  радіємо  такій  великій 
події,  як  прийняття  на  себе 
обов’язку  виконавчого  комітету 
Державної Думи... Ми ж, із повним 
усвідомленням  свого 
громадянського  обов’язку,  готові 
виконати все, що ви, великі народні 
обранці, покладете на нас... 177. 

Звичайно,  така  позиція  великого  загону 
єлисаветградського  пролетаріату  мала  значний 
громадський  резонанс  і  вплинула  на  перебіг 
подій. 7 березня 1917 р. в місті створили виконком 
і президію Ради робітничих депутатів, більшість у 
якій мали представники поміркованих лівих сил: 
соціал-демократи  (меньшовики)  та  соціалісти-
революціонери  178, а  17  березня  сформувався 
Громадський комітет (місцевий орган Тимчасового 
Уряду), що довгий час працював у злагоді з Радою 
робітничих  депутатів.  У  цей  самий  час  у  місті 
виникла  й  Українська  рада,  до  складу  якої 
ввійшли  соціал-федералісти,  українські  соціал-
демократи й українські соціалісти-революціонери. 
В  квітні  1917  р.  на  заводі  виникла  партійна 



організація  РСДРП  (більшовиків),  а  в  червні  в 
результаті  довиборів  став  більшовицьким  і 
заводський профспілковий комітет 179.

В  економічному  плані  1917  р.  був  для 
підприємства  Ельворті  важким,  але  не 
катастрофічним:  фінансовий  звіт  за  1917  р. 
свідчить, що дебет-кредит склали 24 368 693 рублі 
51 копійку, а чистий прибуток — 131093 рублі 76 
копійок 180.

Звичайно,  цей прибуток був меньшим за 
1916 р. (дебет-кредит тоді склали 21038045 рублів 
32 копійки, а чистий прибуток - 2870151 рубль 37 
копійок  181),  та все ж таки формування прибутку 
говорить  про  збереження  ефективності 
виробництва навіть в умовах падіння купівельної 
спроможності  населення  й  уряду,  зростання 
інфляції,  витрат  на  зарплатню  та  матеріали,  а 
також дебеторські заборгованості.

Впродовж  усього  1917  року  Правління 
Товариства  навіть  було  спроможним  видавати 
позики  робітникам  на  придбання  будівельних 
матеріалів182, оплачувати лікування робітників 183 . 
Книга обліку рахунків головної контори свідчить 
про  щоденне  надходження  грошей  із  головної 
каси в середньому 2000 - 3000 рублів за реалізовану 
продукцію.  Продаж  вівся  переважно  через 
відділення  фірми  та  залізничні  станції 



Переяславська,  Рубенська,  Терещинська,  Бахмач, 
Золотоноша,  Ерастівка,  Гадяч,  Ворошинськ, 
Гудима,  Милорадівка,  Камишин,  Лозова,  Лиски, 
Філонове  та  Флорешти,  тобто  в  географії 
реалізації продукції заводу домінували Україна та 
Бесарабія.

В  другій  половині  1917  р.,  через 
наростання  кризи  неплатежів,  загострилася 
ситуація  з  найприбутковішим  на  той  час  видом 
діяльності  фірми  -  військовими  замовленнями. 
Одночасно  поглибилася  й  політична  криза:  27 
жовтня  в  Єлисаветградській  Раді  робітничих 
депутатів  відбувалася  дискусія  про  наслідки 
Жовтневого  перевороту  в  Петрограді,  31  жовтня 
на  екстренному  засіданні  ця  Рада  обговорювала 
перебіг  ІІ  Всеросійського  З’їзду  Рад,  але 
більшовикам поки ще не вдалося захопити владу в 
єлисаветградських  органах  представницької  і 
виконавчої  влади.  На  мітінгу  16  жовтня  1917  р. 
робітники  заводу  вимагали  встановлення 
перемир’я на всіх фронтах, робітничого контролю 
над  виробництвом  і  державного  -  над 
споживанням,  а  також передачі  землі  земельним 
комітетам.  Мітинг  підтримав  ідею  уряду, 
сформованого  Радами  (“Известія”,  Єлисаветград, 
20  жовтня  1917  р.).  Водночас,  першими  серед 
Єлісаветградського  пролетаріату  саме  робітники 



заводу  Ельворті  прийняли  резолюцію  про 
необхідність  визнання  “тільки  тієї  влади,  яку 
висунув  ІІ  Всеросійський  з’їзд  робітничих, 
солдатських  і  селянських  депутатів”  (резолюцію 
оприлюднено 3 грудня 1917р. в газеті “Известія”, 
Єлисаветград).  Делегатом  цього  з’їзду  від 
пролетарів Єлисаветграда було обрано робітника 
заводу  Ельворті  Г.  Журбінського,  який згодом,  у 
1919  р.  вступить  до  ВКП(б).  Робітники  заваду 
висунули  більшовика  В.  Спренжина  до  числа 
делегатів  І  Всеукраїнського  З’їзду  Рад  (11  -  12 
грудня,  Харків),  де  того обрали членом першого 
Українського Радянського уряду.

Лише  21  грудня  більшовики  змусили 
переобрати  президію  Єлисаветградської  Ради  на 
свою  користь,  18  січня  1918  р.  виконком  Ради 
оголосив себе війсково-революційним комітетом із 
усією повнотою влади в місті  та повіті,  розпочав 
формування  Червоної  гвардії  (для  чого  захопив 
приміщення на заводі Ельворті) й почав боротьбу 
з  військовими  силами  Центральної  Ради, 
дислокованими  в  Єлисаветграді  -  гайдамацьким 
полком і кінною сотнею. Закінчилося це 29 січня 
1918 р. встановленням радянської влади в місті. 21 
березня влада перейшла до австро-німецьких сил, 
що ввійшли до України за Брестською угодою (3 
березня  1918  р.);  20  листопада  1918  р.  місто 



перейшло  під  владу  збройних  формувань  С. 
Петлюри  (Центральної  Ради  -  майбутньої 
Директорії)  184.  Невдовзі  після  Жовтневого 
перевороту Британський уряд рекомендував усім 
своїм  підданим  залишити  Росію,  згадує  Х.  М. 
Кларксон  Вебб  у  своїх  мемуарах 185.  Виконавчий 
директор Правління Акціонерного Товариства Р. і 
Т. Ельворті А. Іонгмен і згодом кандидат в члени 
Правління  В.  Лартер  виїхали  з  міста,  щоби 
евакуювати  власні  родини.  Повернутися  до 
Єлисаветграда їм більше не вдалося. Фірму очолив 
інженер Ф. Майш. Він намагався зорієнтуватися в 
політичній  ситуації  і  розшукати  джерела 
фінансового  забезпечення  роботи  підприємства. 
Його  консультант  В.  Май  виїхав  до  Києва  у 
сподіванні  знайти  фінансову  підтримку  в 
Земському  Товаристві  й  Українбанку,  та  марно. 
Можна було сподіватися лише на урядову позику, 
для чого необхідна була присутність Ф. Майша в 
Києві  (телеграма  початку  квітня  1918  р.  186).  Ф. 
Майш не ризикнув самостійно прийняти рішення 
в  Києві  та  домігся  доповіді  В.  Мая  членам 
Правління  в  Єлисаветграді  (В.  Лартер,  В. 
Сомервель,  П.  Броджі)  8  квітня.  Доповідач 
стверджував,  що  “загальна  обстановка 
Українського  Уряду  тільки  починає  отримувати 
деяку  форму...  Заздалегідь  важко  визначити  її 



життєздатність,  але  є  безсумнівним,  що  Україна 
буде  намагатися  сформувати  дієвий  Кабінет 
Міністрів”.  У  цьому судженні  вбачається  певний 
натяк на недієвість і низьку ефективність роботи 
Генерального  Комісаріату  Центральної  Ради.  В. 
Май  підкреслив,  що  уряд  вже  намагався  знайти 
шляхи підтримати промисловість, яка перебувала 
в  стані  вичерпаності  фінансових  ресурсів,  і 
планував  надати  підприємствам  кредит  на  суму 
100  млн  рублів  (імовірно,  в  перерахуванні  на 
передреволюційний курс рубля). Оскільки уряд не 
мав  таких  коштів,  він  розраховував  отримати 
позику  з  Німеччини,  в  подальшому  -  почати 
емісію  карбованців  на  власному  київському 
монетному  дворі,  що  лише  створювався.  Це,  на 
думку доповідача, надало б українському урядові 
суттєвої переваги над радянським урядом, що вів 
власну  емісію.  В.  Май  доводив,  що  тимчасовою 
альтернативою карбованцям могли бути рублі, що 
їх  у  Німеччині  тоді  друкували  для  Царства 
Польського.  Доповідач  був  упевнений,  що, 
розраховуючися  сільськогосподарськими 
продуктами, Україна змогла би розраховувати на 
значні західні кредити, нехай лише у перспективі.

Тодішню  фінансову  ситуацію  В.  Май 
характеризував  як  вкрай  утруднену.  Земельні 
органи влади не мали коштів для виплати навіть 



зарплатні службовцям, не могли розплатитися за 
замовлену  техніку.  Українбанк  і  Земельне 
Товариство  в  Києві  були  малопотужними. 
Доповідач  рекомендував  поновити  торгівельний 
апарат,  мобілізувати  торгівельний  капітал,  тим 
паче  що можна було  очікувати об’єднання  ряду 
торгівельних  фірм,  які  ще  1916  р.,  в  умовах 
підсиленої інфляції, встигли перевести капітал за 
кордон,  а  тепер  могли  спробувати  захопити 
ринок,  в  тому  числі  за  рахунок  продажу 
імпортованої  техніки. Взагалі доповідач висловив 
надію  на  стабілізацію  положення  України, 
формування  дієвої  політичної  системи  та 
підсилення контрольованості ситуації 187.

Треба відзначити, що взагалі взимку 1917-
1918 рр. проросійськи орієнтовані ліберальні кола 
через  повалення  Тимчасового  Уряду  й 
радикалізаію  політичної  влади  в  російських 
столицях і на місцях змушені були повернутися до 
Української  Центральної  Ради  -  виразника 
інтересів  поміркованіших  революційних  і 
ліберальних  сил,  але  згодом  до  уряда  гетьмана 
Петра  Скоропадського.  Правління  Акціонерного 
Товариства Р. і Т. Ельворті, що в роки війни було 
особливо тісно по’язане з російською центральною 
владою  через  військові  замовлення,  після 



повалення Тимчасового Уряду не мало моральних 
зобов’язань перед Петроградом. 

З  іншого  боку,  залишалася  невирішеною 
проблема  сплати  боргів  за  військові  замовлення, 
що  фірма  на  той  час  уже  виконала.  Правління 
зробило  спробу  вирішити  її,  звернувшися  до 
українських  центральних  органів  влади. 
Ймовірно,  це  йшло  в  руслі  загальноукраїнських 
процесів: у фонді Акціонерного Товариства Р. і Т. 
Ельворті  (Державний  архів  Кіровоградської 
області)  зберігається  копія  доповідної  записки 
Товариства  фабрикантів  Міністру  Іноземних 
Справ (копії - Міністру Торгівлі та Промисловості, 
Голові Ради міністрів), зареєстрованої взимку 1917 
року 188.  Оскільки члени уряду Центральної Ради 
називалися  Генеральними  Комісарами  та  з 
контексту  документа  можна  припустити,  що 
архівне датування документа є помилковим і що 
його  було  подано  пізніше  до  Уряду  П. 
Скоропадського (24 квітня 1918 р. - 14 грудня 1918 
р.).  У  доповідній  записці  наголошувалася 
необхідність  вирішення  двох  дуже  важливих 
питань:  ліквідації  військових  замовлень  і 
“відшкодування  втрат  від  дій  російської 
радянської  (більшовицької)  влади”.  Автори 
записки  посилалися  на  мирні  переговори  між 
українським  і  російським  урядом,  що  мали 



відбутися, й сформулювали точку зору Товариства 
фабрикантів,  що  її  мали  обговорити  на  цих 
переговорах. Товариство вважало, що втрати мала 
компенсувати  Російська  Радянська  держава  - 
правонаступниця попередніх російських урядів.

Наприкінці  1917  -  на  початку  1918  р. 
питання розрахунків за військові замовлення хоча 
й  було  гострим,  але  не  виглядало  безнадійним. 
Так,  24  та  31  січня,  6  квітня  1918  р.  на  заводі 
Ельворті  відбувся  прийом  військової  продукції 
(повозки,  міни,  снаряди),  виробленої  на 
замовлення  старого  російського  військового 
міністерства. Працювала Ліквідаційна комісія при 
Управлінні  Вповноваженого  Головного 
Артилерійського  Управління,  що  й  підписала 
посвідчення  й  акти  прийому  продукції.  Ці 
документи  засвідчив  місцевий  орган  влади  - 
Єлисаветградський  Військово-Промисловий 
Комітет. Про масштаби виробництва говорять такі 
цифри: 

-  24  січня  1918  р.  прийнято  150  парних 
повозок на 60 тис. рублів, 50 господарчих двуколок 
на  11  тис.  рублів,  280  санітарних  двуколок  на 
103600  рублів,  280  аптечних  двуколок  на  84  тис. 
рублів, 1000 запасних чек до повозок на 650 рублів, 
528 штук мін системи Дюземіля на 13728 рублів - 
всього продукції на 272978 рублів;



-  31  січня  1918  р.  прийнято  1283  штуки 
корпусів для 3-дюймових гранат;

-  19/6  квітня  1918  р.  прийнято  загалом 
211428  штук  головок  6-дюймових  запальних 
артилерійських стаканів 189.

Розрахунки  за  військові  замовлення 
здійснювалися  згідно  з  талонами  старого 
військового  міністерства  в  місцевих  скарбницях, 
але  на  початку 1918 р.  цей порядок утруднився. 
Після  вищеозначеного  прийому  військової 
продукції Акціонерне Товариство Р. і Т. Ельворті 
отримало з Москви 23 лютого та 13 березня 1918 р. 
з Головного Артелерійського Управління 7 талонів 
на  732163  рублі  45  копійок.  Місцеве 
Єлисаветградське відділення Державного банку ці 
талони на оплату прийняло, та Єлисаветградська 
скарбниця відмовила в оплаті за цими талонами, 
мотивуючи  це  заборонами  Департаменту 
Держбанку.  У  зв’язку  з  цим  Правління 
Акціонерного Товариства звернулося до  міністра 
фінансів  Української  Держави (“Прошеніе”  було 
отримано  29  березня  1918  р.)  з  проханням 
дозволити оплату, оскільки, за думкою Правління, 
документи  було  передано  на  оплату  тоді,  “коли 
зв’язок із Росією фактично ще не було перервано і 
єдність  Державної  Скарбниці  існувала  на  всій 
території  колишньої  Російської  Держави”  190. 



Оскільки передача талонів відбулася 23 лютого та 
13  березня  1918  р.,  можна  побачити,  що  процес 
розвалу  фінансової  системи  держави  був  доволі 
повільний і завершився через кілька місяців після 
проголошення  незалежності  України  ІV 
Універсалом Центральної Ради (9 січня 1918 р.).

Акціонерне Товариство Р. і Т. Ельворті не 
отримало  позитивного  рішення  фінансового 
відомства  у  справі  розрахунків  за  військові 
замовлення,  тому  переговори  й  прохання  було 
продовжено.  Від  несплати  постраждали  й  інші 
підприємства,  в  тому  числі  партнери  фірми 
Ельворті. Так, 3 червня 1918 р. Ф. Майш повідомив 
Акціонерне  Товариство  “І.І.  Ген”  (Одеса)  про 
бесіду  з  представником  Союзу  Українських 
Товариств  Заводів  і  Фабрик  (“СУОЗИФ”)  з 
приводу  компенсації  втрат  за  військовими 
замовленнями та через боротьбу з більшовиками. 
Представник  повідомив,  що  всі  питання 
відшкодувань  розглядала  особлива  комісія  при 
Міністерстві  Торгівлі  й  Промисловості.  Пан 
Кордонський,  голова  комісії,  був  членом 
“СУОЗИФ”,  тому  підприємці  мали  надію  на 
позитивне вирішення своїх проблем 191. Влітку 1918 
р.  (точнішого  датування  не  зберіглося) 
юрисконсульт  фірми  Ельворті  присяжний 
повірений Олександр Вікєнтьєв робив у Правлінні 



Товариства  доповідь  про  компенсацію  втрат  від 
військових  замовлень,  згадуючи  допомогу 
“ПРОДАМЕТА” - Товариства для продажу виробів 
російських металургійних заводів 192.

Але до кінця 1918 р.  це питання так і  не 
було вирішене. Пізніше всілякі спроби законного 
чи  політичного  вирішення  фінансових  проблем 
були  приречені  на  поразку  через  загострення 
військової  боротьби,  остаточну  втрату  елементів 
стабільності  й  керованості  процесів 
функціонування  органів  влади  на  території 
України, а також через втрату вартості цих боргів 
через інфляцію.

Ще в січні 1918 р. Правління Акціонерного 
Товариства  вирішило  взяти  основний  курс  на 
повернення  до  випуску  сільскогосподарських 
машин.  У  циркулярному  повідомленні 
відділенням Товариства, датованому 12 січня 1918 
р.,  Правління  повідомило  про  початок 
виробництва сівалок, молотарок, приводів і жаток-
самоскидок.  У  першу  чергу  20  січня  почався 
випуск  11-рядкової  сівалки  покращеної 
конструкції  з  рульовими  передками,  ціна  якої 
була  825  рублів  без  упаковки  та  перевезення. 
Правління просило керівників відділень докласти 
всіх  зусиль  до  здійснення  якомога  більшого 
продажу  цієї  техніки  сільським  хазяям  і 



кооперативам 193.  16 січня 1918 р. у Доповненні до 
цього  циркулярного  повідомлення  Правління 
написало про початок випуску розкидних сівалок, 
жаток-самоскидок, молотилок Б18 із соломотрясом 
і приводом №2 на 4 вирла на колесах, молотарки 
СО28  з  приводом №4 на  двох  колесах.  Оскільки 
матеріали  швидко  дорожчали,  то  й  ціни 
змінювалися  швидко,  тому  Правління  просило 
керівників відділень умовляти хазяїв не зволікати, 
а  приїжджати на завод за  продукцією.  Швидкий 
продаж,  підкреслювало  правління,  допоміг  би 
якомога швидше розплатитися з робітниками 194 . 
(Відзначу  принагідно,  що  ці  циркуляри,  на 
відміну від повідомлень за підписом А. Іонгмена, 
Ф. Майш підписати не наважився: він не відчував 
себе  вповноваженим  керівником  підприємства  і 
віддавав  перевагу  рішенням,  прийнятим 
виключно колегіально).

У  другій  половині  року  ціни  на  техніку 
суттєво зросли. В листі відділенням, датованому 18 
вересня  1918  р.,  Правління  повідомило  про 
підвищення цін на запчастини до машин до 11-
кратної ціни 1914 р. (до того діяли 8-кратні ціни) 
195.

Невдовзі,  30  жовтня  1918  р.,  Правління 
повідомило  відділення,  що  на  заводі  всілякі 
роботи припинялися на невизначений термін 196. 



Імовірно,  причиною  цього  були  складнощі  з 
постачанням матеріалів, необхідних виробництву. 
Наприкінці  року було  підбито підсумки роботи, 
які  показали,  що  мережа  відділень  в  Україні  та 
Бесарабії  спрацювала  відносно  ефективно. 
Торгівля  здійснювалася  через  Ромоданівське, 
Уманське, Новомиргородське, Сватово-Лучківське, 
Черкаське,  Миколаївське,  Вознесенське, 
Криворізьке,  Ново-Бугське,  Долинське, 
Константиноградське,  Сахновське, 
Новоукраїнське,  Софіївське,  Божедарівське, 
Каховське,  Лисогорське,  Білецьке  та 
Дондюшанське відділення. Найбільший обіг було 
зафіксовано у Сватово-Лучківському відділенні — 
859949  рублів  63  копійки,  найменший  у 
Лисогорському  —  10822  рублі  49  копійок.  У  17 
відділеннях  із  19  (крім  Білецького  та 
Дондюшанського)  було  підраховано  річний обіг, 
що в сумі  склав  4253895 рублів  50 копійок  197.  За 
роботу  працівники  відділень  (завідувачі,  зав. 
складами, робітники) в цей час отримували 1700 - 
2300  рублів  на  рік  окладу  та  5700  -  4300  рублів 
щорічної компенсації за подорожчання життя 198.

Продаж  техніки  продовжувався  і  в 
надзвичайно  складному  1919  р.;  зрозуміло, 
реалізовували  переважно  раніше  вироблені 
машини.  В  січні-листопаді  1919  р.  торгівля  в 



європейських  відділеннях  велася  в  Софіївці, 
Умані, Новоукраїнці та Новомиргороді 199. 

Станом на 1 березня 1919 р. склався баланс 
і Омського філіалу Акціонерного Товариства, що 
дорівнював 790062 рублям 59 копійкам. В Сибіру 
працювали  Петропавлівське,  Павлодарське, 
Славгородське,  Іртишське  відділення, 
підпорядковані  Омському  філіалові  (баланс 
Павлодарського був найбільший - 53 225 рублів 45 
копійок, Іртишського - найменший, 5244 рублі 77 
копійок).  Станом  на  1  квітня  1919  р.  баланс 
Омського філіалу зріс до 841816 рублів 34 копійок 
200.

1919 рік став переламним у боротьбі різних 
політичних сил у країні, що призвело до розвалу 
існуючої  грошової  системи  та  нестримного 
зростання  інфляції.  18  лютого  1919  р.  в  листі 
відділенням  Правління  Товариства  знову 
збільшило ціни на продукцію, тепер до 12-кратної 
в порівнянні з цінами 1914 року. Цей лист показує, 
що  на  складах  відділень  перебував  доволі 
широкий  асортимент  продукції:  борони  трьох 
видів,  сівалки  розкидні  трьох  модифікацій  і 
рядкові  п'яти  модифікацій,  жатка-самоскидка, 
десять  видів  молотарок,  два  види  соломотрясів, 
буряково-комбіновані,  селекційні,  кукурудзяні 
сівалки, пожежні труби чотирьох видів 201.



1919 рік став переламним у 
боротьбі  різних  політичних  сил  у 
країні,  що  призвело  до  розвалу 
існуючої  грошової  системи  та 
нестримного зростання інфляції. 18 
лютого 1919 р. в листі  відділенням 
Правління  Товариства  знову 
збільшило  ціни  на  продукцію, 
тепер до 12-кратної  в  порівнянні з 
цінами 1914 року. Цей лист показує, 
що на складах відділень перебував 
доволі  широкий  асортимент 
продукції:  борони  трьох  видів, 
сівалки  розкидні  трьох 
модифікацій  і  рядкові  п'яти 
модифікацій,  жатка-самоскидка, 
десять  видів  молотарок,  два  види 
соломотрясів,  буряково-
комбіновані,  селекційні, 
кукурудзяні  сівалки,  пожежні 
труби чотирьох видів 202. 

Велике  зростання  цін  справді  вело  до 
загрози повного переходу на натуральний обмін.

Працівники  контори  Товариства  склали 
таблицю  зростання  цін  на  продукцію  заводу 203, 
витяги з якої подано нижче (ціни в рублях):



Таблиця цін на продукцію Акціонерного 
Товариства

“Р. і Т. Ельворті Лтд” в 1915-1919 рр.

Вид 
продукції

Ціна
1915 
р.

1 
травня 
1918 
р.

16/29 
травня 
1918 
р.

9/22 
червня 
1918 р.

11/24 
вересня 
1918 р.

28/10 
лютого 
1919 р.

Віялка 
Ельворті 
універсальна

85 682 706 870 1200

Просорушка 
А2 145 770 1160 1300 1600 1740

Млинарський 
станок 30-
дюйм.

190 100 1360 1520 2090

Прес 
гвинтовий 2 310 1430 2480 3410 3750

Молотарка 
Б18 105 620 840 1155

Соломотряс- 
приставка до 
молотарки 
Б18

52 345 416 575

Привід №1 з 
маховиком 151 906

Борони 
Ельворті 50-
зубцеві

29 185 232 320 350



Порівняння  динаміки  цін  на  продукцію 
Акціонерного Товариства Р. і  Т. Ельворті та його 
конкурента,  завода  Яскульского  (Єлисаветград), 
наведено в наступній таблиці 204:

Таблиця цін на продукцію заводів 
акціонерних товариств 

“Р. і Т. Ельворті” та Яскульського в 1915-
1918 рр.

Завод Ельворті Завод Яскульского

Вид 
продукції

Ціни 
1915 
р.

Ціни 1 
вересня
1918 р.

Кратність 
зростання 
цін

Ціни 
1915 
р.

Ціни 7 
вересня 
1918 р.

Кратність 
зростання 
цін

Прес 
гідравлічний615 4920 8 735 8085 11

Вальці 135 1350 10 170 1870 11
Жаровня 105 940 9 155 1705 11
Фальовка 395 3160 8 380 4180 11

В таблиці порівнюються ціни на олієбійні 
машини. Складали її, вочевидь, аби показати, що, 
в  порівнянні  з  конкурентами,  завод  Ельворті 



стримував зростання ціни як до революції, так і в 
1918 р.

Акціонерне  Товариство  Р.  і  Т.  Ельворті 
продовжувало  свою  політику  продажу  товарів  у 
кредит.  Інколи  повернення  боргів  фірми  було 
справою нелегкою. Так, 11 січня 1918 р. Правління 
відіслало  листа  відділенням  у  Новомиргороді, 
Новоукраїнці,  Вознесенську  та  Кривому  Розі  з 
настійливим  проханням  терміново  спрямувати 
вимогу  до  Херсонської  губернської  земської 
Управи  сплатити  борги,  оскільки 
єлисаветградській  конторі  були  вкрай  необхідні 
гроші  для  розрахунків  із  робітниками  205.  Та 
назагал  Товариство  співробітничало  з  земськими 
органами  місцевого  самоврядування,  оскільки 
вони все ж таки мали репутацію надійних клієнтів: 
31  січня  1918  р.  в  доповнення  до  циркулярних 
повідомлень  про  випуск  продукції  Н.  Броджі 
надіслав  Миколаєвському  відділенню  листа  з 
проханням  спеціально  відрядити  когось  зі 
співробітників  до  Херсона,  щоб  особисто 
запропонувати  губернській  земській  управі 
купити сівалки за ціною 825 рублів 206.

19 січня  1918  р.  Верхньо-Білозерська 
волосна  земська  управа  (Мелітопольський  повіт 
Таврійської  губернії)  попрохала  адміністрацію 
заводу  Ельворті  повідомити  про  можливість 



придбання  управою  для  місцевого  населення 
плугів,  жаток-самоскидок,  лобогрійок  і  взагалі 
землеробних  знарядь 207.  (Імовірно,  така 
посередницька  діяльність  давала  додаткові 
надходження  до  місцевих  бюджетів).  На  цьому 
листі  стоїть  резолюція,  яка  повідомляє,  що 
перевезення  вантажів  залізницею  поки  не 
поновлено,  замовлення  буде  виконано  після 
відновлення сполучення. Цей лист надійшов саме 
під  час  боротьби  за  встановлення  радянської 
влади в Єлисаветграді.

За іронією долі, на іншому замовленні, що 
збереглося  в  архіві,  теж  є  маргіналія  про  те,  що 
прийом  вантажів  залізницею  ще  не  відновлено: 
замовлення  на  5-рядкову  сівалку  з  новим 
кружковим універсальним  висівальним  апаратом 
надійшло з насіннєвого господарства К. І. та Т. І. 
Бридун, м. Хорол Полтавської губернії, 16 червня 
1918 р., а гроші було сплачено ще 31 жовтня 1917 р 
208. Дивно, що в таких транспортних умовах 1918 р. 
відділення  товариства  та  головна  контора  в 
Єлисаветграді  взагалі  спромогалися  виконувати 
замовлення!

Безумовно,  легше  було  підтримувати 
контакти  з  господарствами,  розташованими 
неподалік  від  Єлисаветграда,  в  тому  числі  з 
власним  маєтком  Р.  Ельворті  в  Бровковому. 



Бухгалтерська книга цього маєтку свідчить,  що в 
першій  половині  1918  р.  господарство  там 
працювало  доволі  активно:  лише  на  заробітну 
платню керуючому та службовцям у січні 1918 р. 
було  витрачено  26707  рублів  7  копійок,  на 
утримання та зарплатню робітникам - 58482 рублі 
53  копійки 209.  Сумарно,  це  дорівнює  вартості 
приблизно  137  молотарок  Б18  у  цінах  першої 
половини  1918  р.  чи  річному  балансу 
найуспішнішого Сватово-Лучківського відділення 
фірми.  Ймовірно,  січневі  виплати  зробили  за 
результатами роботи маєтку у 1917 р., тобто вони 
не були щомісячними витратами.

1919-й  рік  відзначився  такою  самою 
калейдоскопічною зміною влади в Єлисаветграді, 
як  і  1918-й  рік.  7  лютого  1919  р.  в  місті  було 
поновлено радянську владу, з 3 травня до початку 
липня  йшла  запекла  боротьба  з  загонами 
Григор’єва,  з  18  серпня  1919  р.  Єлисаветград 
знаходився  під  владою  військових  формувань 
білих,  що  тривало  до  24  січня  1920  р.,  тобто  до 
другого,  остаточного  відновлення  радянської 
влади в місті 210.

В  меморіальному  архіві  Р.  Ельворті 
зберігаються  тексти  статей  невідомих 
південноукраїнських  газет,  які  за  контекстом 
можна  датувати  лютим  1919  р.  Вони  наводять 



інформацію  про  грабіжницьку  діяльність 
анархистських  загонів  у  Знам’янці,  збройне 
протистояння військ Директорії (загін Самокиша, 
повітреплавальний загін та інженерна частина) та 
місцевих більшовицьких загонів 211.

За  цих  умов  процес  керування 
Акціонерним  Товариством  Р.  і  Т.  Ельворті 
надзвичайно  ускладнився.  Ще  10  серпня  1918  р. 
Правління Товариства намагалося зібрати загальні 
збори  акціонерів,  але  за  відсутності  членів,  які 
мали  офіційні  доручення  представляти  інтереси 
Р.  Ельворті  й  інших  британських  акціонерів-
власників  більшості  капіталу,  в  умовах,  коли 
зібралися власники меньше 1/5 кількості акцій (В. 
Сомервель,  П.  Броджі),  звичайні  збори  не  мали 
юридичної  сили,  тож правління змушене було 1 
вересня  зібрати  надзвичайні  повторні  збори.  На 
них були присутніми 8 акціонерів  -  власники 50 
акцій (200 тис. рублів), що мали всього 23 голоси. 
До  складу  Правління  збори  кооптували  В. 
Сомервеля замість покійного Е. П. Ельворті (сина 
Р. Ельворті), Ю. Ганзена замість В. Лартера, який 
виїхав  до  Англії,  та  Ф.  Майша.  Це  були  останні 
збори,  фіксовані  в  Книзі  протоколів  загальних 
зборів  Акціонерного  Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті. 
Промовці  відзначили  зростання  інфляції, 



зарплатні та цін,  збитки від казенних військових 
замовлень і стан руїни в країні 212.

Новий  склад  правління  намагався 
вирішити  насамперед  проблему  фінансування 
виробництва  та  виплат  зарплатні.  Правління 
звернулося 17-18 листопада 1918 р. до Міністерства 
Торгівлі  та  Промисловості,  Міністерства  Праці  з 
проханням  видати  довготермінову  позику  в  5-6 
мільйонів  рублів  мінімум  на  три  роки  на 
розгортання  виробництва,  оскільки  обігових 
коштів  фірма не мала.  Правління зазначило,  що 
від  цього  залежало  забезпечення  працею  2100 
робітників  (відзначу  принагідно,  що  у 
вищенаведеному зверненні до Тимчасового Уряду 
говорилося  про  5000  працівників  -  отже, 
скорочення  за  ці  півтора  роки  вже  відбулися  в 
дуже  значних  масштабах)  і  справа  виробництва 
продукції, важливої для всієї держави. Правління 
послалося  на  новий  порядок  регулювання  цін 
Українбанком і Київським Товариством Південно-
Західних  земств,  що  був  нереальним  в  умовах 
зростання  цін,  і  рекомендувало  не  регулювати 
ціни  на  метал,  деревину  та  зарплатню.  Також  у 
проханні  до  Міністерства  Праці  Правління 
повідомило  про  конфлікт  із  робітниками,  яких 
адміністрація  змушена  була  скорочувати,  про 
участь у безуспішній спробі  залагодити цей спір 



інспектора Відділу Конфліктів Міністерства Праці 
Р. Поплавського, про загострення ситуації 213.

Проте уряд  гетьмана  П.  Скоропадського 
так і  не  вирішив це питання,  й  тільки 27 квітня 
1919  р.  органи  радянської  влади  прийняли 
відповідне  рішення:  завідуючий  Херсонським 
губернським  відділом  Народного  Комісаріату 
Державного  Контролю  А.  Золотарьов  доручив 
відділу фінансів розпорядитися по нарбанку про 
видачу заводоуправлінню Ельворті позики в сумі 
22333 рублі 37 копійок під заставу підприємства 214. 
Суму позики збільшили,  про що говорить Наказ 
№3 комісара заводу Ельворті  Д.  Талалаєва від 26 
лютого  1919  р.  про  надходження  всіх  сум  від 
реалізації  продукції  заводу  до  державного  банку 
на  особливий  рахунок  погашення  позики  у  3,5 
млн. рублів, виданої  правлінню завода 215. Позики 
переважно  йшли  на  виплату  зарплатні,  та 
оскільки  реалізація  продукції  відбувалася 
повільно, негативне сальдо рахунків фірми зросло. 
Так,  1  липня  1919  р.  було  складено  довідку  про 
стан банківських рахунків “колишнього Акц. Тов. 
“Р.  і  Т.  Ельворті”  в  Єлисаветграді” 216. Згідно 
довідки, в активі було 354215 рублів 24 копійки в 
Народному банку та 385 рублів у банку Ліонський 
кредит,  800  рублів  49  копійок  -  в  Одеському 
обліковому  банку  та  2091  рубль  66  копійок  -  в 



Єлисаветградському  Комерційному  Товаристві 
Взаємного  Кредиту,  разом  —  357472  рублі  42 
копійки.  Борги  фірми  склали  8372661  рубль  89 
копійок  Народному  Банку,  Петроградському 
Міжнародному банку, Російському для зовнішньої 
торгівлі  банку,  Об’єднаному  банку  (всі  мали 
відділення  в  Єлисаветграді)  та 
Єлисаветградському  Комерційному  Товариству 
Взаємного  Кредиту  під  заставу  цінних  паперів  і 
лісу.

Довідка  зазначає,  що  крім  цього  фірма 
заборгувала  3  млн.  550  тис.  рублів  Народному 
Банку,  оскільки  30  січня  1919  р.  за  наказом 
Коменданта Єлисаветграда Битка та представника 
Південно-Східного  фронту  Скляра  було  видано 
під  примусом  зобов’язання  виплатити  цю  суму 
робітникам.  За  наказом  Виконавчого  Комітету 
Єлисаветградської Ради ці гроші виплатили 11 та 
14  лютого,  а  також  7  березня.  Насильницький 
шлях  отримання  зобов’язання  членів  Правління 
виплатити  гроші  робітникам  підтверджує 
документ,  надісланий  П.  Броджі  Ф.  Майшу  і 
згодом  відправлений  Р.  П.  Ельворті:  це  заява, 
підписана  30  січня  1919  р.  П.  Броджі  та  Ю. 
Ганзеном  від  Правління,  Д.  Талалаєвим,  І. 
Мартинюком,  С.  Тарчуком,  Ф.  Бугайовим  від 
робітників,  затверджена  комендантом  м. 



Єлисаветграда та нотаріусом, якою стверджується, 
що  у  випадку  невиконання  робітничих  вимог 
комендант  не  зможе  забезпечити  ані  охорони 
майна  заводу,  ані  особистої  безпеки  членів 
Правління  та  буде  змушений  їх  заарештувати. 
Заява  визнавала  вимоги  робітників 
ультимативними,  фіксувала  вимушеність  П. 
Броджі  та  Ю.  Ганзена  задовольнити  вимоги 
виплатити  зарплату  за  4,5  місяці 217.  В  листі  до 
Ельворті від 27 січня 1919 р. Ф. Майш передбачав 
можливість подібного перебігу подій, оскільки до 
арешту представників адміністрації та підписання 
обов’язків  під  загрозою робітники вже вдавалися 
за  день  до  приходу  німецьких  військ  до 
Єлисаветграда (19 - 20 березня 1918 р.)  218, але тоді 
саме  через  вступ  австро-німецьких  військ 
робітники не досягли вирішення своїх проблем.

Оскільки радянську владу в Єлисаветграді 
було  встановлено  лише  7  лютого  1919  р.,  стає 
зрозумілим,  що  комендант  і  представник  штабу 
Південно-Східного  фронту,  які  брали  участь  у 
кінфлікті,  представляли  органи  військової  влади 
Директорії.

Позика на виплату зарплатні була видана 
під заставу будинків і машин заводу на суму 3 млн. 
550  тис.  рублів 219,  що  певною  мірою  змінило 
фінансове становище фірми,  та більше ніж вісім 



мільйонів  рублів  боргу  різним  банкам  свідчать 
про  неефективність  управління  діяльністю 
Акціонерного  Товариства  в  тих  умовах,  що 
склалися.  Наприкінці  1918  р.,  внаслідок 
загострення  конфлікту  з  робітниками,  Ф.  Майш 
був змушений виїхати до Одеси, що може свідчити 
про розгубленість його й інших членів Правління, 
які  залишилися  в  Єлисаветграді.  В  листі  до  Ю. 
Ганзена  від  19  лютого  1919  р.  Ф.  Майш 
обговорював питання отримання позики у розмірі 
1  млн.  700  тис.  рублів  для  виплати  робітникам, 
при цьому він не погоджувався  і  на цю суму  220. 
Під примусом, як зазначено вище і як відображено 
в  листуванні  Ф.  Майша  з  колегами  та  з  Р.  П. 
Ельворті, сума виданої позики суттєво зросла 221.

Ф.  Майш намагався  знайти силові  шляхи 
вирішення проблеми: він звернувся 29 листопада 
1918 р. до Генерального Консула Великої Британії 
в  Одесі  та  24  січня  1919  р.  до  представника 
Міністерства Праці, Голови Узгоджувальної комісії 
Й. Френкеля 222. Конфлікти з працівниками, яких 
скорочували,  виникали  у  Правління  під 
керуванням Ф. Майша і раніше. Так, 14 квітня (27 
квітня  за  новим  стилем)  1918  р.  Протокол 
Узгоджувальної  камери  при  Єлисаветградському 
Товаристві  Промисловців  показує,  що  камера 
зобов’язала Акціонерне Товариство Р. і Т. Ельворті 



виплатити  тимчасовим  працівникам,  яких 
звільняли,  зарплатню  за  три  місяці 223 . 
Неконструктивність  позиції  нового  Правління  у 
конфлікті  1919  р.  відзначив  навіть  представник 
Міністерства  Праці  п.  Русін,  заявивши: 
“Формально  нам  вже  робити  нема  чого.  Наша 
місія  -  привести сторони до згоди.  Я констатую, 
що Правління не бажає відкрити завод і не хоче 
йти  ні  на  які  поступки”.  Відповідаючи  на  це 
звинувачення, представник адміністрації заводу А. 
Панкін  виправдовувався  обмеженістю 
повноважень Правління, після чого представники 
робітників  звинуватили  Правління  у 
провокуванні страйку з метою вжити локаут 224.

Ф.  Майш  заспокоював  себе  та  Ельворті 
тим,  що робітники  зрозуміють  надмірність  своїх 
вимог,  підуть  на  поступки.  Він  вважав,  що 
присутність  членів  Правління  і  його  особисто  в 
Єлисаветграді  могла  тільки  зашкодити  в  такий 
непевний час.

Конфлікт  1919  р.  був  глибшим  за 
попередні,  мав  радикальніші  наслідки,  оскільки 
зпівпав зі  зміною політичного режиму в  місті  на 
користь  робітників,  з  відновленням  радянської 
влади.  На  заводі  встановилася  влада  комісара  та 
заводоуправління  (процес  створення  робітничих 
контрольних  і  управлінських  органів  у  східних 



відділеннях Акціонерного Товариства розпочався 
значно раніше: 2 березня 1918 р. в Челябінському 
відділенні  створили  комітет  робітників  і 
службовців  із  контрольно  -  ревізійними 
функціями 225).

Коміса р  заводу  Д.  Талалаєв,  активіст 
Союзу  Металістів,  опікувався  насамперед 
охороною майна заводу (наказ №5 від 13 березня 
1919  р.)  226) та  контролем  за  використанням 
готівкових  коштів,  що  надходили  до  каси  від 
продажу продукції, вимагав у Правління 7 березня 
1919  р.  список  службовців  і  акціонерів  із 
зазначенням  кількості  акцій 227. Одночасно 
працювало й Правління,  про що свідчать  заявки 
комісару  про  виділення  коштів  для  здійсненя 
поточних  платежів  -  податки,  пенсійна  каса  та 
розрахунки за лікування 228.

Проте  26  березня  1919  р.  з  Харкова 
надійшов  Циркуляр  крайового  бюро  Союзу 
робітників-металістів  до всіх відділень союзу про 
створення  заводоуправлінь  на  підприємствах  в 
кількості  3  осіб,  якщо  кількість  робітників  не 
сягала  3000  чоловік 229.  30  квітня  1919  р.  Рада 
Народного  Господарства  (СНХ)  УРСР  надіслала 
Правлінню  Акціонерного  Товариства  Р.  і  Т. 
Ельворті вимогу на підставі Декрету від 17 квітня 
1919 р.  про націоналізацію всіх  машинобудівних 



заводів  передати  всі  справи  новообраному 
заводоуправлінню  у  складі  робітника,  голови 
місцевого  Союзу  Металістів  І.  Мартинюка, 
співробітника контори фірми Ельворті А. Панкіна 
та майстра заводу Ельворті Ф. Енгеля 230. 20 червня 
1919 р. Ф. Енгель доручив А. Шейнеру управління 
складом фірми в Новоукраїнці, ймовірно, подібні 
листи  було  спрямовано  й  до  інших  завідувачів 
відділеннями 231.  Заводоуправління  сформувало 
адміністративно  -  господарський  обліково  - 
контрольний  відділ  на  чолі  з  П.  Пушковим, 
намагалося  скоротити  видатки,  наприклад, 
збільшивши  оплату  за  житло  в  будинках  фірми 
(рішення  від  30  липня  1919  р.)  232,  займалося 
питанням надання пенсій і допомоги робітникам-
інвалідам 233.  Взагалі  питання  компенсацій 
інвалідам  було  одним  із  програмних  пунктів 
боротьби  Союзу  Металістів  із  Правлінням 
Акціонерного  Товариства.  Проте  підтримати 
ефективні виробництво та реалізацію продукції в 
умовах розрухи не вдавалося.

В умовах жорстокої політичної боротьби за 
владу  робітниче  керівництво  заводу  намагалося 
дотримуватися  відносно  аполітичної  позиції:  в 
серпні  1919  р.  керівництво  більшовицького 
партизанського  руху  намагалося  заручитися 
підтримкою робітників заводу, переговори велися 



через  спілку  “Металіст”.  Однак  голова  спілки 
відповів  рішучою  відмовою;  встановлення 
особистих  контактів  також  не  дало  жаданих 
результатів,  що  свідчить  про  підтримку  позиції 
голови спілки більшістю робітників 234.

У  першій  половині  1919  р.  органи 
радянської  влади  широко  вдавалися  до 
надзвичайних  методів  управління.  В  листі  від  5 
березня  Ф.  Майш  повідомив  Р.  Ельворті  про 
Декрет за підписом Голови Раднаркому України Х. 
Раковського  (опублікований  24  лютого)  про 
націоналізацію без викупу власності іноземців. За 
інформацією  автора  листа,  в  Єлисаветграді 
почалися репресії під орудою прибулих із Москви 
працівників Надзвичайної Комісії.  На мешканців 
міста  було  накладено  контрибуцію  в  20  млн. 
рублів; заарештували дружину та дочку гласного 
Єлисаветградської  Земської  Управи,  голови 
Правління  Єлисаветградського  Товариства 
Взаємного  Кредиту  Миколи  Миколайовича 
Бракера.  Заарештували  також  родину  міського 
голови  Григорія  Йосиповича  Волохіна,  члена 
повітової  земської  управи  та  гласного  міської 
думи,  члена  Єлисаветградського  біржового 
комітету,  акціонера  Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті 
Михайла  Іполітовича  Макєєва  та  багато  інших 
відомих громадян 235. Уже пізніше, 6 квітня 1923 р., 



князь О. К. Ерістов повідомив Р. Ельворті про те, 
що  новоукраїнський  нотаріус  Єфімовський  з 
родиною,  колишній  херсонський  губернатор 
Олександр  Семенович  Ерделі,  М.  І.  Макєєв, 
дружина гласного Єлисаветградського повітового 
земства,  депутата  Херсонського  губернського 
дворянського  депутатського  зібрання  від  дворян 
Єлисаветградського  повіту  Емануїла 
Костянтиновича  Саргані  загинули  під  час 
репресій 236.

Влада  встановлювала  режим  фіксованих 
цін  на  хліб,  через  що  селяни  намагалися 
приховати  його.  Оскільки  ціни  на  всі  продукти 
значно зібльшилися,  то купівельна спроможність 
сільського населення різко впала, тому згорнувся 
як продаж нових машин, так і повернення боргів 
за старі. Опис роботи в таких умовах є в листі Г. 
Шешеловського,  представника  фірми  Ельворті  в 
колонії Добра Херсонського повіту, відісланому в 
середині 1919 р. 237.

Одним  із  найуживаніших  засобів 
формування  грошових  і  матеріальних 
надходжень,  а  також  зламу  опору  тих  верств 
населення,  що  були  найвпливовішими  в 
суспільстві  при старому режимі,  стали реквізиції 
майна  та  контрибуції  грошових  коштів.  Ще  29 
грудня  1917  р.  Британське  Генеральне 



Консульство  в  Одесі  надіслало  циркуляр 
компаніям,  в  яких  були представлені  британські 
капітали.  У  документі  повідомлялося,  що 
консульство  видало  компаніям  такі  посвідчення: 
“Цим  засвідчую,  що  в  компанії  (товаристві) 
превалюють  британські  інтереси  та  знаходяться 
під захистом британського уряду...”  238. 20 лютого 
за  новим  стилем  1918  р.  до  Єлисаветграда 
надійшла термінова телеграма з Омського філіалу 
з  проханням  телеграфно  засвідчити  через 
найближчого Великобританського консула на ім’я 
місцевого  (в  Омську)  англійського  консула,  що 
більшість  акціонерів  Товариства  були 
британськими  підданими  239.  Лист  від  2  березня 
1918  р.  пояснив,  що  цей  запит  спричинило 
телеграфне  повідомлення  з  Петропавлівського 
відділення  про реквізицію складу в  м.  Кокчетаві 
для  створення  у  ньому  “Народного  клубу” 240. 1 
лютого 1918 р. п. Молокоєдов з Петропавлівського 
відділення  повідомив  Омський  філіал 
Акціонерного  Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті  про 
обкладання  складу  фірми  контрибуцією  в  10000 
рублів.  Рада  робітничих  і  солдатських  депутатів 
Петропавлівська запропонувала місцевим купцям 
виплатити  2  млн  рублів  на  міські  потреби,  а 
отримавши відмову, заарештувала 13 чоловік, які 
через тиждень погодилися на виплату контрибуції 



241.  Петропавлівська  Рада  створила  комісію  по 
обкладанню  збором,  яка  надіслала  відділенню 
повідомлення  про  необхідність  сплатити  одразу 
5000  рублів:  2500  рублів  до  25  лютого  та  2500 
рублів до 25 березня (додаток до листа з Омська 
від 6 березня 1918 р.  242) -  історія, мабуть, доти не 
знала  практики  обкладання  контрибуцією 
власного  населення,  до  того  ж  бюрократично 
оформленої.

В  лютому  ж  1918  р.  Рада  селянських  і 
робітничих  депутатів  м.  Славгорода  оголосила 
про  одноразовий  податок  на  “маєтний  клас”  у 
розмірі  100  тис.  рублів,  із  приводу  чого 
представника  фірми  Ельворті  запросили  на 
обговорення  цієї  постанови  до  відділення 
Сибірської Компанії 243.

Власність  Акціонерного  Товариства 
неодноразаво ставала об’єктом реквізицій у різних 
місцях  країни.  Так,  5  січня  1918  р.  було  видано 
посвідчення  про  реквізицію  партії  олова,  що 
прибула  до  Владивостока  на  пароплаві 
“Гленомай” у кількості 17 зливків вагою 48 пудів 15 
фунтів  кожний.  Цей  документ  видала 
Владивостокська реквізіційна оціночна комісія 244. 
21  березня  1918  р.  Російське  Експедиторське 
Акціонерне Товариство (колишнє “Кніп і Вернер”) 
повідомило  про  реквізицію  всіх  вантажів  в 



Архангельському  порті  представниками 
Надзвичайної Комісії з Петрограда 245. 3 квітня 1918 
р.  із  Самарського  відділення  фірми  Ельворті 
надійшло  повідомлення  про  реквізицію 
приміщення 246.

Реквізиції  відбувалися  й  на  території 
України.  У  вищенаведеній  Доповідній  Записці 
Товариства фабрикантів Міністру іноземних справ 
України  (початок  1918  р.)  наголошувалося,  що 
важко  в  короткому  документі  повністю 
класифікувати за категоріями збитки від політики 
радянської влади: 

...  від  вивозу  з  заводів  і 
фабрик  машин,  інструментів, 
матеріалів  і  товарів до “реквізиції” 
заводського майна на свою користь 
різного  роду  установами,  що  не 
мали  на  те  найменшого  права, 
проте  діяли  за  наказами  чи, 
принаймні,  з  дозволу  місцевої 
Радянської  влади;  від  примусового 
утримання  заводами 
червоногвардійських  загонів  до 
стягування  “контрибуцій”  на 
користь  рад;  від  довільного 
господарювання  на  заводах  і 



фабриках робітничих Комітетів, що 
заважали  не  тільки  нормальному 
ходу  робот,  але  й  самовільно 
продавали  потрібні  заводам 
матеріали, чи, навпаки, забороняли 
продаж  матеріалів,  для  того 
призначених; до ... непродуктивних 
витрат  на  робітників,  що  стали 
зайвими  через  призупинення 
Радянською  владою  військового 
замовлення,  для  якого  вони  були 
найняті  і  т.д.  ...  Всі  ці  втрати, 
понесені заводами та фабриками в 
Україні  від  дій  і  розпоряджень 
Російської  Радянської  влади, 
підлягають нині відшкодуванню, за 
мирним  договором  Української 
Держави з Російською Державою, за 
рахунок Держави Російської...247

Існують численні  архівні  свідчення 
реквізицій  в  Україні.  Так,  7  лютого  1918  р. 
Єлисаветградський  лісопромисловець  Кельман 
Македонський  офіційно  повідомив  Акціонерне 
Товариство  Р.  і  Т.  Ельворті  про  неможливість 
поставки дубових брусків-вирл і  ясеневих дошок 
через  пограбування  лісопильного  заводу  у  м. 



Рашкові,  Ольгопільського  повіту  Подольської 
губернії,  при  чому  було  вбито  службовця  і 
подальше  керівництво  заводом  було 
проблематичним 248.

Інколи  реквізиції  проводилися  й 
військовими силами гетьмана П. Скоропадського. 
25  травня  та  11  червня  1918  р.  Правління 
Акціонерного  Товариства  зверталося  до 
Військового  міністра  Української  Держави  з 
проханням  звільнити  від  реквізиції  приміщення 
Уманського  відділення  Товариства,  зайнятого 
автомобільною  майстернею  колишньої  8  армії, 
оскільки завод Товариства відновив виробництво. 
Товариш  Військового  Міністра  отаман  Лігнаі  1 
червня  поклав  на  проханні  резолюцію  “До 
виконання.  Про  виконання  доповісти” 249. З 
перебігу подальших подій відомо, що й у 1918, і в 
1919  р.  Уманське  відділення  працювало,  тобто 
резолюцію було виконано (якби приміщення було 
втрачено,  поновлення  роботи  було  би 
неможливим, як це трапилося в Миколаєві). 

Влітку 1918 р.  в  Єлисаветграді працювала 
комісія  з  виявлення  збитків,  нанесених  діями 
більшовиків. Повірений Акціонерного Товариства 
Р. і Т. Ельворті О. Вікєнтьєв подав до неї відповідні 
прохання,  базовані  на  документально 
підтверджених розрахунках збитків. 30 червня та 



31  липня  1918  р.  склали  докладні  “розрахунки 
збитків  від  більшовицького  руху”,  в  яких  було 
зазначено  такі  категорії  витрат,  що  потребували 
відшкодування:

-  зарплатня  червоногвардійцям  із  числа 
робітників заводу - 7659 рублів 80 копійок; 

-  зарплатня  робітникам,  які  охороняли 
завод - 15630 рублів 92 копійки;

-  зарплатня  робітникам-членам  різних 
комісій, наприклад з організації бойової дружини 
- 3889 рублів 71 копійка;

-  компенсація  робітникам  за  витрачений 
на розмін грошей і реквізицію товарів час -  1201 
рубль 14 копійок;

- зарплатня співробітникам за час простою 
заводу 21 лютого - 11 березня (спричинене діями 
більшовиків,  на думку Правління)  -  57090 рублів 
90 копійок;

-  робітникам,  звільненим  без 
попередження  за  два  тижні  через  несподіване 
припинення  робіт  за  військовими  замовленнями 
за  розпорядженням  Радянського  уряду,  за 
вимогою “місцевих більшовиків” було сплачено не 
двотижневу зарплатню в якості вихідної допомоги, 
а місячну, і двотижнева різниця становила 102076 
рублів;



- угін автомобіля “Вульзлей”вартістю 12000 
рублів;

-  пограбування  заводської  каси  -  55000 
рублів 250.

Деталі  двох  останніх  епізодів  пояснюють 
інші документи. 10 липня 1918 р. інший повірений 
Акціонерного  Товариства  Т.  Тищенко  отримав 
посвідчення  №776  судового  слідчого 
Єлисаветградського  окружного  суду  по  першій 
ділянці  Єлисаветградського  повіту  в  тому,  що  в 
судовому слідстві  була  справа  про  пограбування 
20 лютого 1918 р. невідомими особами з загонів М. 
Нікіфорової  та  Бєлєнковича  касира  фірми 
Ельворті  В.  Сомервеля  на  суму  5500  рублів  251. 
“Прошеніє” О. Вікєнтьєва до Комісії  з виявлення 
збитків, нанесених діями більшовиків, пояснювало 
зникнення  автомобіля  системи  “Вульзлей”  з 
території  заводу  діями  агентів  Військово-
Революційного  Комітета  на  вимогу  Комітета 252. 
Парадоксальність  тодішнього  сприйняття 
калейдоскопічного перебігу подій помітна хоча би 
в  тому,  що  анархістські  загони  М.  Нікіфорової 
сприймалися в контексті більшовицького руху.

О. Вікєнтьєв 28 жовтня 1918 р. звернувся й 
до  Міністерства  Торгівлі  та  Промисловості  з 
проханням “постановити про вимагання названої 
суми  з  великоросійської  держави”:  йдеться  про 



455028 рублів 64 копійки - в таку суму оцінювалися 
збитки Акціонерного Товариства, в тому числі від 
знищення приміщення відділення фірми, машин, 
готівки,  меблів  під  час  боїв  між  червоними 
загонами та німецькими військами 23 - 24 березня 
в Миколаєві (втрати на 423728 рублів 64 копійки), 
сплати контрибуцій в Миколаєві 16 березня (2000 
рублів), в Умані 23 травня, 9 вересня 1918 р. (2500 
рублів),  Константинограді  5  червня  (600  рублів), 
Кривому Розі  20  квітня (1000 рублів),  Каховці  30 
квітня (4000 рублів),  Сватово-Лучці  (2000 рублів), 
реквізиції автомобіля в Константинограді (вартість 
- 18000 рублів) і друкарської машини “Ундервуд” в 
Сватово-Лучці (вартість - 1200 рублів) 253. У зв’язку 
з  цими  втратами,  щоби  документально  їх 
підтвердити,  Правління  провело  ревізії  у 
відділеннях - 14 вересня в Лисій Горі, 5 жовтня в 
Долинській,  22  жовтня  в  Константинограді,  28 
жовтня в Сватово-Лучці та 1 листопада в Ромодані 
254.

Інколи примусові  заходи  влади  набували 
дещо  курйозних  форм,  а  деякі  з  них  можна 
вважати  корисними:  27  липня  1918  р.  С. 
Мельницький,  представник  фірми  Ельворті  в 
Долинській,  повідомив,  що  за  “примусовою 
постановою”  коменданта  австрійської  армії  в 



Долинській,  що  стосувалася  всіх  домовласників, 
він був змушений влаштувати тротуар 255. 

Пограбування,  розбійні  напади  та 
контрибуції  вже  з  боку  бандитських  формувань 
продовжилися  і  в  1919  р.,  про  що  свідчить 
повідомлення  завідуючого  Черкаським 
відділенням  Акціонерного  Товариства  М. 
Теплицького  про  погром  у  Черкасах  26  травня 
1919 р., внаслідок якого загинули 3000 людей 256. 26 
жовтня  1919  р.  Правління  Акціонерного 
Товариства  “Урожай”,  членом  якого  було  й 
Акціонерне Товариство Р. і Т. Ельворті, надіслало з 
Одеси  листа  до  Київського  Товариства  Західних 
Земств,  у  якому  привітало  адресатів  зі 
“звільненням  від  надсоціалістичного  режиму”; 
скаржилося  на  те,  що  товариству  “довелося 
повністю  випити  чашу  всіляких  реквізицій  і 
контрибуцій  аж  до  “націоналізації”  наших 
заводів” 257. Правління “Урожаю” констатувало, що 
розруха в господарчому укладі країни, особливо в 
добувній  промисловості  та  на  транспорті, 
призвела  до  майже  повної  зупинки  заводів, 
інтереси яких представляв “Урожай”, тому тепер 
всі  замовлення  слід  було  спрямовувати 
безпосередньо виробникові, а старі зобов’язання - 
вважати анульованими. 



Отже, можна говорити про розвал великої 
посередницької  торгівлі,  що  засвідчено  й  у 
доповіді  членам  правління  “Урожай”  голови 
правління  А.  Хоффмана,  датованій  31  березня 
1919 р. та висланій з Одеси Р. Ельворті до Англії. 
А. Хоффман подає дещо надмірно емоційний, але 
широкий  аналіз  перебігу  подій,  починаючи  з 
жовтня 1917 р.,  характеризує наслідки діяльності 
різних  урядів  в  Україні.  Так,  він  вважає,  що 
діяльність уряду Центральної Ради, починаючи з 
листопада  1917  р.,  була  копіюванням  дій 
Тимчасового уряду з метою встановити державний 
контроль за торгівлею та промисловістю; сировина 
виробникам і готова сільськогосподарська техніка 
мали  розподілятися  через  “Український  відділ 
постачання сільського господарства машинами та 
знаряддями  виробництва”,  який  декларував 
підтримку вітчизняного виробника й працював у 
тісному  контакті  з  Київським  Товариством 
Західних Земств і Українським Народним Банком 
(аналогічно  до  зв’зків  Петроградського  відділу  з 
Центральним Представництвом Земських Товарів 
і  Московським  Народним  Банком).  Південні 
підприємці  вирішили на  нараді  в  Катеринославі 
підтримати  політику  уряду  й  укласти  відповідні 
угоди. Однак цього не вдалося зробити, оскільки 
монополізаторська  політика  уряду  не  була 



підтримана  випуском  власних  грошей:  із 
Петрограда кошти не надходили й стосунки між 
Радянською  Росією  та  Україною  швидко 
загострювалися.

Політику  місцевої  Радянської  влади  А. 
Хоффман вважає руйнівною, показуючи, як було 
паралізовано роботу  контрольованих комісарами 
банків,  що  комісари  дозволяли  видавати  гроші 
підприємствам  тільки  при  згоді  робітників  -  це 
призвело  до  страйку  банківських  працівників  і 
націоналізації  банківської  справи,  до  згортання 
банківської системи в Росії (залишено два банки - 
Всеросійський  Радянський  Федеративний  і 
Московський  Народний).  Анулювалися  державні 
позики, процентні папери, акції,  інші дивідендні 
цінності,  націоналізовувалися  підприємства  з 
капіталом  більше  одного  мільйона  рублів.  Після 
остаточної  окупації  території  України  австро-
німецькими  військами  в  травні  -  червні  1918  р. 
почалися мирні переговори Української держави з 
Росією,  але  ділове  співробітництво  відновити  не 
вдалося.  В  Україні  розпочалося  відновлення 
виробництва й торгівельна активність, але в дуже 
обмежених  масштабах:  так,  завод  Ельворті 
отримав замовленя на молотарки на суму більше 2 
млн.  рублів  із  50%-м  авансуванням,  але  не  зміг 
виконати це замовлення повністю, 500 тис. рублів з 



авансу  фірма  Ельворті  заборгувала.  Завод,  через 
нестачу сировини та палива, працював три дні на 
тиждень  зі  2000  робітників,  тобто  роботою  було 
забезпечено значно меншу кількість працівників. 
Один із членів “Урожаю”, акціонерне товариство 
“І.  І.  Ген”  (Одеса)  в  серпні  1918  р.  вирішило 
продати  підприємство,  бо  надії  на  відновлення 
ефективного виробництва слабшали.

Влітку  того  року  покращилися  стосунки 
України та Росії, відбувся обмін консулами, проте 
вже  на  початку  жовтня  положення  німецького 
блоку  на  західному  театрі  військових  дій 
погіршилося через прорив Болгарського фронту: 
українсько-російські переговори припинилися, бо 
тепер  Росія  меньше  рахувалася  з  позицією 
Німеччини,  яка  підтримувала  Україну.  Впала 
дисципліна  серед  австрійських  окупаційних 
військ,  почастішали  випадки  дезертирства. 
Військові сили С. Петлюри поширили свій вплив 
на  території  України,  та  англо-французькі  сили, 
що підтримували білих, у листопаді висадилися в 
Одесі; Радянська Росія вела наступ на Харків, який 
завершився  його  окупацією.  Добровольча  армія 
контролювала  Кубань.  Позиції  Директорії  в 
Центральній  Україні  виявилися  слабкими  не 
міцними  і  до  кінця  березня  1919  р.  більшовики 
окупували більшість її території.



А.  Хоффман  підкреслює,  що  зв’язок  між 
промисловими підприємствами майже зник, було 
повністю  зруйновано  звичну  фінансову  систему, 
його  прогноз  на  відновлення  виробництва  був 
украй песимістичним 258.

У  цей  самий  час  А.  Іонгмен  нагамагався 
потрапити  до  Єлисаветграда  через  території, 
контрольовані  Добровольчою  армією.  1  серпня 
1919 р. він підписав звіт “Моя недавня подорож до 
Росії.  Нотатки та враження”, в якому подав свою 
оцінку  ситуації  в  південних  районах  колишньої 
імперії  та  проаналізував  політику  урядів, 
встановлених Добровольчою армією. 

А.  Іонгмен відвідав Новоросійськ,  Ростов-
на-Дону,  Таганрог  і  Катеринодар,  тобто частину 
Кубані  та  Донеччини.  Як  одну  з  головних 
місцевих проблем А. Іонгмен відзначив наявність 
митних  кордонів  між  Кубанню  та  Донецьким 
регіоном,  що насамперед  заважали  торгівельним 
зв’язкам,  спричиняли  різницю  цін  у  регіонах. 
Саме тому, вважав автор, у Ростові хліб коштував 
4,5 рублів за фунт, у Катеринодарі - 1,5 рублі, а в 
Новоросійську - 2,3 рублі за фунт. 

А.  Іонгмен повідомив,  що в краї  існувало 
декілька  урядів:  Кубанський  уряд  і  уряд 
Добровольчої  армії  (обидва  -  в  Катеринодарі), 
Донецький  уряд  (Новочеркаськ).  У  регіоні 



спостерігалося зростання хабарництва, складнощі 
з організацією цивільного порядку на територіях, 
що  відвойовувалися  у  Червоної  армії.  Заробітків 
людей ледве вистачало на продукти харчування, 
що  через  інфляцію  коштували  дуже  дорого. 
Купівельну  спроможність  населення  А.  Іонгмен 
оцінював  як  наполовину  нижчу  за  довоєнну. 
Поштово-телеграфні  послуги  подорожчали  в  5-6 
разів, митні тарифи - тільки на 10%, але залізничні 
послуги  -  в  10  разів.  Податки  зросли  та  їх 
наполегливо  збирали;  потреба  у  грошах  була 
настільки  актуальною,  що  було  важко  знайти 
розмінні  дрібні  купюри;  через  параліч 
промисловості  гроші  поглинало  сільське 
господарство. В обігу одночасно знаходилися старі 
царські рублі, рублі Тимчасового уряду та донська 
валюта (емісія здійснюється Ростовським філіалом 
урядового  банку).  З  незрозумілих  причин 
останній  вид  грошей  користувався  меньшою 
популярністю, ніж перший, незважаючи на те, що 
більшовики  друкували  велику  кількість 
миколаївських  рублів.  Іонгмен  пояснював  цей 
феномен  розбалансованістю  фінансової  системи. 
За таких умов село, наче насос, викачувало готівку. 
Імпортні  товари  були  рідкістю,  тому  тримався 
високий  обмінний  курс  іноземної  валюти:  фунт 
стерлінгів  коштував  250  донських  рублів. 



Наприкінці  звіту  Іонгмен  навів  порівняльну 
таблицю цін на різні товари до війни та в 1919 р. 
Згідно  таблиці,  продукти  харчування  в  Ростові 
подорожчали  в  50-500  разів  (хліб,  цукор,  овочі  - 
найбільше), залізо та вугілля - у 24 рази, цегла - у 
71 раз, деревина - у 160 разів.

А.  Іонгмен  надзвичайно  негативно 
оцінював політику більшовиків, звинувачував їх у 
масових вбивствах,  руйнуванні  залізниць,  мостів, 
водогонів,  сільських  господарств,  безглуздому 
нищенні  сільськогосподарських  знарядь. 
Водночас, він зазначив, що характер Добровольчої 
армії  не  відповідав  назві:  її  комплектували  на 
основі  призову.  Іонгмен,  однак,  схвально 
відгукнувся про політику урядів, контрольованих 
Добровольчою  армією,  особливо  в  сфері 
відновлення  промислового  виробництва  й 
торгівлі. Експорт товарів був тоді можливий лише 
на основі соціальних квот, визначених урядовими 
інституціями.  Це  мало  забезпечити  пріорітет 
внутрішніх  потреб.  Урядові  кола  провели 
конференцію промисловців, на якій був присутній 
автор звіту і  звідки він отримав інформацію про 
стан  найважливіших  металургійних  підприємств 
краю  -  джерел  сировини  заводу  Ельворті.  Він 
відзначив фізичну збереженність Новоросійського 
заводу (Юзівка), Нікопольсько - Маріупольського, 



Російсько - Бельгійського (Єнакієве) заводів, заводу 
“Російський  Провіданс”  (Маріуполь), 
Таганрогського  заводу.  Іонгмен  вважав,  що 
найближчим часом можна було розраховувати на 
відновлення виробництва на тих заводах. В аналізі 
стану  вищезгаданих  заводів  важливою  видається 
подібність деяких моментів до ситуації з заводом 
Ельворті:  збереженість виробництва та зайнятість 
тільки частини штату. Так, у Новоросійську з 9000 
робітників  працювали тільки  3000,  в  Таганрозі  – 
2500, на Макіївських шахтах - 300 з 4000 чоловік. У 
поселенні Нікопольсько - Маріупольського заводу 
(станція  Сартана)  залишилося 1200  прцівників  із 
14000.  Лише  Таганрогський  завод  мав  державну 
підтримку.  Взагалі  фінансові  ресурси  всіх 
компаній були вичерпані, хоча уряд заборгував їм 
великі  суми грошей.  У Юзівці,  Сартані,  Макіївці 
робітники  згодні  були  працювати  за  продукти 
харчування.  Транспорт  взагалі  й  локомотивно-
вагонний  парк  зокрема  знаходилися  в  особливо 
жалюгідному  стані  та  потребували  термінового 
ремонту.  Уряди  обіцяли,  що  ані  транспортні 
засоби,  ані  майно  підприємств  не  піддаватимуть 
реквізиції  -  це  свідчило  про  наявність  практики 
реквізування не тільки в діяльності Червоної армії 
чи органів радянської влади.



Взагалі  А.  Іонгмен  дав  оптимістичну 
оцінку  перспектив  політичної  стабілізації  та 
промислового відродження регіону 259. Зрозуміло, 
він мав надії на реалізацію подібної політики і в 
Єлисаветграді  після переходу міста під  контроль 
білих  сил.  Це  відбулося  18  серпня  1919  р.,  і 
адміністрація  заводу  намагалася  використати 
можливості  отримання  сировини  та  палива  з 
урядових  ресурсів.  Ф.  Енгеля,  який  до  того 
працював  у  радянському  заводоуправлінні 
(Правління довіряло йому як старому робітникові 
й  акціонерові  Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті), 
відрядили  в  серпні  1919  р.  до  Симферополя,  на 
з’їзд Промисловців Півдня Росії, де він повідомив 
Головного  консультанта  Управління 
Продовольства  про  готовність  Акціонерного 
Товариства Р. і Т. Ельворті прийняти замовлення 
на  сільськогосподарські  машини  на  умовах, 
вироблених з’їздом 25-28 серпня (1000 сівалок і 500 
молотарок  за  15000  пудів  заліза  та  20000  пудів 
чавуну).  Ф.  Енгель  подав  головному 
вповноваженому з розподілу палива прохання на 
виділення ресурсів для Акціонерного Товариства 
(2000 пудів нафти, 10000 пудів вугілля, 5000 пудів 
ливарного  антрациту,  1000  пудів  ковальського 
вугілля),  після  чого  виїхав  з  метою 



проконтролювати  перевантаження  чавуну  до 
Олександрівська та до Катеринослава 260.

Повернувшися  до  Англії,  А.  Іонгмен 
отримав  від  Р.  Ельворті  довіреність  на  ведення 
справ  останнього  на  території  колишньої 
Російської імперії з правом навіть продати майно 
довірителя (довіреність оформлено 5 вересня 1919 
р. в Лондоні в нотаріальній конторі “Джон Венн і 
Сини”) 261. . Він одразу виїхав до Одеси, де зустрівся 
з  Ф.  Майшем  і  планував  дістатися  до 
Єлисаветграда, але не судилося: в листі з Одеси (20 
грудня 1919 р.) Іонгмен характеризував військову 
ситуацію  як  погану;  описуючи  свою  зустріч  із 
Сергієм  Тимофійовичем  Варун-Секретом, 
колишнім  членом  Державної  Думи  та  головою 
Єлисаветградської Земської Управи, він повідомив, 
що Варун-Секрет звинувачував Британію в тому, 
що  вона  не  вживала  енергійних  засобів  задля 
придушення більшовизму 262. В листі від 17 лютого 
1920  р.  із  Салонік  (Греція)  А.Іонгмен  надав 
драматичний  опис  евакуації  морем  із  Одеси, 
зайнятої Червоною армією 263.

Початок  січня  1920  р.  знаменувався 
запеклими  боями  між  силами  Червоної  та 
Добровольчої армій. 4, 7, 9, та 13 січня склали акти 
про  чи  не  останні  реквізиції  майна  заводу 
Ельворті:  на  пальне  для  паротягів  конфіскували 



рештки деревини зі складу заводу; перші три акти 
підписував  військовий  комендант  станції 
Єлисаветград,  а  останній  -  представник 
заводського  комітету  І.  Добровольский 264 

(коменданта вже не було,  бо  червоні  частини 11 
січня  зайняли  станцію  та  встановили  24  січня 
радянську владу в місті). Надіям А. Іонгмена та Ф. 
Майша  повернутися  до  Єлисаветграда  разом  із 
Добровольчою армією остаточно прийшов кінець.

До дії  знову вступив Декрет від 17 квітня 
1919  р.  про  порядок  націоналізації  всіх 
машинобудівних заводів,  і  20 квітня 1920 р.  Рада 
Народного  Господарства  УРСР  надіслала 
Правлінню  Акціонерного  Товариства  Р.  і  Т. 
Ельворті  листа  за  №  629,  в  якому  пропонувала 
передати  повноваження  знов  обраному  й  19 
березня  1920  р.  затвердженому  Ревкомом 
заводоуправлінню у складі І. Добровольського, А. 
Панкіна  та  Ф.  Енгеля.  При  цьому  членам 
Правління  пропонувалося  продовжити  роботу  зі 
збереженням  зарплатні  та  прийняти  заходи  до 
складання баланса на 1 травня поточного року 265.

28 березня - 3 квітня 1920 р. відбулися нові 
вибори до Єлисаветградської  міської  Ради. Зі  102 
місць 72 вибороли більшовики, тому не дивно, що 
за  рішенням  Ради  19  -  23  квітня  було  здійснено 
націоналізацію машинобудівних заводів Ельворті, 



Яскульського,  Шкловського,  а  до  жовтня  1920  р. 
було завершено націоналізацію всіх промислових і 
торгівельних підприємств 266.

Символічним  актом,  що  остаточно 
поставив  крапку  на  історії  Акціонерного 
Товариства Р. і Т. Ельворті в Єлисаветграді, можна 
вважати  документально  засвідчене  відкриття  11 
травня 1923 р. сейфу В. Лартера 267.  В сейфі було 
знайдено  патентну  документацію,  дві  акції 
Товариства на ім’я Р. Ельворті, свідоцтва на право 
використання товарного знаку, інші документи. З 
1  квітня  1922  р.  підприємство  офіційно  стало 
йменуватися  Третім  сільськогосподарськи  - 
машинобудівним  заводом  Укртрестсільмашу,  а  з 
17  листопада  1922  р.  за  рішенням 
Єлисаветградської  повітової  Ради  стало  носити 
ім’я “Червона Зірка”. З березня того ж року завод 
управлявся  не  колегіально,  а  директором  П. 
Заливайком,  головним  інженером  при  якому 
працював син Ю. Х. Ганзена Християн Юлійович 
Ганзен.  У  серпні  1923  р.  сівалки  та  молотарки 
“Червоної Зірки” експонувалися на Всеросійській 
промисловій  виставці  (Москва)  та  отримали 
нагороду  -  Атестат  Центрального  Виконавчого 
Комітету  СРСР.  Наприкінці  1924  р.  завод  досяг 
довоєнного рівня виробництва. За статистичними 
даними,  в  1920  р.  в  Єлисаветградському  окрузі 



існувало  1610  промислових  підприємств,  із  них 
працювали  1482  (в  губернії  в  цілому  було  4046 
підприємств,  але  працювало  з  них  3662).  На 
виробництві було зайнято 6707 чоловік в окрузі та 
22924 - в губернії. В 1923-1924 рр. сільгосподарське 
машинобудування  України  випустило  продукції 
на  27  млн.  11  тис.  довоєнних  рублів,  що  склало 
47,2%  від  рівня  1912  р.  (в  цілому  промислове 
виробництво склало 1 млрд. 367 млн. 176 тис. 200 
руб.,  що дорівнювало 38,5% виробництва 1912 р.) 
268.

Члени  Правління  Акціонерного 
Товариства,  що  перебували  за  кордоном, 
намагалися знайти інші шляхи до свого бізнесу - 
через  британське  Міністерство  Іноземних  Справ. 
Х. М. Кларксон Вебб пише, що:

Після  перемир'я  1918  р. 
батько  висунув  вимогу  до 
Комуністичної  Росії  компенсувати 
втрату  бізнесу,  що  за  його 
ретельними  підрахунками 
коштував мінімум 12,5 млн срібних 
рублів.  Він  звернувся  до 
Міністерства Іноземних Справ про 
повернення  3251274  рублів,  що 
належали йому особисто, та 874679 



рублів,  що  належали  сім’ї  та 
найближчим  родичам;  це  робило 
його  найбільшим  приватним 
кредитором  Комуністичної  Росії... 
Комуністична Росія так ніколи й не 
визнала  ці  претензії,  завод  зараз 
існує під назвою “Червона Зірка” в 
Кіровограді 269 .

 Привертає  увагу  той  факт,  що  сім’я 
Ельворті  претендувала  в  сумі  лише  на  4125953 
рублі з 12,5 млн. Оскільки акціонерам - не членам 
сім’ї  належала  невелика  доля  вартості  бізнесу  (в 
1938  р.  -  186,5  акцій  із  2500),  залишається 
припустити,  що  іншу  частину  вартості 
підприємства  Р.  Ельворті  вважав такою, що мала 
піти на сплату боргів.

Члени  Правління  Акціонерного 
Товариства  в  екзилі  намагалися  проаналізувати 
перебіг  подій  часів  Першої  світової  та 
громадянської  воєн і  І  вересня 1921 р.  в  Лондоні 
підписали  “Звіт  директорів  Р.  і  Т.  Ельворті  Лтд, 
Єлисаветград”.  Цей  документ  подає  ретельний 
аналіз  справ  Акціонерного  Товариства  у  1914  - 
1921  рр.  і  формулює  завдання  до  майбутнього 
вирішення проблеми повернення до бізнесу. 



Звіт  пояснює  причину  неповернення  А. 
Іонгмена  та  В.  Лартера  до  Єлисаветграда  на 
початку 1918 р. тим, що органи Радянської влади 
не видавали в’їздні візи британським громадянам. 
Взагалі жовтневий переворот і радянську політику 
автори звіту оцінюють як згубні, в якості прикладу 
наводиться 50%-ве падіння виробництва впродовж 
лише  першого  тижня  після  перевороту.  В 
намаганні  врятувати  фінансову  стабільність 
фірми, А. Іонгмен домовився у травні 1919 р. про 
низку  торгових  операцій  із  керівництвом 
Добровольчої  армії:  поставки  товарів  на  60  тис. 
фунтів  стерлінгів  для  денікінського  уряду  й 
експортування  сільськогосподарської  техніки  на 
суму  близько  100  тис.  до  Новоросійська  на 
бартерній  основі  (поставки  ячменю).  Але 
британська  оцінка  військової  ситуації  як 
стабільної  виявилася  помилковою:  наступ 
Червоної  армії  спричинив  евакуацію  з 
Новоросійська  та  втрату  частини  британських 
вантажів.

У звіті підкреслювалося, що вирішення всіх 
складних  питань  торгових  поставок  потребувало 
наявності юридичної особи в Англії, тому в грудні 
1919  р.  в  Лондоні  було  зареєстровано  “Р.  і  Т. 
Ельворті Лондон ЛТД”.



Закуплені  для  Добровольчої  армії  товари 
(тютюн,  вовна  і  т.  д.)  було  дуже  складно 
реалізувати; у звіті йшлося, що денікінський уряд 
у рахунок боргів фірми виділив 15 тис. комплектів 
обмундирування,  що  вже  було  в  користуванні  і 
яке теж було складно продати. Таким чином, суто 
торгівельна діяльність в умовах війни не принесла 
прибутків.

Ситуацію  в  Єлисаветграді  автори  звіту 
оцінювали загалом як задовільну, оскільки майно 
не було знищене;  після націоналізації  на керівні 
посади в заводоуправлінні були призначені люди, 
яким власники довіряли, будучи впевненими, що 
нове  керівництво  збереже  підприємство  за  будь-
яких умов; більшість старих кадрів залишилася й у 
керівництві відділеннями фірми.

Правління Акціонерного Товариства Р. і Т. 
Ельворті вважало, що об’єднання зусиль власників 
різних  іноземних  підприємств  у  колишній 
Російській  імперії  було  важливим  завданням 
боротьби  за  своє  майно.  Правління  вело 
переговори  з  власниками  Акціонерного 
Товариства Гельферіх  -  Саде з  Харкова (німецькі 
капітали)  та  заводу  Джона  Грівза  (Грієвза)  та 
компанії,  Бердянськ  (англійські  власники), 
плануючи  скласти  з  ними  угоду.  Об’єднавшися, 
можна  було  домагатися  від  радянських  органів 



влади концесії на власне підприємство, з приводу 
чого  велися  переговори  з  радянським 
представником  у  Великій  Британії  Леонідом 
Красіним 270.  Прецедент  тому  був:  Російсько  - 
Азійська  Об’єднана  Компанія  отримала  в 
концесію стару Киштимську компанію.

Звіт  директорів  було  надіслано  А. 
Іонгменом Вільяму Ельворті, молодшому брату Р. 
П.  Ельворті.  В супровідному листі  від 14 вересня 
1921 р. він писав про ідею створити навіть спільне 
підприємство  “Ельворті  Саде  ЛТД”  зі  спільними 
акціями,  висловлював  надію  на  те,  що  фірма 
Грівза також ввійде до синдикату, знову згадував 
про бесіду з Л. Красіним 271.

У  листі  до  Р.  П.  Ельворті,  датованому  26 
травня  1922  р.,  колишній  гласний 
Єлисаветградської  міської  Думи  Ф.  Шевяков 
висловив надію, що після Генуезької конференції 
Ельворті  зможуть  повернутися  до  України 272; 
взагалі  надії  отримати  фірму  в  концесію  були 
сильними.  Однак  міжнародна  економічна 
конференція в Генуї 10 квітня - 19 травня 1922 р. 
не  принесла  вирішення  проблеми  компенсації 
економічних збитків насамперед через підписання 
16  квітня  сепаратного  німецько-російського 
договору  в  Рапалло.  Економічні  питання  було 
перенесено на Гаазьку конференцію 26 червня - 19 



липня 1922 р., яка теж не вирішила цих питань і 
закінчилася,  з  ініціативи  Великої  Британії, 
забороною західним державам складати сепаратні 
угоди  про  концесії  в  радянських  республіках 
(резолюція Л. Уркарта).

Акціонерне  Товариство  ще  певний  час 
існувало,  в  1938  р.  навіть  проводилися  виплати 
дивідендів за акціями, що складали дуже незначні 
суми:  6  шилінгів  11  пенсів  на  акцію,  власник 
найбільшої кількості  акцій М. Ельворті отримала 
всього 201 фунт 12 шилінгів 5 пенсів за 583 акції 273. 
Ймовірно,  це  були  останні  виплати  дивідендів 
акціонерам Товариства з  прибутків  на банківські 
внески. Після 1938 р. Акціонерне Товариство Р. і Т. 
Ельворті фактично припинило своє існування.

Нащадки Ельворті порушували справу про 
повернення прав на майно або компенсацію втрат, 
але  довгий  час  безрезультатно.  Ще  у  1921  р.  в 
Лондоні  було  створено  Асоціацію  британських 
кредиторів Росії. Її членом був і Майкл Кларксон 
Вебб,  онук  Р.  П.  Ельворті.  Як  професійний 
бухгалтер, він допомагав асоціації з оформленням 
документів.  Нарешті,  наприкінці  1980-х  років 
Радянський і Британський уряди домовилися, що 
заморожені авуари царського уряду, що склали в 
1987  р.  47  млн.  фунтів  стерлінгів,  поділять 
пропорційно  до  втрат  членів  асоціації  274,  але 



тільки  якщо  вони  відмовляться  від  подальших 
претензій. Відповідні документи було оформлено, 
нащадки  Р.  Ельворті  отримали  певні  суми,  які 
вони  не  афішують,  підкреслюючи  втім,  що  ці 
компенсації  невеликі,  нееквівалентні  вартості 
втраченого майна. 

Підводячи підсумки, відзначу, що в умовах 
зміни соціального устрою, яка відбувалася в 1917 
-1920 рр. в Україні, доля Акціонерного Товариства 
Р.  і  Т.  Ельворті  не  могла  бути  іншою. 
Націоналізація  підприємства  була  кінцевою 
ланкою процесу переходу,  їй  передували розпад 
звичних  фінансових,  партнерських  зв’язків  і 
падіння  виробництва.  Виявилися  зруйнованими 
форми  зв’язків  робітників  і  власників,  що  були 
продуктивними  й  забезпечували  соціальну 
стабільність впродовж тривалого часу.

Зіграв  свою  роль  і  фактор  особистих 
якостей  людей,  які  в  той  час  керували  фірмою. 
Якби в 1918 - 1919 рр. в Єлисаветграді знаходилися 
А.  Іонгмен  або  Р.  Ельворті,  їхній  авторитет, 
мудрість  і  широчина  кругозору  дозволили  би 
приймати  гнучкіші  та  конструктивні  рішення. 
Але, безумовно, це не змінило би результату. Втім, 
навіть  за  таких  обставин  форма  управління 
Акціонерним  Товариством  виявилася  достатньо 
ефективною,  щоби  забезпечити  швидку 



переорієнтацію  виробництва  на  різні  види 
продукції  (особливо  важливим  був  перехід  від 
військової  продукції  до  випуску 
сільськогосподарських машин на початку 1918 р.), 
функціонування  мережі  відділень,  співпрацю  з 
органами  влади  при  різних  режимах  і  навіть 
збереження соціальної сфери.

Майно заводу було в цілому збережено, що 
говорить  про  свідомість  співробітників  і 
робітників,  які  не  допустили  його  розкрадання. 
Вже в 1920 - 1921 рр.  виробництво відновилося в 
нових  економічних  умовах.  Принцип 
централізованого  управління  промисловістю  та 
розподілу  продукції  робив  непотрібною  мережу 
відділень,  але  виробництво  розвивалося. 
Підприємство  швидко  стало  монополістом  у 
виробництві  сівалок  і  зберігло  цей  статус  як  у 
довоєнний  період,  так  і  після  Другої  світової 
війни,  коли  взагалі  стало  визнаним  найбільшим 
виробником  та  імпортером  сівалок  у  Європі. 
Кількість  працівників  у  виробничому об’єднанні 
“Червона Зірка” в 1980 роки сягла майже 11 тис. 
чоловік,  до  початку  1990-х  років  об’єднання 
зберігало  позиції  успішного  флагмана 
кіровоградської  індустрії.  Нові  процеси  в 
економіці  України  болюче  вдарили  по  гіганту-
монополісту,  економічна  політика  “Червоної 



Зірки”,  що  включала  акціонування  (вдруге  за 
історію фірми), виявилася, на жаль, неефективною 
і  призвела  до  обвального  падіння  рівня 
виробництва, незайнятості штату в з середини і до 
кінця  1990-х  років.  Ситуація  виглядала  дуже 
подібною до тієї, що склалася у 1918 - 1920 роках. 

Мабуть,  шляхи  виходу  слід  шукати, 
вивчивши  досвід  минулого.  Сучасна  економіка 
вимагає  від  підприємства  рис,  притаманних 
Акціонерному Товариству Р. і Т. Ельворті в 1910-х 
роках:  гнучкості,  широкого  асортименту  товарів, 
швидкого  переходу  на  нову  продукцію, 
постійного  інженерного  пошуку, 
конкурентноспроможності,  цілеспрямованості 
маркетингової політики та стимулювання інтересу 
робітника до забезпечення якісного, ефективного 
виробництва.



 РОЗДІЛ 3.

 Винахідництво та патентна справа 

на заводі Ельворті

Хоча  Р.  Ельворті  в  Кіровограді  згадують 
переважно  як  власника  та  керівника 
проквітаючого заводу, найбільшої та найбагатішої 
справи на зламі ХІХ - ХХ сторіч, він зформувався 
насамперед  як  інженер  (за  вже  згаданим 
твердженням Х. М. Кларксон Вебб, до смерті брата 
Томаса,  менеджера  підприємства,  Роберт  був 
інженером-конструктором275).  Як  інженер  він 
реалізувався  ще  у  США  (див.  Розділ  1),  але 
зоряний його час прийшов, безумовно, в Україні.

Брати Ельворті, які приїхали до Харкова та 
Єлісаветграда  як  дистриб’ютори  провідних 
західних  виробників  сільськогосподарської 
техніки,  насамперед  “Клейтона  та  Шатлворта” 
(завод  у  Лінкольні,  Англія,  філіал  у  Відні), 
збагнули  необхідність  відкрити  майстерню  з 
ремонту  проданої  техніки,  а  також  виробляти 



власні машини 276:  західна техніка, розрахована на 
використання  для  обробки  супіщаних  і 
суглинистих  грунтів,  червоноземів,  не  зовсім 
підходила  для  масних,  важких  українських 
чорноземів.  Випуск  сівалок  власної  конструкції 
(найвідоміші моделі - “Росія” й “Імперія”) приніс 
Р.  Ельворті  європейську  славу  та  величезні 
прибутки.  На  сільськогосподарських  і 
промислових  виставках,  ярмарках  конструкцію 
Ельворті було відзначено та нагороджено: Срібна 
медаль  Подольського  Товариства  сільського 
господарства (Вінниця) за сівалку “Росія”, 1901 р.; 
Велика  золота  медаль  Першої  Всеросійської 
виставки  насіння  та  машин  для  посіву  (С.  - 
Петербург)  за  11-ти  та  17-ти  рядкові  і  розкидні 
сівалки, 1908 р.; Золота медаль Сорокської земської 
сільськогосподарської  та  кустарно-промислової 
виставки (м. Сороки, Бесарабія) за рядкові сівалки, 
1909  р.;  Срібна  медаль  виставки 
сільськогосподарського  господарства, 
тваринництва  та  кустарного  промислу  (м. 
Панєвєж),  за  дискову  сівалку  патенту  Ельворті, 
1913 р.  Окрім цього,  інші  види продукції  фірми 
також неодноразово отримували нагороди. Малою 
срібною медаллю Київської сільськогосподарської 
та промислової  виставки 1897 р.  було відзначено 
млинарські  постави  й  олійні  комплекти; 



Схвального  листа  Міністерства  Землеробства  і 
Державного  майна  фірма  Ельворті  отримала  за 
віялку  №2890,  експоновану  в  1901р.  у  Вінниці; 
Почесним  відгуком  Бєлєцької 
сільськогосподарської  та  промислової  виставки 
1909 р. було удостоєно “доцільний тип нафтового 
двигуна  заводу Беліндер”  (імовірно,  йдеться  про 
удосконалення двигуна системи заводу Беліндер), 
вищеназвана  Сорокська  земська  виставка  1909  р. 
відзначила  фірму  золотою  медаллю  й  за 
молотарку; Міжнародна виставка в Казані того ж 
1909  р.,  багатому  на  нагороди  Акціонерного 
Товариства,  нагородила  Великою  золотою 
медаллю  головного  управління  землеустрою  та 
землеробства за “відмінне виконання з технічного 
боку  складної  молотарки  з  приводом...  чудову 
роботу в смислі продуктивності, чистоти обмолоту 
й  сортування  зерна”;  Малою  золотою  медаллю 
Смоленської  обласної  сільськогосподарської  та 
кустарної  виставки  1912  р.  було  нагороджено 
Акціонерне  Товариство  Р.  і  Т.  Ельворті  за 
“представлений  на  виставку  гідравлічний  прес 
хорошої  конструкції  для дрібного виробництва”. 
Дипломи  вищеозначених  нагород  збереглися  в 
Кіровоградському  краєзнавчому  музеї  277. 
Щорічник “Голоса Юга” за  1913 р.  повідомляє й 
про  інші,  ще  престижніші  відзнаки,  виборені 



фірмою:  вища  нагорода  “Державний  герб”  на 
Всеросійській  виставці  в  Нижньому  Новгороді  в 
1896 р., вища нагорода (Золота медаль) Всесвітньої 
виставки в Парижі (1900 р.),  Великі золоті медалі 
обласних виставок в Полтаві, Одесі, Катеринославі 
й Омську 278. Навіть сама назва сівалки “Росія” була 
певною  гарантією  попиту  покупців,  тому 
конкурент фірми Ельворті завод А. Шкловського в 
Єлисаветграді  назвав  свою  сівалку  “Південна 
Росія”.  Одним  із  найвдаліших  винаходів  Р. 
Ельворті  був  висівний  апарат  нової  конструкції, 
що дозволяв точніше дозувати висів, оптимізувати 
процес висівання й економити насіння. При цьому 
пристрій  міг  забезпечити  висів  насіння  різних 
культур  (привілей  від  24  лютого  1898  р.  в 
доповнення до привілею від 15 березня 1897 р. 279).

Привілеями  від  28  лютого  1913  р.  було 
зафіксовано  права  вже  Акціонерного  Товариства 
Р. і Т. Ельворті на винаходи викидного апарата для 
сівалок  і  ворошилки  для  висіву  бурякового 
насіння хлібними сівалками  280.  28 червня 1898 р. 
було  видано  привілей  на  пристрій  для 
регулювання  заглиблення  у  грунт  сошників  у 
рядкових сівалках 281. Привілеєм від 25 вересня 1900 
р.  фіксувався  пріорітет  “купця  Р.  Ельворті”  на 
пристрій  у  сівалках  для  регулювання  густоти 
висіву, в додаток до привілею від 1 квітня 1898 р. 282



5  січня  1909  р.  було  сплачено  мито  за 
привілеї  на  удосконалений  кінний  привід 
Ельворті;  креслення  цієї  машини  показують  її 
новітність  у  порівнянні  з  системами  Ч.  Ранда 
(Чікаго)  та  фірми  “Вільгельм  Штолль”  (Торгау), 
системи  “Superior”.  Ідеться  про  новий  механізм 
поворотних  шарнірів  і  тяг 283.  До  ідеї 
удосконалення  підвіски  кінного  екіпажу  для 
вантажних перевезень  Р.  Ельворті  повернеться  й 
значно пізніше, коли звернеться до Лондонського 
патентного  бюро  “Chartered patent agents, 
G.F.Redfern & С°” (документ від 17 лютого 1917 р. 
подає  докладний  опис  винаходу  безресорної 
підвіски, виконаний спеціалістами цієї агенції) 284.

Порядок  оформлення  патентів  у 
тогочасній  Російській  імперії  був  надзвичайно 
важким  і  передбачав  проходження  декількох 
етапів.  Спочатку  автор  мав  отримати  в 
Міністерстві Торгівлі та Промисловості Охоронне 
свідоцтво,  що  фіксувало  його  пріорітет. 
Наступним  кроком  було  отримання  Привілею, 
тобто  патенту,  що  відбувалося  дуже  довго,  з 
численними  бюрократичними  перешкодами. 
Інколи  простіше  було  отримати  додатковий 
привілей  до  виданого  раніше  привілею,  що  й 
радили  зробити  Р.  Ельворті  працівники  фірми 
“Каупе  і  Чекалов”  (петербурзької  агенції,  що 



допомагала  авторам  у  патентній  справі  й 
захищала  в  тому  числі  інтереси  Р.  Ельворті,  а 
згодом -  Акціонерного  Товариства)  в  листі  від  8 
грудня 1904 р. 285

Після  отримання  привілеїв  треба  було 
сплачувати мито за їх використання. 3 січня 1901 
р.  фірма  “Каупе  і  Чекалов”  повідомила,  що  за 
новим законом треба сплачувати за привілей на 8 
років 355 рублів мита й 125 рублів за дев’ятий рік 
286. Починаючи з 10 року привілей втрачав силу й 
винахід переходив у загальне надбання.  Але для 
того, щоби впродовж 9 років привілей не втрачав 
сили,  було  необхідно  отримати  свідоцтво 
фабричного інспектора губернії по те, що винахід 
впроваджено у виробництво. Наприклад, 25 квітня 
1903  р.  старший  фабричний  інспектор 
Херсонської  губернії  видав  заводу  Ельворті 
свідоцтва  за  №1063-65  у  тому,  що  привілеї  на 
пристрій для регулювання заглиблення сошників 
у  грунт,  на  удосконалення  в  сівалках  з  метою 
пристосувати  їх  до  висіву  різного  насіння,  на 
пристрій у сівалках на регулювання густоти висіву 
впроваджені  у  виробництво  в  Росії,  продавалися 
та  використовувалися  на  території  імперії  287. 30 
червня  1910  р.  було  видане  посвідчення  про 
приведення  до  дії  привілею  на  молотарку  з 
відбійним барабаном 288. Такий складний порядок 



мав  забезпечити  виключення  можливості  видачі 
патентів на однакові винаходи різним авторам, а 
також  стимулювати  ефективність  використання 
винаходів.

Р.  Ельворті  приділяв  особливу  увагу 
патентуванню своїх винаходів, тому й доручив цю 
справу  спеціалізованій  агенції  289.  Автор  міг 
продати  ліцензію  на  право  виготовлення  певної 
кількості машин за своїм винаходом іншій фірмі. 
Наприклад, у листі матері від 7 квітня 1878 р., Р. 
Ельворті  повідомив,  що  “Клейтон  і  Шатлворт” 
були  зацікавлені  в  новому  винаході  Роберта  - 
соломотопці: “Їхній Віденський філіал також бере 
50 ліцензій на соломотопки” 290 .



Соломотопка  була  одним  із  найвдаліших 
винаходів Роберта Пієрса Ельворті. 

Х.М. Кларксон Вебб так коментує історію 
створення цієї машини: 

В 1895 році батько приїхав 
до  Англії  й  зустрічався  з  п. 
Клейтоном  з  компанії  “Клейтон  і 
Шатлворт”  із  Лінкольна  з  метою 
обговорити  проблему  топки  на 
соломі для молотарок. Його давно 
турбувало  те,  як  багато  соломи 
втрачається  під  час  обмолоту.  Її 
звичайно  спалювали.  Тому  він 
сконструював  спеціальну  топку 
для  парових  двигунів,  де 
спалювалася  солома,  економлячи 
таким  чином  інше  паливо.  Він 
отримав  патент  на  цей винахід,  а 
Віденський  філіал  “Клейтона  і 
Шатлворта”  придбав  50  ліцензій 
для себе 291 .

Отже,  Х.  М.  Кларксон  Вебб  назагал 
правильно передає  цю  історію,  за  винятком 
датування:  вищенаведений  витяг  із  листа  Р. 
Ельворті свідчить про те, що в 1878 р. соломотопка 



вже  існувала.  Цей  винахід  справді  був 
надзвичайно  важливим.  До  того  не  вдавалося 
подолати вибуховий характер спалювання соломи, 
тепер,  із  поширенням  нового  локомобілю  з 
топкою  Р.  Ельворті,  не  лише  заощаджували 
пальне,  але  й  ширше  розповсюджувалася 
практика  машинного  обмолоту.  Молотарки  з 
локомобілем  були  в  торгівлі  Ельворті  другою  за 
значенням машиною після сівалок. 

Складна система охорони авторських прав 
у Російській імперії давала свої результати, в тому 
числі  й  фінансові.  Наприклад,  у 1906 р.  власник 
заводу сільськогосподарських машин і знаряддь у 
Великому Токмаку Таврійської губернії Й. Й. Фукс 
забов’язався  виплатити заводу  Ельворті  штраф у 
760 рублів за випуск сівалок із висівним апаратом 
системи Ельворті, припинити виробництво таких 
машин, демонтувати апарати й надіслати на завод 
Ельворті  292;  24  листопада  1911  р.  Російсько-
Шведське  торгівельно-промислове  товариство 
(Рига)  сплатило Акціонерному Товариству Р.  і  Т. 
Ельворті  1500  рублів  штрафу  за  порушення 
Привілею  Ельворті  на  катушковий  висівний 
апарат  у  сівалках  і  зобов’язалося  такі  сівалки 
більше не продавати в Росії 293. 

Інколи  виробники  просто  боялися 
порушити  чужий  привілей  і  отримати  штрафні 



санкції,  тому  вони  заздалегідь  намагалися 
погодити  спірні  питання,  як,  наприклад,  завод 
землеробських  знаряддь  Я.  І.  Бадовського 
(Олександрівськ): 18 серпня 1901 р. він надіслав на 
завод  Ельворті  модель  свого  висівного  апарату, 
висловивши  сподівання,  що  вона  не  була 
подібною до продукції  Ельворті  294.  В  листі  від 6 
листопада  1908  р.  Акціонерне  Товариство  Р.  і  Т. 
Ельворті  дорікнув  Правлінню  Акціонерного 
Товариства  “І.  І.  Ген”  (Одеса)  за  виробництво 
молотарок  із  порушенням  привілею  Ельворті 
(пристрій  для  піднімання  й  опускання 
обертального  фартуха),  але  оскільки  Товариство 
“І.  І.  Ген”  не  погодилося  зі  звинуваченням  у 
навмисному плагіаті, то Акціонерне Товариство Р. 
і  Т.  Ельворті  задовільнилося  обіцянкою  Гена  не 
випускати  такі  машини  в  майбутньому.  Листом 
від Товариства “І. І. Ген” від 11 листопада 1908 р. 
конфлікт було залагоджено 295. Певно,  обійшлося 
без  штрафних  санкцій,  оскільки  обидва 
товариства  були  зв’язані  партнерськими 
відносинами.

Інколи  винуватці  посилалася  на 
непоінформованість  про  права  Ельворті. 
Наприклад,  директор  Олександрівської 
машинобудівної  компанії  в  листі  від  30  жовтня 
1907  р.  послався  саме  на  цю  обставину  та 



запропонував  компромісний  варіант: 
Олександрівська компанія, що виробила 75 сівалок 
із  висівними  коробками  та  муфтами  системи 
Ельворті,  продасть  їх  із  зазначнням  системи  на 
продукції, сплатить Ельворті через три місяці 750 
рублів і зобов’яжеться більше не випускати таких 
машин під загрозою штрафу у 50 рублів за кожну 
вироблену сівалку. Фірма Ельворті погодилася на 
такий варіант 296.

Інколи спроби  Р.  Ельворті  чи  його  колег 
запатентувати  той  або  інший  винахід 
завершувалися  невдачею.  Так,  1  грудня  1914  р. 
“Каупе  та  Чекалов”  повідомили  Акціонерне 
Товариство  Р.  і  Т.  Ельворті  про  відмову 
Міністерства  Торгівлі  й  Промисловості  видати 
привілей на винахід інженера заводу Ельворті Ф. 
Майша -  пристрій для регулювання заглиблення 
сошників  у  грунт  в  комбінації  з  регулятором 
положення  сошників  у  рядкових  сівалках: 
експерти  вважали,  що  винахід  був  не  новий, 
аналогічні шарніри використовувалися в сівалках 
Брянського та Російсько - Балтійського заводів 297. 
31 грудня того ж 1914 р. надійшла відмова у видачі 
Акціонерному  Товариству  привілею  на 
універсальний шарнір із литою цільною муфтою у 
зв’язку  з  відсутністю  новітності  та 
запатентуванням п. Нагелем глухої муфти 298.



Щоб  уникнути  дублювання  чужих 
винаходів, Р. Ельворті та його інженери ретельно 
вивчали перебіг  патентної  справи,  чужий досвід. 
Наприклад, 30 жовтня 1905 р. Р. Ельворті отримав 
опис  викидного  апарату  до  сівалок  катушкової 
системи, запатентованого Торгово - Промисловим 
Анонімним  Товариством  “Джон  Грієвз  і  К°” 
(Бердянськ) 299.

Конкурент  фірми  Ельворті  в 
Єлисаветграді,  завод  О.  Шкловського,  також 
виробляв  сівалки,  й  нова  модель  цього  заводу 
викликала  живий  інтерес  Р.  П.  Ельворті. 
Шкловський  отримав  Охоронне  свідоцтво  на 
підйомний  механізм  для  сошників  рядкової 
сівалки, до видачі привілею особливості механізму 
зберігалися  у  секреті  в  Міністерстві  Торгівлі  й 
Промисловості,  тому агенція “Каупе та Чекалов” 
рекомендувала Р. Ельворті в листі від 1 травня 1903 
р.  оглянути  готову  сівалку  заводу  Шкловського, 
щоби  при  виявленні  можливого  співпадіння  з 
конструкцією Ельворті  просити про невидачу О. 
Шкловському привілею 300.

Часто  інформацію  про  нові  патенти 
надсилали партнери Р.  Ельворті.  Так,  у  1900 р.  з 
Харкова  від  Акціонерного  Товариства  “М. 
Гельферіх  Саде  Лтд.”  надійшли  англійські 
патенти  на  соломотряси,  удосконалення 



молотарок,  комбіновані  молотарки  й  апарат 
автоматичної подачі зерна до молотарок 301.

Інколи  для  удосконалення  продукції 
заводу залучали винаходи сторонніх спеціалістів. 
Так, 21 лютого 1909 р. Акціонерне Товариство Р. і 
Т.  Ельворті  уклало  договір  із  професором 
Каміллом  Гавриловичем  Шиндлером  про 
використання його патенту на важель для підйому 
сошників на дослідній сівалці Ельворті. Якщо цей 
винахід буде використано в промисловій моделі, 
К.  Шиндлер  отримав  би  винагороду  у  18  тис. 
рублів 302. 

Не  обійшлося  й  без  важких  конфліктних 
ситуацій. Наприклад, 22 червня 1904 р. Р. Ельворті 
уклав договір із В. Г. Ковальським, який проживав 
у  маєтку  Є.  І.  Терешко,  с.  Терешки,  за  яким 
висівний  апарат  для  висіву  бобових  рослин 
системи  В.  Г.  Ковальського  буде 
використовуватися на сівалці  “Росія”.  За це В.  Г. 
Ковальський  мав  отримати  200  рублів  авансу  та 
200  рублів  після  патентування.  Якщо  цими 
апаратами  комплектувалися  би  всі  сівалки,  В.  Г. 
Ковальський отримав би ще 400 рублів 303. Почався 
конфлікт.  12  жовтня  1905  р.  Ковальський 
повідомив,  що  отримав  від  директора  заводу  Ф. 
Девіса  50  рублів  і  попросив  доплатити  150  до 
першого 200-рубльового гонорару 304. 27 січня 1906 



р.  Ковальський  знову  попросив  про  виплату  150 
рублів 305. 29  квітня  1908  р.  він  підтвердив 
отримання  75  рублів,  що  й  склало  разом  400 
рублів.  Якщо  в  патенті  буде  відмовлено,  він 
зобов’язався  повернути 200 рублів 306.  Р.  Ельворті 
написав  записку  головному  касирові  В. 
Сомервелю:  “Якщо  це  правда,  що  він  отримав 
тільки 300 за рахунок його патенту, - будь ласка, 
виплатіть  йому  100  руб.  за  цей  самий  рахунок, 
щоби  загалом  ми  виплатили  йому  400.  Роб.  П. 
Ельворті”  307 . Ймовірно,  саме  після  цього 
розпорядження 29 квітня 1908 р. В. Г. Ковальський 
нарешті  отримав  свої  гроші.  Причина  затримки 
незрозуміла:  чи  поточні  справи  завадили,  чи 
скупуватість  директора  заводу  Ф.  Девіса,  але  в 
наступному листі  17  травня 1911  р.  Ковальський 
гірко дорікав Р. Ельворті, для фірми якого ці суми 
були  мізерними,  в  ігноруванні  інтересів  простої 
людини,  для  якої  зазначені  гроші  були 
надзвичайно  важливими.  Винахідник 
стверджував, що всі сівалки комплектувалися його 
апаратом  і  погрожував  судом,  якщо  йому  не 
виплатять іще 400 рублів  308.  Невідомо, чи дійшла 
справа  до  суду,  чи фірма  Ельворті  виплатила  ці 
гроші  в  “мирному”  порядку,  та  записка 
бухгалтера  від  30  квітня  1908  р.  показує,  що 
виплати винахіднику йшли невеликими сумами з 



1904 по 1908 рр. (10, 25, 30, 35 рублів), а найбільшу 
виплату  в  210  рублів  він  отримав  ще  24  червня 
1904  р.  309,  отже  це  суперечить  твердженню В.  Г. 
Ковальського, що на 12 жовтня 1905 р. він отримав 
тільки  50  рублів.  Схоже  на  те,  що  деякий  час 
сторони  намагалися  практикувати  виплату  п. 
Ковальському  певного  відсотку,  що  залежав  від 
обсягу продаж. На жаль, це лише припущення. Я 
не можу довести, що ці виплати продовжувалися 
на  постійній  основі.  Також,  я  не  зміг  знайти 
документальних  свідоцтв  того,  як  саме  цей 
конфлікт  було  залагоджено.  Тепер  практично 
неможливо  визначити  причини  конфлікту:  чи 
помилився  бухгалтер,  чи  гроші  не  дійшли  до 
Ковальського,  чи він намагався  отримати більше 
за домовлене. Втім, сума обумовленого гонорару й 
справді виглядає мізерною, особливо в порівнянні 
з виплатами, обіцяними К. Г. Шиндлеру. З іншого 
боку, наполегливість В. Г.  Ковальського наводить 
на думку, що все ж таки залагодження відбулося, 
оскільки  не  знайдено  документів  стосовно 
подальших претензій і вимог. 

Говорячи  про  інженерне  керівництво  на 
заводі,  відзначу,  що  не  тільки  патентна  робота 
була  предметом  особливої  уваги  Р.  Ельворті  та 
його  колег.  Інженерні  розробки  неможливо 
здійснювати  без  відповідної  лабораторної  бази; 



необхідна  вона  й  для  здійснення  контролю  за 
якістю  продукції.  На  заводі  працювала 
лабораторія,  що  регулярно  проводила  аналізи 
сталі,  піску,  пального,  графіту,  сплавів  і  чавуну 
(збереглися звіти за 1906, 1909 - 1913 роки 310). 

Оскільки головний  завод  фірми  Ельворті 
мав  репутацію  великого  виробника  передової 
техніки,  що  використовував  сучасні  технології  й 
устаткування,  був  відомий  інженерними 
розробками  своїх  конструкторів,  до  заводу 
зверталися  представники  наукових  кіл.  Так, 
виконуючий  обов’язки  ректора  Олексіївського 
Донського політехнічного інституту в листі від 20 
січня 1916  р.  запитав  про  можливість  організації 
практики для слухачів інституту влітку 1916 р 311.

Після  від’їзду  Р.  Ельворті  у  1908  р.  на 
постійно  до  Англії  він  не  припинив  своєї 
конструкторської  діяльності.  Постійно 
здійснювався  контроль  за  станом  інженерних 
справ  на  заводі,  Р.  Ельворті  консультував  своїх 
молодших  колег-інженерів.  Тривало  жваве 
листування  з  провідним  інженером  Федором 
Богдановичем Майшем. Про рівень зацікавленості 
Р. Ельворті у стані розвитку інженерної думки на 
заводі  свідчить  детальність  обговорення 
конструкції  нової  техніки.  Так,  у  листі  до  Р. 



Ельворті,  датованому 23 квітня 1915 р.,  Ф. Майш 
писав: 

“Вельмишановний  Роберте 
Едуардовичу.  Отримав  Вашого 
листа  від  14  квітня  з  кресленнями 
самоподавачів, проп. 5 та 5а.

Ми  почали 
виготовлення  робочих  креслень  і 
після  виготовлення  самоподавачів 
випробуємо їх. 

Самоподавач  для 
молотарки  АО30  за  Вашою 
пропозицією  від  25/3  (проп.  4а) 
виготовляємо один на пробу, хоча є 
підстави думати, що практично ми 
зустрінемо  такі  ж  ускладнення,  на 
які  наштовхнулися  в  минулому 
році при опробуванні самоподавача 
АО36,  про який я писав Вам (лист 
від  14-го  лютого),  але  найкраще  - 
випробувати  нову  конструкцію. 
Заміна залізних штанг дерев’яними 
безумовно  буде  практичнішою  і  є 
тільки  ускладнення  з  видаленням 
дрібних  частинок  соломи  з 
проміжків між штангами. Не маючи 



від  вас  підтвердження  про 
отримання мого листа та  креслень 
від 14-го лютого, надсилаю вам іще 
копії  -  як  листа,  так  і  креслень. 
Самоподавач  для  АО  зі  змінами, 
вказаними  на  кресл.  від  14-го 
лютого, працював у підвалі більше 
місяця  й  будь-яких  дефектів  не 
виявлено;  як  отвори  в  планках, 
через  які  проходять  зубці,  так  й 
інші  частини  залишилися  без 
суттєвих  змін.  Цікаво  знати  ваше 
ставлення до цієї конструкції... 312

В  цьому  ж  листі  Ф.  Майш  так  само 
докладно  розглянув  особливості  конструкції 
передачі  до  молотарки  АО30,  приводу  №2  1/2, 
молотарки  АДО42  і  надіслав  розміри  кількох 
деталей.

Р.  Ельворті  природно  виявляв  постійну 
зацікавленість  сільськогосподарською  технікою, 
але коло  його  інженерних інтересів  було значно 
ширше  й  інколи  включало  просто  екзотичні 
предмети.  Так,  2  січня  1909  р.  в  Англії  та  28 
березня  1912  р.  у  Російській  імперії  було 
зареєстровано  патенти на пристрій  для  передачі 
обертання  двом  концентричним  трубчастим 



віссям гелікоптера  313 -  і це за декілька десятирічч 
до того, як гелікоптер із красивої ідеї перетворився 
на реально діючу машину!

Інженерний талант  Р.  Ельворті  не  тільки 
забезпечив  динамізм,  конкурентноспроможність 
виробництва  й  оптимальність  технологій.  Із 
винаходів  Р.  Ельворті,  їхнього  патентування  та 
захисту  почалася  історія  інженерної  думки  в 
Єлисаветграді - Зінов’євську - Кіровограді. І після 
революції 1917 р. конструкторське бюро заводу ще 
довго залишалося найпотужнішим у місті. На його 
базі пізнише виникли інші установи, наприклад, у 
1947  році  в  Кіровограді  буде  засновано  науково-
виробниче  об’єднання  “Лан”  -  головну 
конструкторську організацію України зі створення 
посівної,  грунтооброблювальної  й  іншої 
сільгосптехніки 314. Для забезпечення інженерними 
кадрами  насамперед  потреб  заводу  “Червона 
Зірка”  на  зламі  1920-1930  років  буде  створено 
Зінов’євський інститут машинобудування, а після 
Другої  світової  війни -  Кіровоградський інститут 
сільськогосподарського  машинобудування.  Якби 
не  традиції  конструкторської  думки,  організації 
інженерної  справи,  закладені  ще  Робертом 
Пієрсом  Ельворті,  можливість  реалізувати  ці 
заходи була би сумнівною. 



РОЗДІЛ 4.
Соціальна сфера підприємства

та благодійницька діяльність родини 
Ельворті

Соціальна  захищеність  працівників  усіх 
рангів,  від  директора  до  робітника,  є  основною 
метою  функціонування  соціальної  сфери 
підприємства.  Базується ця захищеність,  в першу 
чергу,  на  грошових  прибутках  працівників,  тож 
розглянемо,  як  ця  проблема  вирішувалася  на 
підприємстві Ельворті.

В  Державному  архіві  Кіровоградської 
області  збереглася  Книга  записів  зарплатні, 
отримуваної службовцями заводу Ельворті в 1884-
1911  роках.  Цей  документ  відбиває  прибутки 
людей  кваліфікованої  розумової  праці,  тобто 
вищої  категорії  найманих  робітників 
підприємства.  В  1884  р.  в  конторі  заводу 
працювало  16  чоловік;  найвищий  заробіток 
головного  бухгалтера  Ю.  Ганзена  складав  150 
рублів  на місяць,  найменше отримував Блох -  25 
рублів.  В  1888  р.  максимальна  зарплатня 
залишалася 150 рублів, мінімальна - 16 рублів на 
місяць.



В 1890 р. Ю. Ганзен щомісячно отримував 
175  рублів,  прибиральниця  -  10  рублів.  У  штаті 
того  року  з’явився  П.  Броджі  (одразу  120  рублів 
окладу)  та  М.  Лінденблюм  (35-45  рублів),  який 
згодом керував відділенням фірми в Самарі. В 1892 
р.  зарплатня  знову  зросла:  максимальний  оклад 
250  рублів  на  місяць  отримував  В.  Сомервель, 
мінімальний прибуток (40-50 рублів) мав Роджерс. 
У 1894 р. найбільшу зарплатню, по 250 рублів на 
місяць,  отримували  Фінк  і  В.  Сомервель. 
Відзначимо,  що в  цей час,  наприкінці  90-х  років 
ХІХ ст. місячна зарплатня в перерахунку на рублі 
складала в Англії – 70-90 у робітника-прядильника 
і 38-50 у механіка-ткача, в Москві відповідно – 17-
24  і  12-16  рублів 315.  В  середньому,  наприкінці 
сторіччя робітник-чоловік у Московській губернії 
заробляв 14-15 рублів на місяць 316.

В подальшому різкого зростання грошових 
виплат  не  спостерігалося  аж  до  1906-1907  років, 
коли  Ф.  Девіс,  директор  заводу,  отримував  500 
рублів на місяць (в 1908 році, після акціонування, 
його  змінить  А.  Іонгмен:  не  виключено,  що 
суттєвве  підвищення  Девісової  зарплатні 
здійснювалося  перед  відставкою  за  віком),  за 
період 1894-1907 років штат контори зріс з  35 до 
147 чоловік. В 1907 році чимало вищих службовців 
отримували  досить  високі  оклади:  П.  Броджі,  В. 



Сомервель, А. Іонгмен - по 350 рублів, Ю. Ганзен - 
300  рублів  на  місяць.  У  1908  р.  максимальний 
оклад в 300 рублів отримував В. Лартер,  середня 
зарплатня складала 45-75 рублів на місяць. На 1911 
р. максимум знову складав 350 рублів 317.

Про доволі високі прибутки співробітників 
вищого рангу у фірмі Ельворті говорить і лист М. 
Т. Мірошника до “пп. Р. і Т. Ельворті”, датований 
19 березня 1894 р., згідно якого автор приймав на 
себе  обов’язки  завідуючого  Софіївським 
відділенням фірми Ельворті з окладом 1200 рублів 
на рік,  безплатною квартирою та  за  1/2 чистого 
доходу  відділення,  гарантуючи  фірмі  мінімум 
2400 всього щорічного прибутку 318.

Порівняємо  прибутки  керівництва 
підприємства  з  доходами  рядових  робітників, 
звернувшися до відомостей про заробітню платню 
в 1911 р. 319. В цьому документі доходи підраховані 
на рік: 

серед  службовців максимальний прибуток 
отримав Ю. Ганзен -  16197 рублів,  мінімальний - 
Вікслер  -  355  рублів;  середня  платня  за  цією 
категорією склала 1100 - 1400 рублів на рік;

в  транспортному  відділенні найбільше 
заробив  Ф.  Майш  -  10439  рублів  78  копійок; 
найменше,  по  835  рублів,  -  Шканд,  Кокошко, 



Небиловський; середня зарплатня тут складала 900 
- 1090 рублів на рік;

місячні  робітники (тобто  такі,  яких 
наймали помісячно) отримували в середньому 375 
-  585  рублів  на рік,  максимум  склав 1080 рублів, 
мінімум - 36 рублів;

майстри отримували  в  середньому  2250 
рублів на рік, максимум склав 2 370 рублів (Берест, 
Мишаков), мінімум - 1200 рублів (Солов’йов);

завідуючі  відділеннями заробляли  в 
середньому  300-600  рублів  на  рік,  декілька 
керівників  середніх  відділень  отримали  більше 
7000  рублів;  найбільшу  суму  заробив  Дж.  Кауль 
(Омськ)  -  13994  рублі  9  копійок.  Як  бачимо, 
диференціація доходів була досить значною.

Я  не  знайшов  документів  про  доходи 
робітників до 1911 р., але можна припустити, що 
пропорція  була  такою  самою,  або,  можливо, 
розрив  був  іще  більшим.  Візьмемо  за  точку 
відрахунку  показники  максимальних  і 
мінімальних абсолютних доходів у фірмі в 1911 р. 
(16  97  рублів  -  375  рублів,  розрив  -  43  рази)  та 
максимальних  і  мінімальних  середніх  доходів 
(максимум  -  службовці  -  1400  рублів  на  рік; 
мінімум - робітники та майстри - 700 рублів на рік. 
Як бачимо, в середніх показниках розрив значно 



менший -  2  рази)  й  порівняємо  з  ситуацією,  що 
склалася пізніше.

Відомості  на  видачу  заробітньої  платні 
службовцям  і  робітникам  Акціонерного 
Товариства Р. і Т. Ельворті за 1912 р. 320 показують, 
що  того  року  директори  Правління  Товариства 
Роберт Ельворті  та Вільям Ельворті  отримали по 
10000 рублів,  директор-розпорядник А. Іонгмен - 
12000  рублів,  Ю.  Ганзен  отримав  максимальний 
прибуток  у  підприємстві  -  18502  рублів.  Серед 
службовців найбільшу  платню  отримали  М. 
Вікслер  (3759  рублів),  П.  Брунс  (2300  рублів),  С. 
Пірс  (1750  рублів),  А.  Мишаков  (1645  рублів); 
середні виплати склали 410 рублів (І. Самойленко) 
- 245 рублів (А. Кремповський); мінімум - 60 рублів 
(Тарасов). 

У  транспортному  відділі традиційно 
зберігалися  високі  прибутки:  Ф.  Майш  отримав 
10264  рублі  78  копійок,  М.  Мединський  -  1335 
рублів,  Лєбєдєв  -  1335  рублів,  Козицький  -  1110 
рублів,  Щербаков  -  950  рублів,  Михайлов  -  655 
рублів.  Серед  майстрів найвищу  зарплатню 
отримали  Т.  Кедрус  (1675  рублів),  Адамовський 
(1460),  Г.  Берест  (1276),  найменьшу  -  Фасбендер 
(500).  Місячні  робітники того  року  заробили: 
Бібінов  -  1030  рублів,  А.  Єлисаветченко  -  910 
рублів,  Руденко  -  855  рублів,  Лисицький  -  590 



рублів. Серед завідуючих відділеннями лідером у 
заробітній  платні  залишився  Дж.  Кауль  (35452 
рублі  36  копійок),  середніми  можна  вважати 
доходи М.  Теплицького з  Черкас (5666  рублів  88 
копійок) і М. Каховського з Ромодана (6233 рублів 
56 копійок),  найменше отримав Г. Любарський із 
Каховки (511 рублів 28 копійок). Отже, розбіжність 
між  абсолютним  максимальним  (35452  рублі  36 
копійок)  і  мінімальним  (511  рублів  28  копійок) 
прибутками  склала  69  разів;  між  середніми 
максимумом  (3500  рублів)  і  мінімумом  (1000 
рублів)  -  3,5  разів.  Так,  порівняно  з  попереднім 
роком,  помітне  й  суттєве  підвищення  доходів 
найманих працівників, і зростання диференціації 
прибутків,  що  вочевидь  було  політикою 
керівництва щодо призначення зарплатні: лідери 
фірми  намагалися  насамперед  заохочувати 
найкращих,  найкваліфікованіших, 
найініціативніших  і  найсумлінніших  робітників. 
Цікаво, що Дж. Кауль цього року заробив майже 
втричі більше за директора-розпорядника фірми 
А.  Іонгмена.  Оскільки  зарплатня  керівників 
філіалу  та  відділень  визначалися  на  основі 
певного відсотку від суми прибутку від продажу у 
відділенні,  підлеглий  міг  заробити  набагато 
більше  за  шефа  –  то  ж  принцип  матеріального 
заоохочення  працював  безпосередньо!  Побіжно 



порівняємо структуру загальних витрат фірми на 
заробітню платню у 1911 та 1912 рр. (у рублях) 321: 

Таблиця
витрат на заробітню платню в 

Акціонерному Товаристві 
Р. і Т.Ельворті Лтд в 1911-1912 рр. (за 

категоріями)
Категорія 
працівників

1911 1912 Різниця між 1912 
та 1911 роками в 
%

Члени 
правління

45149 51730,17 +12,8

Службовці 141992,58 179666,57 +21
Зав. 
відділеннями

37275,48 76559,16 +51,4

Майстри 33595 44610 +24,7
Робітники 1044985,791057187,54+1,2
Місячні 
робітники

40914,80 27087 -33,8

Бухгалтерська  книга  нарахування 
зарплатні  подає  розміри  і  місячних  окладів 
працівників у той період 322:

 Працівники контори
У 1912 р. П.  Броджі мав оклад 250 рублів 

(тобто на 100 рублів  менший,  ніж у  1907 р.),  Ю. 



Ганзен - 325 рублів, В. Сомервель - 350 рублів, К. 
Брунс - 175 рублів, Бутенко - 55 рублів, М. Вікслер - 
30 рублів, Вереземський - 20 рублів, І. Дудніков - 12 
рублів.

 На заводі
Найбільший щомісячний прибуток мав Г. 

Вікслер  (150  рублів),  Адамовський  отримував  10 
рублів, Грушев - 20 рублів, Герман - 8 рублів.

Характерним явищем подальшого періоду 
було зростання сум заробітньої платні не стільки у 
зв’язку  з  поліпшенням  прибутковості 
виробництва,  скільки  через  інфляцію. 
Вищезгадана бухгалтерська книга подає відомості 
за 1919 р. На той час зарплатня вже суттєво зросла, 
а  навесні  та  влітку  відбулися  чергові  різкі  її 
підвищення (дані в рублях 323):

Таблиця
Зростання (перерахування внаслідок 

інфляції) зарплатні у фірмі Ельворті в 1919 р. 
 

Співробітникисіченьлютийберезеньквітеньсерпеньгрудень
Ю. Ганзен 325 325 325 1300 3050 2625



П. Броджі 350 350 350 1400 2945 3235
Адамовський 850 595 625 1065 2705 2625
Герман 300 210 350 570 2210 1975
Бузько 650 495 525 885 2705 2625

В  листі  до  Р.  Ельворті  від  16  червня  (29 
червня  за  новим  стилем)  1915  р.  А.  Іонгмен 
повідомив  про  гостроту  питання  підвищення 
зарплатні в зв’язку з інфляцією:

ПИТАННЯ  ЗАРПЛАТНІ. 
Ви,  без  сумніву,  зрозумієте,  що  це 
питання стало дуже гострим, і хоча 
робітники прямо ще не піднімають 
це питання, доволі зрозумілим є те, 
що скоро ми з цим зіштовхнемося. 
Я  був  якось  в  Одесі  на  нараді 
директорів  у  Страховому 
Товаристві  і  між  іншим почув,  що 
там  була  нарада  одеських 
підприємців,  які  одностайно 
вирішили  добровільно  підняти 
зарплатню  від  5%  до  20%, 
відповідно  до  обставин,  даючи 
зрозуміти,  що  це,  по  суті, 
“військовий  випереджувальний 
наступ”.



Якщо  взяти  до  уваги 
надзвичайне зростання ціни на все, 
що  є  необхідним  для  життя,  то 
дивує, що ми досі ще не отримали в 
“подарунок”  петицію  від 
робітників 324.

 
Отже,  стає абсолютно  зрозумілим,  що 

керівництво фірми намагалося тримати соціальну 
ситуацію під контролем і попереджати конфлікти 
навіть  у  складних  умовах  військового  часу,  для 
чого вивчало досвід інших. Традиційно заробітня 
платня  на  заводі  Ельворті  вважалася  найвищою 
серед промислових підприємств Єлисаветграда, та 
наскільки  вона  задовільняла  реальні  потреби 
людей  і  відповідала  рівню  прожиттєвого 
мінімуму?  Порівняємо  найнижчий  заробіток 
місячного  робітника  Лисицького  за  1912  рік,  що 
склав 590 рублів (1,6 рублі на день) із щоденною 
п’ятикопійковою  допомогою,  що  видавалася  під 
час війни на одного члена сім’ї мобілізованого  325. 
Звичайно,  візьмемо  до  уваги,  що  ця  допомога 
забезпечувала  тільки  найелементарніший  рівень 
виживання, але стає ясним, що за свою зарплатню 
робітник міг забезпечити життя сім’ї.

Автор статті “Нові закони про страхування 
робітників” у Щорічнику “Голоса Юга” за 1913 р. 



наводить  у  прикладах  зарплатню  від  30  до  60 
рублів на місяць (відповідно 360 та 720 на рік) як 
середню для робітників великих заводів; також він 
зазначає зарплатню у 300 рублів на рік - ці доходи 
значно  нижчі  за  зарплатню  у  фірмі  Ельворті, 
тобто  можна  стверджувати,  що  робітники  та 
службовці  фірми  отримували  винагороду  за 
працю  вищу,  ніж  у  середньому  на  інших 
підприємствах  міста.  Це  підтверджують  і  інші 
відомості:  Г.  Шульце-Геверніц  стверджував,  що 
наприкінці  90-х  років  ХХ  ст.  місячна  зарплата  в 
рублях дорівнювала 12-16  для механічного ткача 
та 17-24 для прядильника (в Британії - 38-40 та 70-
90  відповідно),  за  статистичними  даними  1913 
року  в  металообробній  промисловості  та 
бавовняній  промисловості  зарплата  робітника 
складала  від  1,03  до  2,13  рублів  на  день  в 
залежності від масштабу виробництва 326. 

Можемо  оцінити  й  купівельну 
спроможність  працівників,  які  отримували  такі 
прибутки:  в  звіті  про  подорож  територіями,  що 
перебували  під  контролем  Добровольчої  армії, 
датованому  1  серпня  1919  р.,  А.  Іонгмен  навів 
порівняльну таблицю цін, з якої витікає, що перед 
Першою Світовою війною хліб коштував 4 копійки 
за  фунт,  масло -  50  копійок за  фунт,  цукор -  14 
копійок  за  фунт,  яйця  -  20  копійок  за  10  штук, 



картопля - 3 копійки за фунт, м’ясо - 15 копійок за 
фунт, свіжа риба - 12 копійок за фунт, молоко - 14 
копійок  за  кварту,  капуста,  редис,  огірки  -  2 
копійки за фунт, пучок і шутку відповідно. Ціни 
на промислові товари були такі: чоловічі черевики 
-  12-15  рублів  за  пару,  жіночі  туфлі  -  15  рублів, 
калоші - 2 рублі, бавовняні вироби, мадеполам - 20 
копійок за ярд, шевіот - 7 рублів за ярд, чоловіча 
сорочка - 4 рублі  327 (фунт англійський - 0,453 кг., 
ярд - 0,914 м.). Отже, хоча мануфактура коштувала 
суттєво  дорожче  за  продукти  харчування,  ці 
товари були доступні робітникам фірми Ельворті. 

Додаткову  інформацію  про  зарплатню 
надає  бухгалтерська  книга  Бровковського  маєтку 
Р.  Ельворті:  в  1917-1918 звітному році утримання 
керуючого маєтком склало 2 657 рублів 25 копійок; 
В.  Лартер  в  листі  до  Р.  Ельворті,  датованому  3 
квітня  1915  р.,  повідомив  про  виплати  премії 
менеджерам  Бровковського  маєтку  Маковці  та 
Жупіну  (969  рублів  38  копійок  і  389  рублів  75 
копійок  відповідно),  що  склало  5%  та  2%  від 
прибутку маєтку за  попередній рік 328.  У 1918 р., 
коли  грошова  система  працювала  неефективно, 
поширилася  практика  отримання  продуктів 
харчування в рахунок зарплатні. Так, у серпні 1918 
р. В. Сомервель, Ю. Ганзен і Ф. Майш отримали по 
4  мішки  борошна  на  суму  312  рублів  кожний  - 



тобто,  лише  вище  керівництво  фірми  змогло 
отримати  таку  допомогу.  Проте  не  можна 
вважати,  що  у  важкі  для  підприємства  роки 
керівництво  зовсім  не  враховувало  інтересів 
найманих робітників нижчих рівнів. “Клопотання 
службовців  перед  Правлінням  Акціонерного 
Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті  про  поліпшення 
матеріального  становища”  (140  підписів),  подане 
ймовірно  наприкінці  серпня  1918  р., 
наголошувало:

ми всі, що нижче підписали 
це  звернення,  не  пам’ятаємо 
випадку,  щоб  у  довоєнний  час  до 
адміністрації  фірми надходили від 
службовців  колективні  клопотання 
про  поліпшення  їхнього 
матеріального  становища.  Це 
пояснюється  тим,  що  Товариство 
завжди задовольняло потреби своїх 
службовців, прислуховувалися до їх 
потреб, йшло назустріч кожному в 
хвилини  матеріальних  його 
ускладнень й тим самим заслужило 
на загальну до себе прихильність й 
довіру  всіх  службовців,  й  останні 
ніколи  не  вдавалися  до 



колективних  прохань  поліпшення 
їх становища, щоб не вносити й тіні 
недовіри  до  тих  виключно 
доброзичливих  стосунків,  що  не  в 
приклад  іншим  підприємствам 
існували  між  Товариством  і 
службовцями.

Але, в період війни та 
революції  й  анархії,  що  згодом 
слідували,  загальні  умови 
поставили  службовців  перед 
тяжкою  необхідністю  відмовитися 
від старого принципу й вони були 
змушені  не  раз  звертатися  до 
Правління  з  колективними 
проханнями  про  поліпшення 
матеріального їх  становища...  І  ми 
вважаємо  обов’язком  з  почуттям 
вдячності  констатувати,  що 
Правління,  не  зважаючви  на 
несприятливе становище заводу, не 
залишало  без  задовільнення 
прохання службовців... 

Автори  клопотання  знову  просили  про 
підвищення  зарплатні,  оскільки:  “...  витрати 
кожного  з  нас  на  прожитковий  мінімум  (тільки 



їжа)  мають  виражатися  у  шестикратному  доході 
проти мирного часу...” 329

29  березня  1919  р.,  коли  завод  Ельворті 
знаходився  під  контролем  більшовицького 
комісара,  члени  Правління,  які  перебували  в 
Єлисаветграді,  просили  комісара  поновити 
виплату  заробітньої  платні  В.  Сомервеля  його 
дружині,  оскільки  той  виїхав  до  Англії  у 
відрядження у справах заводу, а дружина не мала 
інших джерел прибутку 330.

Можна  стверджувати,  що  ставлення  до 
кваліфікованих службовців, технічної інтелегенції 
з  боку  власників  і  керівництва  фірми  було 
особливо  уважним.  Що  ж  до  стосунків  із 
робітниками,  то,  як зазначено в  розділі  2,  перші 
відносно короткі  страйки (тиждень і  один день), 
на яких висувалися економічні вимоги, відбулися 
на  заводі  Ельворті  в  травні  та  жовтні  1905  р. 
Вимогу  підняти  розцінки  на  30%  тоді  було 
задовільнено  331.  В  1912  р.  під  час  страйку 
солідарності  з  робітниками  Лєнських  копалень 
теж  висувалися  економічні  вимоги  -  підняти 
зарплатню  на  20%  332.  Страйк  тривав  спочатку 
півдня  3  травня,  потім  три  дні  4-6  травня, 
робітники  висували  вимогу  введення  інституту 
старост,  надання  медичної  допомоги  сім’ям 



працівників  і  т.і.  333.  Страйк  іще  спалахнув 
наприкінці  травня  та  в  червні 334, адміністрація 
нарешті  пішла  на  поступки,  навіть  перевела  на 
інше  місце  ненависного  робітникам  майстра 
Твердоступа 335, проте  підняти  зарплатню 
категорично  відмовилася 336. Робота  відновилася, 
отже  фактично  економічну  боротьбу  виграла 
адміністрація.  Цей результат може говорити про 
те,  що  матеріальні  вимоги  робітників  були 
нестійкими,  непослідовними,  можливо, 
недостатньо  об’єктивно  обгрунтованими. 
Водночас робітники показали свою організаційну 
й  політичну  згуртованість,  що  й  спричинило 
довготривалість конфлікту. 

Це було би неможливим,  якби робітники 
заводу  не  були об’єднані  в  заснований у  1987  р. 
“Союз металістів”, що згодом, у 1918 - 1919 роках, 
стане керівною силою у боротьбі з адміністрацією. 
Радикальніші  організації  виникали  на  заводі  й 
раніше,  наприклад,  в  серпні  1883  р.  було 
заарештовано  та  засуджено  семеро  робітників 
заводу  -  членів  народовольчого  гуртка,  які 
пропагували  насильницький  шлях  зміни 
політичного  режиму.  Втім,  такі  явища  були 
спорадичними,  навіть  в  1901-1904  роках,  коли  в 
місті  виникли  нелегальні  марксистські  гуртки, 
соціал-демократичні  організації,  на  підприємстві 



Ельворті  окремого  гуртка  чи  організації  лівого 
спрямування не було зафіксовано. Лише в квітні 
1917  р.  В.  Бондаренко,  Т.  Гуляницький  і  К. 
Скульський  створили  на  заводі  більшовицьку 
організацію 337.

Аналізуючи  матеріальне  становище 
робітників,  наголошуючи  на  винятково  кращій 
оплаті їхньої праці,  ніж на інших підприємствах, 
відзначу, що робітники мали й додаткові виплати, 
закладені ще у доленосному для фірми 1907-му - 
році  акціонування,  коли  було  складено  “Проект 
схеми  розподілу  прибутків”  Акціонерного 
Товариства. За ним, 

4. Прибутки, що підлягають 
розподілу  між  робітниками, 
формуються таким чином:

а)  прибуток  відображається 
в офіційному балансовому звіті, що 
приймається палатою та визнається 
як достовірний всіма учасниками;

б)  після  сплачування 
податків  і  т.п.  і  сплати невеликого 
дивіденду  акціонерам,  рівного 
банківському відсотку в розмірі 6% 
від номінального капіталу компанії, 
залишок  буде  розподілятися 
порівну  -  одна  половина  між 



робітниками,  а  друга  між 
акціонерами;

в) після встановлення суми, 
що  підлягає  розподілу,  гроші,  що 
призначалися  для  робітників  за 
попередній  рік,  будуть  негайно, 
скажімо  в  квітні,  вноситися  на 
особливий,  спеціально  відкритий 
рахунок,  який  буде  називатися 
РАХУНОК  ПРИБУТКУ 
РОБІТНИКІВ;

г)  загальні  заробітки 
робітників  за  попередній  рік  теж 
будуть  відомі  до  цього  часу  і 
співвідношення  нинішньої  премії 
та  загального заробітку  може бути 
зафіксоване  у  %.  Після  чого  сума, 
призначена  кожному 
співробітнику,  визначена  з  його 
заробітку  за  попередній  рік,  буде 
ділитися  на  26  оплачуваних  днів 
наступного  року  -  таким  чином 
його  сума  за  кожен  оплачуваний 
день  буде  відзначатися  в  його 
розрахунковій  книжці,  вона  буде 
додаватися  кожного  разу  до  його 
заробітньої  платні  без  будь  яких 



подальших розрахунків  і  на кожен 
оплачуваний  день  буде 
нараховуватися  вся  сума  на 
РАХУНКУ  ПРИБУТКУ 
РОБІТНИКІВ. Це буде записуватися 
у дебет... 338 

Проект  передбачав  і  шляхи  контролю  за 
використанням цих грошей:

5. Для  управління 
рахунками  буде  призначено 
КОНТРОЛЬНИЙ  КОМІТЕТ  з 
СЕМИ  ЧЛЕНІВ,  троє  з  яких 
обираються  робітниками  й  троє  - 
акціонерами,  в  той  же  час  як 
Директор  -  Розпорядник  буде 
здійснювати загальне керівництво і 
матиме вирішальний голос 339.

Проект  визначав,  що  цей  порядок 
розповсюджувався  лише  на  єлисаветградських 
робітників  фірми.  Тоді  це  було  нечуваною 
практикою  допущення  робітників  до  участі  у 
прибутках.  Не  будучи  акціонерами  (це  б 
загрожувало  втратою  керованості  бізнесу),  вони 
були  прямо  зацікавлені  у  прибутковості  фірми. 
Можна  припустити,  що  цей  проект  було 



реалізовано:  онук Р.  Ельворті  М.  Кларксон Вебб, 
провідний  експерт  -  бухгалтер  відомої 
аудиторської  фірми  “Сміт  та  Вільямсон” 
(Британія)  стверджує,  що  порядок  розподілу 
прибутків  порівну  між  акціонерами  та 
робітниками є звичним для англійської практики 
й  забезпечує  стимулювання  робітників  і 
соціальний спокій на підприємствах.

Звичайно,  ця  система  спрацьовувала 
тільки  тоді,  коли  фірма  працювала  успішно  й 
динамічно.  Крім  того,  мав  велике  значення  й 
фактор  ролі  особи,  що  приймала  рішення. 
Скажімо,  Ф.  Майш  у  конфлікті  початку  1918  р. 
відмовивися  від  поступок  робітникам  і  навіть 
Узгоджувальна  Камера  при  Єлисаветградському 
Товаристві Промисловців протоколом від 14 квітня 
(27  квітня  за  новим  стилем)  1918  р.  зафіксувала 
рішення  “зобов’язати  Правління  заводу  Р.  і  Т. 
Ельворті  сплатити  співробітникам,  яких 
звільнюють,  за  3  (три)  місяці  отримувану 
фактичну  зарплатню” 340.  Він  також  відмовився 
виплачувати гроші робітникам на початку 1919 р. 
(він написав Ю. Ганзену з Одеси 19 лютого 1919 р.: 
“...Мені  трохи  неясно  з  Вашого  листа,  для  чого 
необхідний один мільйон 700 тис. рублів, тоді як 
ми  згодилися  сплатити  робітникам  лише  за  24 
дні...”  341) -  ця позиція виглядає недалекоглядною, 



адже  заощаджені  кошти  все  одно  не  врятували 
виробництво  в  умовах  загальної  кризи,  проте 
соціальна й політична ситуація  на заводі значно 
загострилися.  Складається  враження,  що якби А. 
Іонгмен, який успішно керував підприємством до 
жовтневої  революції  1917 р.,  був у цей момент в 
Єлисаветграді,  він би прийняв далекоглядніше й 
дипломатичніше рішення. 

Безумовно, соціальна політика керівництва 
фірми  Ельворті  не  обмежувалася  регулюванням 
виплати зарплатні,  але  й  передбачала  створення 
цілої  низки  установ,  що  захищали  матеріальні 
інтереси  робітників.  Ще  з  1903  р.  у  Російській 
імперії  було  прийнято  закон  про  винагороду  у 
випадку каліцтва, законами 1912 р. передбачалася 
виплата пенсій у зв’язку з нещасними випадками. 
Пенсії  по  старості  для  працівників  приватних 
підприємств  тоді  законодавством  не 
передбачалися, але 10 червня 1914 р. Міністерство 
Торгівлі  та  Промисловості  затвердило  “Статут 
Пенсійної  Каси  Службовців  в  Акц.  Тов.  “Р.  і  Т. 
Ельворті’’” 342. 

Статут  передбачав,  що  учасниками 
пенсійної  каси  могли  бути  лише  постійні 
службовці товариства, як у м. Єлисаветграді, так і у 
відділеннях  товариства  -  на  відміну  від  Проекту 
схеми  розподілу  прибутків.  Надзвичайно 



показовим є  те,  що  Пенсійна  Каса,  створена  для 
формування  капіталу  для  виплати  пенсії  по 
старості, формувалася не тільки за рахунок коштів 
службовців, для яких її власне і створювали, але й з 
пожертвувань  і  відрахувань  від  Акціонерного 
Товариства:

ІІІ. Кошти каси.
Параграф  4.  Кошти  каси 

складаються:
а)  з  одночасово 

сформованого на момент відкриття 
дії каси капіталу, з пожертвувань на 
користь пенсійної каси як колишніх 
власників  підприємства,  так  і 
акціонерного  товариства  Р.  і  Т. 
Ельворті, в розмірі 38 740 руб.;

б)  з  обов’язкових 
щомісячних  внесків  учасників  із 
отримуваної  ними  зарплатні  в 
розмірі,  вказаному  в  параграфі  6 
цього Статуту;

в)  зі  щомісячних 
відрахувань  акціонерного 
товариства  Р.  іТ.  Ельворті  з  носіїв, 
що їм належать, в такому ж розмірі 
(п.б);



г)  зі  всілякого  роду 
пожертвувань,  заповідань  по 
заповітам і т.п.;

д)  з  відсотків  на  капітали 
каси та

є)  з  інших  випадкових 
надходжень.

Примітка:  Комітету 
пенсійної  каси  надається  право 
влаштовувати,  з  дотриманням 
встановлених  на  цей  предмет 
правил,  для  підсилення  коштів 
каси,  вечори,  вистави,  концерти  і 
т.п.

Параграф  5.  Одночасово 
сформований  капітал,  вказаний  у 
пункті “а” параграфа 4, має метою 
надати  кожному  учаснику,  який 
уже  знаходиться  на  службі  в 
товариства,  на  день  заснування 
каси,  пільгу  на  зарахування  йому, 
при надходженні  права на  пенсію, 
половини  всієї  місячної  зарплатні, 
отриманої  ним  від  товариства  до 
заснування каси...

10.  Внески  акціонерного 
товариства  вважаються 



добровільними. У випадку бажання 
припинити  такі  внески,  про  це 
рішення товариство Правління має 
попередити  Комітет  каси  за  шість 
місяців наперед... 343

Параграф  6  статуту  встановлював  суму 
внесків  у  залежності  від  віку  учасників: 
працівники віком до 25 років сплачували 2,25% від 
місячної зарплатні, співробітники віком 49 років і 
старші  -  5%.  Порядок  нарахування  пенсії 
встановлювався таким чином:

ІV.  Права  членів  каси  на 
пенсії та повернення внесків.

Параграф  11.  Кожен 
учасник  каси,  що  здійснював 
внески не менше 10 років або якщо 
час  його  участі  в  касі  разом  із 
половиною  років  його  служби  у 
товариства на місячній зарплатні до 
заснування каси складає не менше 
10  років,  й  такий,  що  досяг  60-
річного віку,  має  права,  у  випадку 
залишення  ним  служби  в 
акціонерному  товаристві,  на 
отримання  пожиттєвої  пенсії  в 
річному розмірі 1 2/3% із суми, що 



склалася  з  всієї  отриманої  ним  за 
час  участі  в  касі  зарплатні,  з  якої 
робилися відрахування, й половини 
всієї  суми  місячної  зарплатні, 
отриманої  ним  в  товаристві  до 
заснування каси 344.

Параграф  12  передбачав,  що  учасники 
каси, які звільнялися з підприємства добровільно 
до надходження права на пенсію, мали право на 
повернення внесків із нарахуванням 3%; параграф 
13 практикував повернення внесків навіть особам, 
що  звільнялися  зі  служби  за  кримінальні 
зловживання  345.  Статут  передбачав  пільги 
пенсіонерам,  які  втратили  працездатність 
(параграф  14),  або  були  призвані  на  військову 
службу (параграф 15), гарантував права нащадків 
членів каси на пенсію (р.V), встановлював порядок 
призначення,  видачі  й  припинення пенсій (р.VІ) 
346.

Розділ  VII  статуту  регулював  управління 
справами каси:

Параграф  22.  Справами 
каси завідують:

а)  загальні  збори  членів 
каси;



б)  Комітет  каси  та  в) 
ревізійна комісія... 347

Керівники  каси  (члени  Комітету) 
працювали безоплатно.

Цікавим був порядок закриття каси:
Р.  VIII.  Закриття  каси  й 

ліквідація її справ.
Параграф 44. Пенсійна каса 

може  бути  закрита:  1)  у  випадку 
припинення  діяльності 
акціонерного  товариства  Р.  і  Т. 
Ельворті  й  2)  за  постановою 
загальних  зборів  учасників  каси  у 
випадку  припинення  товариством 
обов’язкових  щомісячних 
відрахувань  на  користь  каси 
(параграф 10).

Параграф 45. При ліквідації 
справ  пенсійної  каси  всі 
зобов’язання  її  по  відношенню  до 
пенсіонерів  і  членів  каси 
передаються  Комітетом  до 
державної  або  акціонерної 
страхової  установи,  з  придбанням 
на  кошти  каси  відповідних 



страхових полісів для забезпечення 
отримуваних ними пенсій... 348

Отже, в умовах, коли вже існували страхові 
пенсійні  фонди,  засновуючи  Пенсійну  Касу  в 
Акціонерному Товаристві, його керівники знову ж 
таки досягли двох завдань: розвиваючи соціальні 
гарантії  робітників  і  в  такий спосіб підвищуючи 
престижність  роботи  в  фірмі,  вони  ставили  в 
безпосередню  залежність  пенсійні  інтереси 
працівників  від  економічних  успіхів  Товариства. 
Особливо  відзначу,  що  заснування  каси 
відбувалося саме в умовах фірми, реформованої в 
акціонерне  товариство  з  абсолютно  приватного 
бізнесу.

Хоча  Статут  Пенсійної  Каси  було 
затверджено у 1914 р.,  діяти вона почала значно 
раніше, з січня 1912 р. -  саме з цього часу велася 
Книга  Пенсійної  Каси  службовців  заводу.  Вона 
відображає розміри платежів, що в залежності від 
зарплатні та віку дійсно були різними, наприклад, 
в  січні  1912  р.  П.  Броджі  при  окладі  350  рублів 
сплачував 12 рублів 50 копійок, М. Каховський при 
окладі  150  рублів  сплачував  6  рублів,  Ф.  Дробот 
при окладі 65 рублів сплачував 1 рубль 63 копійки 
349.



Протокол  перших  загальних зборів 
Пенсійної  Каси  Службовців  Акціонерного 
Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті  14  лютого  1916  р. 
показує, що на 1 січня 1916 р. капітал каси склав 
146620 рублів 24 копійок.  А. Іонгмен стверджував, 
що каса розвиватиметься й квітнутиме; А. Генель 
відзначив  особливу  роль  товариства  і  самого  Р. 
Ельворті  у  створенні  матеріального  фундаменту 
каси 350. 

Пенсійна  Каса  ретельно  вела  Відомість 
внесків  учасників  Пенсійної  Каси,  що поступили 
та були повернені (збереглися дані за 1916 р. 351).

Навіть  у  найважчі  часи  Акцірнерне 
Товариство не користувалося правом припинити 
внески  до  Пенсійної  Каси.  У  зв’язку  з  цим 
показовий  лист  Правління  Акціонерного 
Товариства Р. і Т. Ельворті п. Комісару заводу Акц. 
Тов-ва  “Р.  і  Т.  Ельворті”  від  16  березня 1919 р.  з 
проханням отримати з каси заводу 1788 рублів 40 
копійок  для  внесення  цієї  суми  на  поточний 
рахунок пенсійних внесків службовців 352: у цей час 
всі видачі грошей із каси чи з банківських рахунків 
здійснювалися  лише  за  особистим 
розпорядженням  комісара  заводу.  Втім,  із 
остаточною  націоналізацією  підприємства 
Пенсійна Каса перестала існувати. Про це свідчить 



чернетка листа, написаного Р. Ельворті з Англії до 
представників влади у Єлисаветграді:

В  справах  заводу 
колишнього  акціонерного 
товариства  Р.  і  Т.  Ельворті  в 
Єлисаветграді  націоналізованого, 
здається,  в  1919 р.  і  тепер діючого 
під  назвою  Червона  Зірка,  - 
знаходився  пенсійний  фонд  для 
службовців.  Фонд  цей  було 
засновано  згідно  з  офіційно 
затвердженим статутом і складався, 
1)  з  контрибуції  абонентів  - 
службовців  та  2)  з  контрибуції 
власників  на  рівну  з  абонацією 
суму.  Загальну  суму фонду  точно 
не  пам’ятаю,  оскільки  всі  книги, 
включно  з  рахунком  фонду, 
залишилися  в  конторі,  коли  взяла 
влада, - але, здається, що сума вже 
склала декілька тисяч рублів.

Звичайно, ці рублі тепер не 
мають  вартості,  але  заради 
справедливості  до  росіян,  людей, 
які  багато  років  сумлінно 
працювали,  я  дозволяю  собі 
звернутися  до  влади  (від  кого  це 



залежить)  із  покірним  проханням 
нижченаведеним.

Скоро після прийому 
заводу  багато  старих  службовців 
було  звільнено  власне  по  старості 
(без  іншої  причини)  і  ті  добрі 
люди, втративши належні їм пенсії, 
сплатив  за  багато  років 
абонементи,  тепер  знаходяться  у 
вкрай  [нерозбірливо]  безнадійно 
бідують.

Оскільки,  судячи  з 
російських  газет,  Завод  Червона 
Зірка  тепер  працює  з  великим 
успіхом,  я  б  найпокірніше просив 
асигнувати  по  можливості  із 
заробітків  суму  на  В.  розгляд  на 
користь  невинних  абонентів  з 
нашого  пенсійного  фонду, 
прізвища їх можна взнати із старих 
книг.

[Примітка автора на полях:]
“Навести  довідку  й  з  можливості 

асигну[вань]” 353 

(Текст наведено в перекладі з російської з 
виправленими  авторськими  помилками,  що 



свідчать про його хвилювання, а також про те, що 
Р.  Ельворті  вивчив  російську  мову  далеко  не  в 
юному віці).  Датуватися  цей лист  може 1923 або 
1924 роком, оскільки раніше його автор навряд чи 
міг почути про успіхи заводу “Червона Зірка”, а 1 
квітня 1925 р. він уже помер.

Як  і  текст  Статуту,  Р.  Ельворті  також 
зазначив службовців,  не  робітників.  Питання,  чи 
розповсюджувалися  правила  участі  в  Пенсійній 
Касі і на робітників, поки остаточно не з'ясовано, 
та оскільки, формально, за Статутом у Пенсійній 
Касі  могли  брати  участь  усі  службовці 
Акціонерного  Товариства,  які  отримували 
визначену  місячну  зарплатню,  логічно 
припустити,  що  майстри  та  висококваліфіковані 
робітники, які мали оклади зарплатні, могли бути 
учасниками  Пенсійної  Каси,  й  лише  робітники, 
які  працювали на основі акордної  оплати,  участі 
не брали. Можливо також, враховуючи тенденції 
розвитку соціальної політики в Російській імперії 
взагалі  та  в  Акціонерному  Товаристві  Р.  і  Т. 
Ельворті зокрема, що за мирних умов ця практика 
мала  би  згодом  бути  розповсюдженою  й  на 
більшість  робітників,  але  Перша  світова  війна, 
революції  та  громадянська  війна  кардинально 
змінили ситуацію.



Медичне  обслуговування  робітників 
завжли було важливою галуззю соціальної сфери 
підприємства.  Після  успіху  фірми  на  виставці  у 
Нижньому  Новгороді  в  1890  р.  було  випущено 
рекламну літографію-панораму заводу,  на якому 
зазначено лікарню підприємства 354. 

Згідно  закона Російської  імперії  від  23 
червня 1912 р., страхування робітників від хвороб і 
нещасних  випадків  було  обов’язковим.  Стаття 
“Нові  закони  про  страхування  робітниіків”  у 
“Щорічнику “Голоса Юга” за 1913 пояснювала: 

на  фабриці  або  заводі,  де 
працює 200 або більше робітників, 
засновується  окрема  лікарняна 
каса...  Членами  каси  обираються 
уповноважені,  через  яких 
збираються  загальні  збори... 
Процент  відрахування  від 
заробітньої платні в лікарняну касу 
вирішується  загальними  зборами. 
Якщо  членів  каси  більше  400,  то 
розмір  відрахування  може  бути 
встановлений  від  однієї  до  двох 
копійок  з  кожного  заробітного 
рубля...  Таким  чином,  у  великих 
фабричних  та  заводських  касах 



робітник,  що заробляє, припустим, 
30  рублів  на  місяць,  зобов’язаний 
вносити в касу від 30 до 60 коп... На 
кожні  три  рублі,  внесені 
робітниками  до  лікарняної  каси, 
власник  сплачує  два  рублі...  У 
випадку  захворювання,  коли 
хворий не може ходити на роботу, з 
лікарняної  каси  йому  видається 
грошова  допомога  в  розмірі  від 
половини  до  двох  третин  його 
заробітку, якщо він сімейний, та від 
1/4 до 1/2, якщо він самітній...

Допомоги  видаються 
з 4-го дня хвороби й продовжуються 
до  26  тижнів,  якщо  хвороба 
затягується...

Робітниці,  учасниці 
каси, у випадку вагітності й пологів, 
отримують  допомогу  впродовж 
двох тижнів до пологів та 4-х тижнів 
після  пологів  у  розмірі  від 
половини  до  повного  заробітку. 
При  цьому  вимагається,  щоб  ця 
робітниця  була  членом  каси 
протягом  трьох  місяців  до  часу 
видачі  допомоги  і  щоб  вона 



утримувалася  від  роботи протягом 
всього  терміну,  коли  вона 
користується  грошовою 
підтримкою каси.

У  випадку  смерті 
учасника  каси  його сім’ї  видається 
допомога  в  розмірі  20-30-кратного 
денного заробітка...

Робітники,  що 
отримали  каліцтва,  в  перші  13 
тижнів  користуються  грошовими 
допомогами  лікарняної  каси  на 
загальних засадах із хворими.

Загальні  збори  можуть 
вирішити  видати  допомоги  не 
тільки робітникам, учасникам каси, 
але й членам їхніх родин, жінкам і 
дітям,  у  випадку  хвороби, 
вагітності, пологів або ж смерті.

Участь у касі закінчується у 
день розірвання договору про найм. 
Але  і  в  цьому  випадку  загальні 
збори можуть вирішити, що особа, 
яка  вибула  з  каси,  зберігає  ще 
протягом  місяця  право  на 
допомогу, але в менших розмірах. 

355. 



Лікарняну  касу  було  запроваджено  й  на 
заводі  Акціонерного  Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті. 
Збереглася Касова книга Лікарняної Каси за 1914-
1918  рр.  Вона  подає  цифри  щорічних  грошових 
надходжень:

1914 р. - 32338 рублів 15 копійок
1915 р. - 35632 рублі 88 копійок
1916 р. - 97309 рублів 29 копійок
1917 р. - 178072 рублі 64 копійки
1918 р. - 154443 рублі 14 копійок 356.

Також  документ  показує  пропорцію 
платежів  робітників  і  Акціонерного  Товариства. 
Так,  7  травня  1914  р.  робітники  за  період  із  28 
квітня  по  3  травня  заплатили  612  рублів  27 
копійок, а Акціонерне Товариство, у відповідності 
з  вищезгаданим  законодавством,  2/3  цієї  суми, 
тобто 408 рублів  18  копійок;  18  квітня 1918 р.  за 
період з 1 по 31 січня службовці та фірма сплатили 
по 432 рублі 61 копійку, робітники заплатили по 
13 січня 9000 рублів, такий само внесок зробило й 
Акціонерне Товариство 357.

Медичне  обслуговування  робітників 
Акціонерного  Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті  не 
вичерпувалося Діяльністю Лікарняної Каси. Автор 



вищезгаданої статті “Нові закони про страхування 
робітників” зазначив:

Новий  закон  про 
страхування робітників на випадок 
хвороби не вносить нічого нового в 
порядок  надання  медичної 
допомоги  робітникам.  Але  дуже 
важливе  те,  що  новим  законом 
певним  чином  закріплюється 
обов’язок  підприємців  лікувати 
своїх робітників за свій рахунок. До 
цих  пір  багато  промисловців 
вважали  це  справою  своєї  доброї 
волі  й  намагалися  зовсім 
звільнитися  від  нього,  а  більшість 
підприємців  і  зовсім ухилялася від 
організації  лікарської  допомоги, 
але  тепер,  на  основі  відділу  ІІІ 
(“Лікарська допомога”) закону “про 
забезпечення  робітників  на 
випадок  хвороби”,  всі  робітники, 
члени лікарняних кас, мають право 
вимагати  від  свого  хазяїна 
безплатної  медичної  допомоги. 
Форми  надання  цієї  допомоги 
віддаються на розгляд підприємця. 
Він  може  сам  влаштовувати  при 



своїй  фабриці  чи  заводі 
амбулаторію  та  лікарню,  або  ж 
укладати  з  цього  приводу  угоду  з 
міською, земською лікарнею, або ж 
з  лікарняною  касою,  яка  за 
особливу  винагороду  з  боку 
підприємця  може  потурбуватися 
про  належну  медичну  допомогу 
для того чи іншого робітника... 358

Згодом,  із  побудовою  на  початку 
ХХ  ст.  лікарні  Св.  Анни  (вона  належала 
Товариству  Червоного  Хреста),  що  знаходилася 
безпосередньо  біля  заводу  Ельворті,  необхідність 
утримувати  власну  лікарню  відпала  і  Правління 
Акціонерного  Товриства  Р.  і  Т.  Ельворіті  обрало 
інший  шлях:  воно  оплачувало  рахунки  цієї  й 
інших  лікарень  за  надання  медичної  допомоги 
робітникам,  а  також  за  лікування  поранених  у 
роки Першої світової війни в лазареті на 100 місць, 
влаштованому  в  приміщенні  театру.  В  1915  р. 
лазарет  виставив  рахунок  на  36055  рублів  28 
копійок 359.

В книзі  обліку рахунків головної контори 
Акціонерного Товариства за 1916-1923 рр. постійно 
реєструвалися витрати на лікування в лікарні Св. 
Анни та в амбулаторії, наприклад, 31 серпня 1917 



р.  сплачено  195  рублів  80  копійок  за  лікування 
робітників  у  лікарні,  12  липня  того  ж  року  10 
рублів  сплатили  лікарні  Св.  Анни  за 
рентгенографічний знімок Михайла Панченка  360. 
В умовах контролю за витратами з боку комісара 
заводу  Акціонерного  Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті 
Правління  Акціонерного  Товариства  20  березня 
1919 р. просило комісара про видачу 2913 рублів 96 
копійок  для  внесення  міській  управі  в  зв’язку  з 
тим,  що  надійшло  58  відношень  про  лікування 
робітників у міській лікарні 361.

Справжнім  лихом  індустріального 
виробництва  кінця  ХІХ-початку  ХХ  століть  були 
травми  й  каліцтва  робітників,  нещасні  випадки, 
що часто призводили до смерті. Це було пов’язано 
з  поганою  підготовкою  нових  робітників,  які 
зазвичай  зовсім  не  мали  досвіду  роботи  з 
машинами,  а  також  із  тим,  що  самі  промислові 
техніка та технології тоді були доволі небезпечні. 
Закон  від  2  червня  1903  р.  про  винагороду  на 
випадок  каліцтва  встановлював  особисту 
відповідальність  підприємця  за  нещасний 
випадок.  На  основі  домовленості  чи  по  суду 
робітник  або  його  нащадки  отримували 
одноразову компенсацію чи пенсію безпосередньо 
від  підприємця,  що  було екстраординарними 



витратами,  які  не  входили  до  звичайного 
кошторису витрат підприємства 362. 

Державний архів  Кіровоградської  області 
зберігає  документи  про  декілька  справ  про 
каліцтва, що підпадали під дію цього закону. Так, 
8  листопада  1906  р.  було  досягнуто  угоду  між 
керуючим заводом Р. і Т. Ельворті Ф. Девісом та О. 
Перепльотчиковим,  який  постраждав  від 
нещасного випадку на виробництві 21 лютого 1906 
р.: отримав перелом руки, розриви м’язів і таким 
чином  втратив  1/3  працездатності.  За  угодою 
потерпілий отримав 520 рублів  363. 12 травня 1907 
р. Ф. Девіс підписав акт угоди з С. Кобилкіним про 
винагороду  за  каліцтво  -  втрату  15% 
працездатності.  За  цією  угодою  потерпілий 
одержував  460  рублів  утримання  та  91  рубль  80 
копійок  пожиттєвої  пенсії 364. Таким  чином, 
компенсаційні  виплати  за  каліцтва  в  стандартах 
початку  століття  були  на  заводі  Ельворті 
достатньо високими.  Закон від 23  червня 1912 р. 
про  страхування  робітників  від  нещасних 
випадків  встановлював  колективну 
відповідальність  підприємців  регіону.  Відтоді 
робітники  отримували  компенсації  і  пенсії  від 
спеціальних  регіональних  страхових  товариств. 
І.Д.С.,  автор статті “Нові закони про страхування 
робітників” у “Щорічнику “Голоса Юга” за 1913 р., 



відзначав,  що  при  такому  порядку  робітники 
отримували  тільки  одну  перевагу:  якщо  раніше 
можна було взагалі не отримати компенсації через 
банкрутство  невеликого  підприємства,  то  тепер 
така  ситуація  виключалася.  Але  ж  за  новим 
законом  втручання  незалежного  суду  й 
незалежних  експертів  у  справу  обмежувалося 
розбиранням  конфліктних  ситуацій,  при  чому 
робітникові  надзвичайно  важко  було  відстояти 
свої інтереси у сперечанні з могутньою страховою 
компанією, що мала власних експертів і адвокатів 
365.

За  новим  порядком  отримання  страхової 
пенсії,  підприємець  був  зобов’язаний  надати 
робітникові  першу  медичну  допомогу  через 
медичний  заклад.  Впродовж  так  званого 
“очікувального  періоду”  (13  тижнів)  сімейний 
робітник  отримував  допомогу  з  лікарняної  каси 
чи  від  страхового  товариства  в  розмірі  2/3  його 
заробітку,  а  самітній  —  у  розімрі  1/2  його 
заробітку.  Після  закінчення  “очікувального 
періоду”  страхове  товариство  виплачувало  всім 
потерпілим,  незалежно  від  сімейного  стану,  2/3 
заробітку  до  завершення  лікування.  Якщо 
наставала  стійка  повна  втрата  працездатності, 
робітник  не  міг  обходитися  без  сторонньої 
допомоги (втрата зору, рук), то йому призначалася 



страхова  пенсія  в  розмірі  повного  річного 
утримання.  Якщо  працездатність  втрачалася 
повністю, але робітник не потребував сторонньої 
допомоги,  то  пенсія  призначалася  в  розмірі  2/3 
заробітку.  Часткова  втрата  працездатності 
визначалася  експертизою  й  призводила  до 
призначення  часткової  пенсії.  Законом 
встановлювалася й видача допомоги на поховання 
загиблих, призначення пенсій вдовам (якщо вони 
не  вступали  в  інший  шлюб)  і  сиротам  (до 
досягнення  15-річного  віку).  Пенсія  могли 
замінити  одноразовою  винагородою  в  сумі 
десятирічної пенсії 366.

Задля справедливості треба відзначити, що 
завод  Акціонерного  Товариства  Ельворті  мав 
репутацію підприємства з високим рівнем техніки 
безпеки. Про це свідчить Табель штрафів заводу Р. 
і Т. Ельворті,  затверджений старшим фабричним 
інспектором Херсонської  губернії  П.  Поповим 25 
лютого  1902  р.:  покарання  передбачалися  не 
тільки за прогули, запізнення більше, ніж на п’ять 
хвилин,  азартні  ігри,  невиконання  наказів 
адміністрації,  але  й  за  куріння  в  заборонених 
місцях,  необережне  поводження  з  вогнем, 
недотримання  чистоти,  шум,  сварки,  бійки, 
нетверезість,  за “приведення до недії  запобіжних 
пристосувань станків”. Суми штрафів зазвичай не 



перевищували  одного  рубля,  проте  їхня 
спрямованість  говорить  про  увагу  до  правил 
техніки безпеки 367. 

Я  виявив  тільки  дві  справи  про  виплату 
відшкодувань  у  результаті  нещасних  випадків  у 
1903-1912 рр. Звичайно ж, їх було більше, та не всі 
документи  збереглися.  Деякі  цифри  наведені  в 
оголошенні  адміністрації  заводу,  в  якому 
зазначено, що впродовж першого півріччя 1907 р. 
сталося  17  нещасних  випадків,  в  15  з  яких 
причиною встановлено необережність робітників 
368. Травми  ставалися  зазвичай  наприкінці 
робочого  дня,  коли  робітники  були  втомлені.  З 
переходом  до  нового  порядку  страхування 
робітників  за  законом  1912  р.  облік  угод  між 
потерпілими й адміністрацією на заводі не вели, 
оскільки  такі  угоди  більше  не  складалися. 
Ймовірно, під час громадянської війни діяльність 
страхових  товариств  було  згорнуто,  інваліди  та 
сім’ї  загиблих  перестали  отримувати  пенсії,  їхнє 
матеріальне становище різко погіршилося. Тому в 
конфлікті  між  робітниками,  інтереси  яких 
представляв  Союз  Металістів,  і  адміністрацією 
підприємства  одним  із  важливих  пунктів 
робітничих вимог стали компенсації інвалідам. 16 
лютого  1919  р.  відбулося  засідання  заводського 
комітету,  пункт  5  протоколу  якого  говорив  про 



вимогу  до  Правління  задовольнити  потреби 
інвалідів при закритті  заводу. Справа в тому, що 
Комітет  вимагав  оплатити  вимушені  прогули 
робітників при відсутності роботи не з їхньої вини 
і вважав необхідним розповсюдити цей порядок і 
на інвалідів, які втратили здоров’я на заводі,  хоч 
на  той  момент  вони  вже  не  працювали  369. В 
лютому 1919 р. робітники фактично взяли справу 
управління  до  власних  рук.  Було  встановлено 
порядок подання інвалідами прохань про пенсії, 
медичного  їх  освідчення.  Прикладом  є  історія 
інваліда  заводу  Г.  Туманова,  який  повністю 
втратив зір і просив про виплату допомоги у 12224 
рублі  (середній  денний  заробіток  -  13  рублів  89 
копійок).  4  червня  1919  р.  Управління  заводу 
призначило йому допомогу у 6112 рублів, оскільки 
одне  око  Г.  Туманов  втратив  не  на  заводі  370. 
Робітникові  Й. Стопчинському взагалі  відмовили 
24 червня 1919 р. у виплаті 1835 рублів 35 копійок 
за каліцтво, оскільки 5 квітня 1919 р. він отримав 
від  комісара  заводу  1128  рублів  65  копійок  і 
розписався в тому, що більше “претензій не мав” 
371.  Як я вже відзначив вище,  18 серпня 1919 р.  в 
Єлисаветграді  встановилася  влада  білого  руху, 
проте  інваліди  продовжували  просити  про 
нарахування пенсій і  допомог, однак тональність 
їхніх  вимог  значно  змінилася.  У  доповідній 



записці Правлінню Акціонерного Товариства Р.  і 
Т.  Ельворті  від  8  серпня  1919  р.  вповноважені 
зборів  робітників-інвалідів  П.  Ватульов  та  І. 
Фіалковський написали:

Клас промисловців  нашої  країни  після 
революційних  битв  і  мучительної  громадянської 
війни, нещодавно пережитої, має прилучити себе 
до  західоно-європейської  культури  і  в  справі 
вирішення  робітничого  законодавства.  Шляхом 
компромісів,  правільно  соціально  розподілених, 
можливим  буде  налагодити  взаємодію 
представників праці та капіталу 372. 

27  серпня  1919  р.  робітники-інваліди 
новою доповідною запискою вповноважили вже 50 
чоловік на переговори з Правлінням на предмет 
компенсації “за новими правилами”  373 (ймовірно, 
мається  на  увазі  перед  тим  встановлений 
радянський  порядок  нарахування  компенсацій, 
для чого  при Комісаріаті  Юстиції  було створено 
Секретаріат  із  надання  допомоги  інвалідам). 
Правління пішло назустріч і 5 вересня 1919 р. 75 
робітників-інвалідів  підписали  розписку  про 
отримання  по  1000  рублів  допомоги  на  основі 
вимог,  викладених  в  доповідній  записці  від  27 
серпня 1919 р., й зобов’язалися, що “про видання 
необхідних законів  на цей предмет ми подібних 



вимог до Акціонерного Товариства Р. і Т. Ельворті 
висувати не будемо” 374. 

Але влада знову змінилася,  і  от уже нове 
радянське керівництво заводу встановило виплати 
пенсій і допомог за каліцтво, старим робітникам, 
вдовам та іншим. За листопад і грудень місяці 1919 
р. 38 особам було сплачено 3015 рублів 78 копійок 
375. Збереглися  документи  про  подібні  виплати  і 
пізніше,  до  врегулювання  питання  чинним 
радянським законодавством. Так, за березень 1920 
р. шістьом старим робітникам було виплачено 435 
рублів  (максимальна  виплата  -  80  рублів, 
мінімальна - 40 рублів),  28 вдовам виплачувалося 
від 80 до 24 рублів на загальну суму 830 рублів 376. 
Отже,  кількість  людей,  які  отримали  подібні 
виплати від робітничого керівництва у 1919 -1920 
рр.,  була  порівняно  невеликою,  що  може 
підтвердити  думку  про  відносно  невелику 
кількість  інвалідів  і  політичний  аспект  цієї 
проблеми  у  революційній  боротьбі  доби 
громадянської війни.

Список соціальних заходів,  впроваджених 
для  працівників  заводу  Ельворті,  можна 
продовжувати. Для забезпечення людей дешевими 
продуктами  харчування  і  предметами  першої 
необхідності  на  рубежі  ХІХ-ХХ  сторічч 
створювалися  Товариства  та  кооперативи 



споживачів.  Метою  цих  закладів  було 
забезпечення людей товарами в обхід проміжних 
ланок  у  вигляді  торговців-перекупщиків; 
закуповувати  оптові  партії,  таким  чином 
підтримуючи ціни нижчі, ніж на ринку. Саме так 
сформульовано  мету  створення  Товариства 
Споживачів  при заводі  Акціонерного  Товариства 
Р.  і  Т.  Ельворті  в  протоколі  засідання  членів 
Товариства 4 травня 1909 р. (в цьому ж протоколі 
зазначено,  що  Товариство  Споживачів  створено 
“біля 6 років тому” 377). 

До  Товариства  в  1909  р.  входило  860 
чоловік, при чому не тільки прості робітники, але 
й колишній директор заводу Ф. Девіс, працівники 
контори  П.  Броджі,  В.  Сомервель,  завідуючий 
заводом  В.  Мишаков,  майстри  С.  Сібірцев,  О. 
Гасаненко  378.  Проте,  на  відміну  від  інших 
кооперативів,  діяльність  цього  Товариства 
виявилася  неефективною.  На  засіданні  4  травня 
1904 р. був присутнім Р. Ельворті, який і підписав 
текст  доповіді.  Роберт Ельворті  наголошував,  що 
свого  часу  безплатно  надав  Товариству 
приміщення  на  території  заводу.  Але  він 
переконувався  “що  справа  ця  не  приносить 
користі  ні  пайщикам,  ні  покупцям,  оскільки  за 
товари  доводиться  платити  не  нижче,  а  чи  не 
дорожче ринкових цін у місті” 379.  Тому Ельворті 



запропонував  справу  ліквідувати  чи  звільнити 
приміщення, в якому завод мав гостру потребу.

Оскільки  документів  про  подальшу 
діяльність  Товариства  Споживачів  не  виявлено, 
можна припустити, що його таки було ліквідовано 
тоді,  а  робітники  обслуговувалися  споживчими 
кооперативами за місцем проживання чи взагалі в 
більшості обходилися без послуг таких товариств, 
оскільки  їхня  зарплатня  забезпечувала  вищий 
рівень  життя  в  порівнянні  з  колегами  з  інших 
єлисаветградськтх підприємств.

Акціонерне  Товариство  Р.  і  Т.  Ельворті 
використовувало  ще  ряд  інших  форм 
стимулювання робітників, наприклад, надавало їм 
кредити  на  отримання  будівельних  материалів. 
Так,  Державний  архів  Кіровоградської  області 
зберігає численні  документи про оплату заводом 
рахунків,  наприклад,  рахунків  Македонського  за 
ліс,  Бардаха  за  цеглу  для  робітника  слюсарного 
цеху  А.  Пастернака,  і  т.д.  У  1913  р.  було 
кредитовано  173  робітники  на  загальну  суму  60 
тис.  руб.,  за  деякими  робітниками  залишалися 
доволі великі борги (на 2 квітня 1907 р. Л. Ніколаєв 
заборгував 300 руб., на 20 вересня 1907 р. він був 
винен  700  руб.  Найбільші  за  сумою  на  одного 
робітника кредитні виплати проводилися в 1903-
1910 роках) 380.



 Для вирішення житлової проблеми 
Акціонерне  Товариство  Р.  і  Т.  Ельворті  також 
купило  ряд  будинків,  квартири  в  яких  надавало 
службовцям  і  робітникам  заводу,  при  цьому 
оплачувало ряд витрат за свій рахунок. Особливо 
очевидною збутковість такої практики для фірми 
стала  в  1919  р.,  коли  через  інфляцію  та 
подорожчання  палива,  збільшення  витрат  на 
утримання  та  ремонт  будинків  розрив  між 
витратами  Акціонерного  Товариства  та 
квартплатою  швидко  зріс.  Управління  заводу 
колишнього  Акціонерного  Товариства  Р.  і  Т. 
Ельворті  в  Єлисаветграді  30  липня  1919  р. 
розглянуло доповідь завідуючого адміністративно-
господарчим  обліково-контрольним  відділом  П. 
Пушкова  про  квартирну  проблему.  Чотири 
житлових будинки в цей час приносили 542 рублі 
50 копійок надходжень від квартплати щомісяця, в 
той час як витрати тільки на утримання будинків 
у лютому-квітні (ремонт не здійснювався) склали 
близько 400 рублів на місяць. У травні витрати на 
утримання швидко зросли: 

...за  травень  та  червень 
витрати  виключно  по  очищенню 
дворів  і  ям,  по  будинку  колишн. 
Блізніна при квартирній оплаті 167 



руб. на місяць, виявився в 1850 руб., 
а  по  дому  колишн.  Юткевич,  при 
квартирній оплаті 251 руб. в місяць 
- 850 руб. 381

Управління  вирішило  покласти  додаткові 
витрати  на  квартирантів  (у  цей  час  34 
квартиранти проживали в 67 кімнатах 382, квартири 
складалися переважно з 2 кімнат і кухні, частина 
квартирантів жила у п'ятикімнатних,  частина - в 
однокімнатних квартирах 383).

Висвітлюючи  вирішення  житлової 
проблеми  в  Акціонерному  Товаристві  Р.  і  Т. 
Ельворті,  знову  звернемося  до  мемуарів  Х.  М. 
Кларксон Вебб.  Вона вважає,  що “Наших батьків 
мали довго пам’ятати в Єлисаветграді за все добро, 
що вони робили. Серед всього іншого батько давав 
позики  робітникам  на  будівництво  приватних 
будинків; було побудовано притулок для самотніх 
жінок” 384 . 

Важко відділити благодійництво власне Р. 
Ельворті  від  благодійництва  та  соціальних 
програм фірми, особливо в той час, коли її ще не 
було акціоновано й фактично всі прибутки, з яких 
фінансувалися  соціальні  програми,  мали  бути 
доходом  сім’ї  Ельворті.  Що  ж  до  житлових 
субсидій,  то  ця  практика  поширилася  у  1910-х 



роках,  коли  було  закладено  цілий  новий  район 
міста  -  Ново-Миколаївку,  заселену  переважно 
працівниками заводу.  В  центрі  Ново-Миколаївки 
знаходиться  школа,  закладена  в  1910  р.,  нині 
середня  школа  №3.  В  цьому  закладі  зберігають 
добру пам’ять  про  Роберта та  Мері  Ельворті,  на 
кошти яких школу й було побудовано.

На кошти Р. Ельворті будувалася й школа 
в  селі  Бровковому,  про  що  свідчить  лист 
керуючого  Бровковським  маєтком  О.  Маковки, 
датований 21 червня 1915 р.  385. На жаль, доля цієї 
школи  була  сумною:  в  1990-1992  роках  її  було 
зруйновано.

Дозвіллю  працівників  заводу  слугували 
такі  заклади,  як  театр  і  футбольний  гурток.  На 
панорамі  підприємства  1890-х  років  показано  не 
тільки  лікарню,  але  й  театр,  на  плані  м. 
Єлисаветграла  1913  р.  цей  будинок  названо 
бібліотекою  та  театром  заводу  Ельворті,  тут  же 
знаходився  й  кегельбан  386.  Головну  залу  театру 
було задумано як поліфункціональну: вдень вона 
слугувала  їдальнею,  ввечері  тут  інколи 
влаштовувалися вистави, концерти, бали.

Під  час  Першої  світової  війни,  коли 
матеріальне  становище  сімей,  глави  яких  було 
мобілізовано,  сильно  ускладнилося,  актуальною 



стала  організація  роздачі  безплатних  обідів.  29 
вересня 1915 р. А. Іонгмен писав до Р. П. Ельворті:

Майбутня  мобілізація 
викличе  певне  зростання  кількості 
сімей,  яким  ми  допомогаємо 
обідами  та  п’ятикопійковою 
(денною)  допомогою.  Щойно  (на 
початку цього місяця ) ми виділили 
25 тис. рублів на цю п’ятикопійкову 
допомогу сім’ям робітників, та суп з 
хлібом коштує 18 тис. рублів, з чого 
ви  можете  побачити,  що  в 
середньому витрачається 175 рублів 
на  день.  На  нашій  нараді 
директорів  одного  разу  ми 
обговорювали питання  про  те,  що 
можна  було  би  зробити,  й 
вирішили, що з огляду на допомогу 
сім’ям  робітників,  ми  не  могли 
нічого  змінити,  й  тому  маємо 
очікувати  таких  само  витрат  цієї 
наступної зими по всім справам 387.

У  цьому  ж  листі  А.  Іонгмен  згадав  про 
допомогу  сім’ям  офіцерів,  інших  мобілізованих 
працівників, яка планувалася у загальному розмірі 
1000 рублів на місяць 388.



Традиційним  на  заводі  було 
влаштовування  Різдвяної  ялинки,  інколи  на  це 
асигнувалися досить значні суми; так, у 1907 році 
на  свято  ялинки  для  дітей  службовців  та 
“мастеровыхъ”  заводу  Р.  і  Т.  Ельворті  було 
виділено 548 рублів 26 копійок 389. 

Що ж до футболу, то це був спорт новий 
на початку сторіччя, хоббі переважно інженерів і 
молодих  робітників.  Статут  Єлисаветградського 
футбольного  гуртка  було  затверджено 
Херсонським по загальним справам Присутствієм 
20 березня 1913 р. і внесено до реєстру товариств і 
союзів  по  Херсонській  губернії  під  №151  31 
березня  1913  р.  390 Звичайно,  саме  молоді 
інженери-англійці  з  заводу  Ельворті  були 
лідерами в цьому гуртку. Мабуть, через це, як і в 
англійських  елітарних  клубах,  статут  гуртка 
передбачав, що стати його членом було непросто: 
потрібна була рекомендація двох членів і  голоси 
2/3 від  більшості  присутніх  на загальних зборах 
гуртка 391.

На  особистій  благодійницькій  діяльності 
членів сім’ї Ельворті слід зупинитися окремо. Х. М. 
Кларксон  Вебб  відзначала  в  своїх  мемуарах,  що 
“батьковим  постійним  принципом  було  більшу 
частину  багатства,  заробленого  в  Росії,  вкладати 
або  витрачати  в  Росії”  392. А.  Іонгмен  регулярно 



звітував перед Р. Ельворті про витрачання певної 
долі прибутків останнього на благодійництво. Так, 
у  листі  від  24/4  жовтня  1915  р.  А.  Іонгмен 
повідомляв:

ВАШ  ЛИСТ  ВІД  11  ВЕРЕСНЯ.  Відносно 
Вашої  пожертви  в  5000  руб.  -  ми  вирішили 
розділити їх між трьома фондами: фонд місцевого 
земства - 3500 рублів, польський фонд - 1000 руб., 
фонд євреїв  -  500  руб.  Всі  ці  фонди справляють 
враження  таких,  що  працюють  добре,  та  й 
потреби їх дуже великі 393. 

В листі від 22 листопада 1915 р. А. Іонгмен, 
розповідаючи  про  візит  якогось  “старого 
Шебаліна”, який попросив гроші для свого фонду 
за рахунок коштів Р. Ельворті, просив видати йому 
письмове  розпорядження  про  місячну  суму 
пожертв Р.  Ельворті  та  способи їх  витрачення.  З 
контексту  цього  листа,  в  якому  зазначено,  що 
попередні  5000  рублів  було  витрачено  на 
підтримку  “Refugee  Funds”,  витікає,  що  фонди, 
перелічені  в  попередньому  листі,  надавали 
допомогу  біженцям 394.  Займалася 
благодійницькою  діяльністю  й  дружина  Р. 
Ельворті Мері, при чому не тільки в Англії, але й в 
Єлисаветграді,  навіть  після  від’їзду,  надаючи 
допомогу  з  власних  коштів.  Принаймні,  в 



Щорічнику  “Голоса  Юга”  за  1913  р.  її  прізвище 
значиться в розділі “Благодійницькі Товариства та 
установи”.  Вона  була  головою  Благодійницького 
Товариства,  а  це  було  можливим лише за  умови 
значних  особистих  пожертв.  Серед  членів 
Комітету  цього  Товариства  наведені  імена  Р. 
Ельворті,  В.  Лартера,  дружини  А.  Іонгмена, 
відомих  в  Єлисаветграді  громадських  діячів  О. 
Тарковського,  Ф.  Шевякова,  Д.  Горшкова,  Г. 
Волохіна, С. Гангеблова, І. Пашутіна, Р. Деріченка 
та інших395.

У листі до Р. Ельворті колишній керівник 
відділення  Акціонерного  Товариства  Р.  і  Т. 
Ельворті в Самарі М. Лінденблюм запитував: “Що 
робить Марія Томасівна, чи вона все ще працює на 
потреби  війни?..”  396 Ймовірно,  і  в  Англії  Мері 
Ельворті  працювала  над  збором  пожертв  або  в 
якійсь  із  благодійницьких  або  патріотичних 
установ.  Як  я  вже  відзначав  в  Розділі  1,  дочки 
Ельворті працювали в часи війни у шпиталі.

Під час громадянської війни до подружжя 
Ельворті  зверталася  велика  кількість  друзів, 
колишніх  працівників  фірми  та  їхні  родичі,  які 
залишилися  в  Єлисаветграді  чи  емігрували  та 
просили  про  матеріальну  допомогу. 
Меморіальний архів Р. Ельворті зберігає як листи з 
проханнями  про  допомогу,  так  і  подяки  за 



надіслані  гроші,  одяг,  продукти харчування.  Ось 
кілька прикладів.

31 жовтня 1920 р. до Р. Ельворті звертнувся 
Ф.  Майш,  який  писав  із  Константинополя.  Він 
рекомендував Миколу Івановича Холодовського - 
генерала  від  артилерії,  вченого  -  артилериста, 
вихователя  Миколи  ІІ.  Щоби  дістати  грошей  на 
життя,  генерал  мав  їхати  до  Лондона,  щоби 
продати там свою колекцію предметів  мистецтва 
397. Але з  листа  самого М.  І.  Холодовського до  Р. 
Ельворті,  датованого 27  квітня 1922 р.,  випливає, 
що  всупереч  бажанню  власника,  під  час  його 
хвороби,  колекцію  було  продано  всього  за  362 
фунти  стерлінгів  (менше  ніж  за  1%  від  дійсної 
вартості),  власник  отримав  за  допомогою  А. 
Іонгмена та адвоката лише 230 фунтів стерлінгів. 
Лише  фінансова  допомога  фірми  Ельворті  (604 
фунти  стерлінгів),  самого  Роберта  Ельворті  (50 
фунтів стерлінгів)  допомогли генералу вижити й 
розрахуватися з деякими боргами 398.

Син  майстра  заводу  Ельворті  Сави 
Васильовича  Сибірцева  Сергій  Савич  Сибірцев 
листом  від  14  січня  1922  р.  просив  Р.  Ельворті 
допомоги грошима  для  того,  щоби  пройти курс 
підготовки  на  таксиста  399.  В  листі  від  26  травня 
1922 р. Ф. Ф. Шевяков просив подружжя Ельворті 
надіслати йому, його дружині та дочці одяг та їжу 



в борг,  на суму 500 рублів  (з  приписки адресата 
відомо,  що  Мишаковим  було  відправлено  10 
фунтів стерлінгів) 400.

9  листопада  1922  р.  Юлія  Густавівна  та 
Василь Якович Мишакови (колишній завідуючий 
заводом Акціонерного Товариства Р. і Т. Ельворті) 
дякували подружжя Ельворті за надіслану посилку 
з  продуктами  харчування.  Колишній 
єлисаветградський  нотаріус  князь  Олександр 
Костянтинович  Ерістов  просив  Р.  Ельворті 
позичити йому 150 фунтів стерлінгів на дворічний 
термін (листа з Мілана датовано 6 квітня 1923 р. 
401). 

Втім, не всі прохання було задовільнено. В 
листі  від  15  грудня  1921  р.  з  Польщі  Катерина 
Антонович  дякувала  Р.  Ельворті  за  надіслані 
газети й просила його протекції для влаштування 
її  брата,  підполковника  Георгія  Антоновича,  на 
роботу  в  американську  благодійницьку 
організацію Army and Navy Young Men’s Christian 
Association “With the Colors”  (Асоціація 
Християнської  Молоді  Армії  та  Флоту  “Під 
прапорами”),  філіали  якої  були  розташовані  і  в 
Європі  402.  Згодом,  29  липня  1922  р.  в  листі  з 
Закопане,  Польща,  Г.  Антонович  просила  Р. 
Ельворті  про  фінансову  допомогу  для  вкрай 
правої  монархічної  організації  “Військовий Союз 



Відродження Батьківщини”, що декларував терор 
як  основну  форму  боротьби  403.  Можна 
припустити,  що  цей  лист  залишився  без 
позитивної  відповіді  (інформацію про  виділення 
коштів за цим проханням не виявлено):  рішучих 
антирадянських  кроків  політичного характеру  Р. 
Ельворті  не  робив.  Малоймовірно,  щоби  він 
пристав  до  такої  радикальної  організації,  метою 
якої  було  фізичне  знищення  всіх  більшовиків. 
(Маючи  надію  на  отримання  заводу  в 
Єлисаветграді  в  концесію,  Р.  Ельворті  мав  бути 
дуже  обережним.  “Військовий  союз...”  міг 
виявитися провокацією радянської розвідки; якби 
належність  до  цієї  організації  стала  відомою 
радянському  керівництву,  про  концесію  тоді  не 
могло бути й мови). Навпаки, Р. Ельворті написав 
згаданого  вище  зворушливого  листа  до 
представників  місцевої  влади  в  Єлисаветграді  з 
проханням  поновити  пенсійне  забезпечення 
старим працівникам Акціонерного Товариства Р. і 
Т. Ельворті. 

Благодійницька  діяльність  Р.  Ельворті  та 
членів  його  сім’ї  була  спрямована  не  лише  на 
єлисаветградців.  Так,  син  Р.  Ельворті  Томас 
залишив  у  спадщину  1000  фунтів  стерлінгів 
офіцерам  і  солдатам  свого  батальйону,  а  його 
батько побудував для них у пам’ять про сина два 



двоквартирні  будинки  в  Ланкастері  404. Як  я 
відзначив  вище,  в  пам’ять  двох  синів  Ельворті, 
загиблих на Першій світовій війні, в Хендонській 
церкві св. Марії встановлено два вітражі.

Потреба у благодійництві сформувалася й 
у представників молодших поколінь сім’ї Ельворті. 
Старший онук Р. Ельворті Майкл Кларксон Вебб 
здійснював  пожертви  на  утримання  собору 
гуртожитку  “Асоціації  Християнської  Молоді  та 
Флоту”,  театру  Івонн  Арнуд  (Всі  установи  -  в 
Гілфорді,  графство  Саррі).  9  травня  1997  р. 
нащадок британського престолу принц Уельський 
вручив  йому  Орден  Британської  Імперії,  як 
сказано  в  рескрипті,  “за  послуги,  надані  громаді 
Саррі”.  Дружина  М.  Кларксона  Вебба  Дейдрі 
Кларксон  Вебб  опікується  діяльністю  дитячого 
симфонічного оркестру в Годалміні, є активісткою 
місцевої Ліги жінок - жителів села. 

Члени  сім’ї  здійснюють  акти 
доброчинності  й  для  кіровоградської  громади. 
Так,  1993  р.  сім’я  Кларксон  Вебб  фінансувала 
ділову  поїздку  кіровоградської  делегації  до 
Британії,  у  1994  р.  Майкл  Кларксон  Вебб 
подарував 2000 доларів США музею історії заводу 
“Червона  Зірка”.  У  1990-х  роках  його  середній 
брат, Філіп Кларксон Вебб, передав цьому музею 
фамільну срібну тацю й пенал своєї матері, Хільди 



Маргарет  Кларксон  Вебб,  Кіровоградському 
обласному краєзнавчому музею. Молодший брат, 
Роджер  Кларксон  Вебб,  подарував  краєзнавчому 
музею  унікальне  розписне  віяло,  прикрашене 
слоновою кісткою, що належало Мері Ельворті,  а 
200 доларів США - музеєві історії заводу “Червона 
Зірка”. Подружжя Майкл і Дейдрі Кларксон Вебб 
постійно дарують книжки, комп’ютерні програми 
кіровоградським середнім школам №32, №3, №5, 
недільній  православній  школі,  Англійському 
Гуманітарному клубу Ельворті.  Роджер Кларксон 
Вебб  подарував  середній  школі-гімназії  №5 
колекцію  підручників  видавництва  “Оксфорд 
Юніверсіті  Прес”.  Завдяки  щедрості  Майкла 
Кларксона  Вебба  та  дочки  Вільяма  Ральфа 
Ельворті,  Урсули  Норман,  копії  близько  200 
документів  із  меморіального  архіву  Р.  Ельворті 
передано  до  Кіровоградського  обласного 
краєзнавчого музею й Англійського гуманітарного 
клубу Ельворті. 

В  1997-2006  рр.  Майкл  Кларксон  Вебб 
власним коштом фінансував стипендію Ельворті, 
що  на  конкурсній  основі  оплачує  один  або  два 
роки  навчання  старшокласників  із 
Кіровоградщини  в  престижній  школі  Чігвелл 
(графство  Ессекс,  Великий  Лондон).  За  час 



існування  стипендії  її  отримали  16  школярів  із 
Кіровограда й області. 

У 1998 році М. Кларксон Вебб організував 
участь  Заслуженого  ансамблю  народного  танцю 
України  “Ятрань”  із  Кіровограда  в  44-му 
Міжнародному  фольклорному  фестивалі,  що 
відбувся  в  Сідмусі,  Девон,  Велика  Британія  та 
гастролі ансамблю Англією та Уельсом, взявши на 
себе  витрати  на  проживання  та  харчування 
учасників колективу.

Потреба  опікуватися  громадськими 
інтересами характерна й для предків Кларксонів 
Веббів  за  іншою генеалогічною лінією:  у  вересні 
1996  р.  у  Вестмінстерському  Аббатстві  (Лондон) 
було  урочисто  встановлено  дошку  на  честь  150 
річчя  з  дня  смерті  Томаса  Кларксона,  відомого 
аболіціоніста  -  ініціатора  ліквідації  рабства  в 
колоніях Британської імперії.

На  закінчення,  відзначу,  що  керівництво 
приватної  фірми  Р.  і  Т.  Ельворті  та  Правління 
Акціонерного  Товариства  Р.  і  Т.  Ельворті 
намагалося  перспективно  та  продумано 
формувати свою соціальну політику, випереджати 
конфлікти  з  найманими  робітниками. 
Забезпечення життєвого рівня вище прожиткового 
мінімуму,  заходи  з  охорони  здоров’я  та 
будівництва житла, з розвитку закладів культури, 



вчасне  реагування  на  потреби  службовців  і 
робітників  забезпечили  соціальну  стабільність 
підприємства  впродовж  багатьох  років,  за 
вийнятком  подій  1912  та  1919  років.  При  цьому 
наріжним  каменем  політики  підприємства  був 
диференційований підхід у розподілі  соціальних 
благ,  заохочення  в  першу  чергу  найцінніших, 
освіченіших,  кваліфікованіших  верств  найманих 
працівників.

Відзначу  й  виховання  потреби  до 
благодійництва,  притаманної  членам  сім’ї 
Ельворті  як  на  початку,  так  і  наприкінці  ХХ 
століття:  це  не  тільки  грало  велику  соціальну, 
моральну  та  виховну  роль,  але  й  формувало  в 
суспільній  свідомості  позитивній  імідж  сім’ї 
Ельворті  та  її  бізнесу.  Зрозуміло,  рушійним 
мотивом  діяльності  Р.  Ельворті  було  досягнення 
власного  успіху  та  забезпечення  добробуту  сім’ї, 
але  міцні  моральні  засади,  спричинені 
вихованням, визначили цивілізованість засобів, що 
він  їх  використовував,  критерії,  за  якими 
підбирали  співробітників  і  керівників  бізнесу. 
Загальнолюдські,  християнські  цінності  були  в 
житті Ельворті та його найближчих співробітників 
не  абстракцією  -  вони  визначали  принципи 
справедливості,  чесності,  особистої  відданості, 
яким вони намагалися слідувати.



ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ

У  1925  році  Роберт  Ельворті  виїхав  до 
Марібора, Словенія, де Ф. Майш потребував його 
консультативної  допомоги  в  розбудові  нового 
бізнесу  в  гірничодобувній  сфері.  Там  Ельворті  і 
помер 1 квітня 1925 року від запалення легенів.

Смерть  невтомного  Роберта  Пірса 
Ельворті, що фактично трапилася під час роботи, 
знайшла відображення у зворушливому некролозі, 
написаному Дж. Каулем:

Глибоко  сумує  весь 
британсько-російський  загал,  що 
має  відношення  до  минулого 
великої Росії через печальну звістку 
про  несподівану  смерть  Роберта 
Едуардовича,  як  зворушливо  його 
називали та знали численні друзі та 
ділові  люди  в  Росії,  в  якій  його 
британський  дух  та  інженерний 
талант досягли найвищого ступеню 
успіху  як  винахідника  та 
виробника  сільськогосподарських 
машин і знарядь... 
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Додаток 1.
Родовід Ельворті в XIX - XX ст.

Посьогодні  найдокладнішим  джерелом  з 
історії  родини  Ельворті  залишаються  вже 
згадувані  мемуари  Хільди  Маргарет  Кларксон 
Вебб  (уродженої  Ельворті)  про  свого  батька, 
Роберта Пірса Ельворті 406, та генеалогічна таблиця 
сім’ї Ельворті, складена десь на початку ХХ ст. та 
доповнена  наприкінці  сторіччя.  Її  було 
впорядковано членами сім’ї  на підставі витягів із 
рукописного  довідника  графства  Саррі,  VII  209, 
що  зберігається  в  Коледжі  Гербів,  Лондон 407. 
Обидва  джерела  належать  до  меморіального 
архіву Р. Ельворті.

Відзначимо принагідно, що Elworthy – це 
маленьке село у Західному Сомерсеті (Англія) 408, а 
прізвище Elworthy у Сполученому Королівстві ще 
зустрічається, хоча його носії – не родичі нащадків 
Р. Ельворті 409.

В розділі своїх мемуарів про “Походження 
та роки дитинства” Х. М. Кларксон Вебб зазначає, 
що  її  батько  походив  із  сім’ї  дрібнопомісного 
землевласника з графства Девон  410. Найдавніший 
представник  сім’ї  Ельворті,  згадуваний  у 
генеалогічній  схемі  -  Ельворті.  Він  одружився  з 



Джудіт, яка померла 19 листопада 1828 р. й була 
похована  25  числа  того  ж  місяця  в  Сенфорді, 
графство Девон. Про їхнього сина Томаса Ельворті 
з  Хуквея,  парафія Кредітон,  власника  ще одного 
маєтка, Аплоумен (обидва поселення - в графстві 
Девон),  генеалогічна  таблиця  подає  докладнішу 
інформацію:  20  липня  1807  р.  він  узяв  шлюб  із 
Джоанною Редфорд і мав із нею нащадків, один із 
яких пойменований в таблиці Едвардом Ельворті з 
Елтон Пенкрес,  графство Дорсет,  і  з  Вівеліскума, 
графство  Сомерсет.  Оскільки  у  генеалогічних 
таблицях  зазначалося  володіння  нерухомим 
майном в якості адреси, припустимо, що він мав 
два маєтки. Помер Томас Ельворті у віці 47 років 
1829  р.  й  був  похований в  Аплоумені.  Джоанна, 
його  дружина,  знайшла  вічний  спокій  у  Тсорн 
Сент Маргарет, графство Сомерсет, 3 квітня 1869 
р.  411.  Х.  М.  Кларксон  Вебб  додає,  що  Томас 
залишив десятеро малих дітей на опікування своїх 
брата  Джона та  племінника  Джона-молодшого. 
Троє синів  емігрували до Австралії,  в  той час як 
Едвард,  сьома  дитина  в  родині,  переїхав  до 
Оукхемптон Фарм, Вівеліскум, графство Сомерсет 
412. Генеалогічна схема уточнює, що народився цей 
Едвард 28 травня й був охрещений 25 липня 1821 
р. в Ньютон Сент Сіес, графство Девон, а помер 1 
вересня 1872 р.  в  Олтон Сент Пенкрес,  графство 



Дорсет.  17  квітня  1845  р.  він  узяв  шлюб  із  Енн, 
дочкою  Роберта  Пірса з  Аплоумена,  що 
народилася  23  квітня  1820  р.  в  Семпфорд 
Певерелл,  графство  Девон,  а  померла  31  травня 
1892  р.  в  Олтон Сент  Пенкрес.  Тут  генеалогічна 
таблиця надає додатковий матеріал для роздумів, 
а  саме  бічну  гілку  сім’ї:  Енн  Пірс  мала  братів 
Роберта Пірса (1821 - 1913) та Томаса Пірса (1823 - 
1901) з Аплоумена. Останній 7 липня 1852 р. узяв 
шлюб  у  Вінтебоні  Еалс,  графство  Вілтшир,  із 
Сарою (1822 - 1905),  дочкою  Семюела Касса. Їхня 
дочка  Мері народилася  7  вересня  1859  р.  в 
Аплоумені і померла 1948 р. Вона 31 серпня 1887 р. 
побралася  в  Семпфорд  Певерелл  зі  своїм 
двоюрідним  братом  Робертом  Пірсом  Ельворті, 
головним  героєм  мого  дослідження,  сином 
Едварда  й  Енн  413.  Крім  цього  дивного 
переплетення  гілок  генеалогічного  дерева 
привертає увагу й інша обставина: починаючи зі 
шлюбу  Едварда  й  Енн,  старший  (і  тільки 
старший!)  син  у  сім’ї  мав  друге  ім’я  Пірс.  Ця 
традиція  зберігалася  впродовж  трьох  поколінь  і, 
ймовірно,  говорить про принесення Енн Пірс до 
сім’ї  спадкової  маєтності,  пов’язаної  з  ім’ям. 
Взагалі,  сім’я  Пірс  була  пов’язана  з  Ельворті  і 
родинними, і дружніми взаєминами.



Х.  М.  Кларксон  Вебб  зазначає,  що  у 
Вівеліскумі  в  Едварда  й  Енн  народилося  семеро 
дітей: 

-  батько  авторки  Роберт  Пірс (схема 
уточнює,  що  він  є  Роберт  Пірс  Ельворті  з 
Вестзорпа,  Хендон,  Мідлсекс,  і  з  Єлисаветграда, 
тобто мав маєтності в обох містах. Народився він 
28  березня  1846  р.,  а  помер  1  квітня  1925  р.  в 
містечку  Марібор,  Словенія,  й  був  похований  у 
Хендоні (околиця Лондона) 15 квітня того ж року. 
Відомості  -  з  некролога,  що  його  підготував  Дж. 
Кауль  1925  р.  (опубліковано  2  квітня  1996  р.  в 
Кіровограді в газеті “Народне слово”) 414.

- Томас (схема уточнює, що він народився 2 
грудня  1874  р.,  а  помер  11  січня  1891  р.  в 
Єлисаветграді, Російська імперія);

-  Мері Анна (згідно генеалогічної таблиці, 
вона народилася 1849 р., а 12 вересня 1893 р. взяла 
шлюб  у  Олтон  Сент  Пенкрес  із  Джорджем 
Олдріджем з Дорчестера, графство Дорсет. У 1914 
р. вона ще була живою, але вже була вдовою. Х. М. 
Кларксон  Вебб  додає,  що  Мері  Анна  -  в  сім’ї  її 
звали Моллі - не мала своїх дітей із літнім вдівцем 
Олдріджем);



-  Емілі Джейн (за таблицею народилася 31 
липня 1850 р. Вона взяла шлюб 22 вересня 1880 р. 
ув Олтон Сент Пенкрес із Джоном Кіднером. Х. М. 
Кларксон  Вебб  уточнює,  що  він  походить  із 
Додхілл  Фарм,  Кінгстон  біля  Таутона,  графство 
Сомерсет. Подружжя мало семеро дітей);

-  Едвард (за  генеалогічною  таблицею 
народився 14 травня 1852 р., а помер 1 грудня 1901 
р.  в  Південній  Африці.  Там  він  і  взяв  шлюб  із 
Флоренс Берт у вересні 1893 р. У 1914 р. вона, за 
думкою авторів джерела, ймовірно, ще проживала 
в Південній Африці або у Східному Лондоні);

-  Вільям (генеалогічна  схема  подає  лише 
дати  народження  (13  вересня  1845  р.)  та 
одруження  з  Джейн,  дочкою  Чарлза  Стайбі з 
Олтон  Сент  Пенкрес,  та  свідчить,  що  1914  р. 
подружжя  ще  було  живим).  Із  контексту 
листування, що збереглося в меморіальному архіві 
Р.  П.  Ельворті,  витікає,  що  Вільям,  імовірно, 
оженився  1890  чи  1891  року,  і  що  він  був  іще 
живим у 1921 р.  Дітей-спадкоємців  подружжя не 
мало,  тому  й  залишило  ферму  в  Монктоні, 
Дорчестер, графство Дорсет, племінникові, синові 
Р. Ельворті Вільяму Ральфу);



-  Еллен (таблиця  свідчить,  що  вона 
народилася 23 квітня 1858 р. Еллен зберігла дівоче 
прізвище  Ельворті,  оскільки  так  ніколи  й  не 
одружилася 415).

 Генеалогічна  таблиця  не  відкриває  імен 
дев’яти тіток і дядьків Р. Ельворті та дітей Едварда 
Ельворті,  який  помер  молодим.  Х.  М.  Кларксон 
Вебб  згадує  лише  одне  ім’я:  тітку  Мері,  яка 
побралася  з  таким  собі  Джорджем  Денсемом і 
померла всього через шість місяців після весілля. 
Вдівець  виставив  претензії  на  спадщину  й 
розпочав  у  1850  р.  судовий  процес,  що  тривав 
шість  років.  Авторка  мемуарів  називає  процес 
“жахливим”, наполягає, що він відбився на житті 
родини  та  справив  враження  на  малого  Р. 
Ельворті,  з  дитячими  роками  якого  співпала  ця 
сумна епопея.  Нарешті  позивач  виграв  справу  й 
отримав 2/24 від вартості маєтку, що на той час, як 
ретельно  фіксує  Х.  М.  Кларксон  Вебб,  складало 
5546 фунтів стерлінгів, 13 шилінгів, 4 пенси 416. Це, 
мабуть,  було  перше  серйозне  зіткнення  з 
людською  жадібністю  і  руйнівним  впливом 
грошей на сімейні взаємини. Пізніше, після смерті 
неодруженого  брата,  Роберт  потурбується  про 
справедливий  і  вчасний  розподіл  спадщини  між 



сестрами  та  братами,  хоча  суд  визнавав  його 
єдиним спадкоємцем.

В 1868-1871 роках Р.  Ельворті працював у 
США.  Цей  період  його  життя  докладніше 
висвітлено в першому розділі. Саме тоді його брат 
Томас  займався  комерцією  в  Румунії.  1872  року 
брати  приїхали  до  Росіїської  імперії,  відвідали 
Єлисаветград,  де 1874 року заснували фірму,  що 
займалася  торгівлею,  а  згодом  -  виробництвом 
сільськогосподарських машин.

У 1872 р.  брати пережили велику втрату: 
помер батько, Едвард Ельворті, у віці п’ятидесяти 
одного року. Як повідомляє Х. М. Кларксон Вебб, 
він помер під час переїзду з Оукхемптон Фарм до 
відданого в оренду маєтка в Олтон Сент Пенкрес, 
графство Дорсет (авторка пише, що площа цього 
маєтка  складала  1232  акри,  тобто  498,57  га,  що 
свідчить  про  заможність  родини).  Несподівана 
смерть  батька  означала,  що  наймолодший 
сімнадцятирічний брат Вільям мав  узяти на свої 
плечі відповідальність за маєтки та сім’ю в Англії, 
оскільки  двоє  старших  братів  оселилися  в 
Єлисаветграді,  а  брат  Едвард  (в  сім’ї  його  звали 
Недом)  на  той  час  вже  переїхав  до  Південної 
Африки  (принагідно  відзначу  долю  цієї  гілки 
сімейного  дерева.  Нед  одружився  зі  вдовою,  яка 



мала дітей. Вони мали й спільну дочку Моллі, яка 
згодом побралася з Роєм Янгом і переїхала з ним 
до  Австралії 417).  Вільям  гідно  впорався  з  роллю 
голови  родини  та  розпорядника  маєтностей,  як 
показала історія.  Втім,  перші два роки по смерті 
батька  йому  допомагав  брат  Роберт,  який 
періодично приїжджав до Англії. 

Час спливав, брати займалися справою, але 
особисте  життя  залишалося  невлаштованим.  У 
вищенаведеному листі Томаса до Е. Д. Ельворті від 
26 червня 1874 р. автор поділився таким наміром: 
“Я  думаю,  що  спробую  переконати  Роберта 
поїхати  знайти  дружину  та  привезти  її  сюди 
найближчим  часом.  Можливо,  ти  могла  би 
порекомендувати  йому  кого-небудь,  хто  би  не 
боявся переїзду...” 418.

Однак мріям брата судилося справдитися 
тільки 1887 р., коли Роберт Ельворті одружився в 
Англії зі своєю кузиною Мері Пірс. Нареченому на 
той час було сорок один, нареченій - двадцять 
вісім. У сім’ї вважають, що він так довго не міг 
одружитися через те, що англійські дівчата 
відмовлялися переїжджати до України.

Х.  М.  Кларксон  Вебб  зазначає,  що  до 
одруження  Роберта  домашніми  справами  братів 



опікувалася  “тітка Моллі”  -  Мері  Анна Олдрідж, 
їхня сестра. Після весілля було споруджено новий, 
великий, але напрочуд затишний будинок 419 (нині 
в ньому знаходиться музей історії заводу “Червона 
Зірка”),  створений  архітектором  у  мотивах 
італійського  ренесансу.  За  спогадами  Х.  М. 
Кларксон Вебб, паркетна підлога в цьому будинку 
була відполірованою,  наче скло:  слуги ковзалися 
по  ній,  взуті  в  щітки  для  натирання  підлоги 
мастикою.  Над  сходами  висіла  картина  з 
сентиментальним  сюжетом:  вона  зображувала 
малюків, які танцювали в лісі 420.  Хільда Маграрет 
має  на  увазі  величні  мармурові  сходи,  що  вели 
одразу  від  парадного  під’їзду  до  бель-етажу. 
Збереглося  декілька  фото,  що  показують  членів 
родини,  гостей  і  слуг  біля  цього  будинка. 
Парадний  вхід  маєтка  привертає  увагу 
поєднанням  традиційного  єлисаветградського 
мотиву  -  кованого  ґанку  -  зі  суто  англійською 
конструкцією  подвійних  дверей.  Вони  мали 
велике  скло,  та  для  захисту  від  крадіїв  і 
грабіжників  їх  було  оздоблено  спеціальними 
масивними ставнями, фактично третіми дверима, 
що вдень ховалися, масковані під стінки тамбуру 
(подібну  конструкцію  мені  довелося  бачити  в 
корпусі архітектора К. Рена палацу Хемптон Корт 
в Англії). “Будинок англійця - його фортеця” - це 



прислів’я неначе перенесено на місцевий грунт. Із 
фортецею маєток споріднювала ще одна прикраса 
- вежа-еркер. За сімейною легендою, вранці, після 
сніданку, Роберт виходив сюди з чашкою чаю та 
спостерігав за робітниками, які запізнювалися: він 
органічно  не  переносив  непунктуальності. 
Ймовірно,  що  легенда  правдива,  адже  будинок 
розташовано  в  серці  заводської  території,  вежа 
знаходиться  над  прохідною.  Те,  що  один  із 
найфешенебельніших  таунхаузів  міста 
побудовано на заводі, на околиці, було новим для 
Єлисаветграда явищем. 

Чим  іще  був  прикрашений  будинок? 
Відомо, що на початку ХХ ст. Р. Ельворті придбав 
картину пензля відомого українського художника 
М. Пимоненка, що зображувала оранку (тепер це 
полотно  належить  онукові  Роберта  Пірса, 
Майклові  Кларксону Веббу).  За  іншою сімейною 
легендою,  картину  було  експоновано  на 
традиційній пересувній виставці в Єлисаветграді, 
та Р. Ельворті був у від’їзді й експозиції не бачив. 
Але, почувши про полотно, що зображало милий 
його серцю суто сільськогосподарський сюжет (до 
того  ж автор дивним чином знайшов поєднання 
реалістичної  форми  та  романтичного  настрою), 
Роберт Ельворті спеціально виїхав до Полтави, де 



на  той  час  експонувалася  виставка,  та  придбав 
картину Пимоненка.

За  англійською  традицією,  будинок  мав 
камін  у  великій  їдальні  -  улюблене  місце  гри 
малюків у холодні зимові вечори. А дітей у родині 
було багато:  Х.  М.  Кларксон Вебб  і  вищезгадана 
генеалогічна таблиця повідомляють їхні імена та 
долі:

-  Емі  Мері,  в  сім’ї  її  називали  Любою, 
народилася  19  червня  1888  р.  в  Семпфорд 
Піверелл. Померла від дифтерії 6 липня 1889 р. в 
Єлисаветграді.

-  Едвард  Пірс,  названий  на  честь  діда, 
старший  син.  Народився  21  серпня  1890  р.  в 
Єлисаветграді.  Загинув  під  час  Першої  Світової 
війни в 1915 р.

-  Томас, названий  на  честь  дядька, 
народився 9 червня 1892 р. в Єлисаветграді. Також 
загинув  на  війні.  Джерела  надають  інформацію 
про різні дати смерті: за генеалогічною схемою, це 
відбулося в 1916 р.,  а Х. М. Кларксон Вебб пише 
про травень 1917 р. Вірною датою є, очевидно, 1917 
р.:  у  листі  з  Нью-Йорка  від  5  червня  1916  р.  Д. 
Кауль  (керівник  Омського  філіалу  фірми 
Ельворті)  згадував  синів  Р.  Ельворті,  які  брали 



участь у військових діях, вірогідно маючи на увазі 
Томаса  та  Вільяма  Ральфа.  В  сім’ї  роком  смерті 
Томаса вважають 1917.

- Хелен Мері, в шлюбі Айрі. Народилася 19 
червня  1894  р.  в  Чамінстері,  графство  Дорсет. 
Померла в 1976 р. 

- Вільям Ральф. Народився 6 червня 1896 р. 
у Веймасі, Дорсет. Помер у 1898 р.

- Хільда Маргарет, у шлюбі Кларксон Вебб. 
Народилася 18 грудня 1898 р. в Грінхіллі, Веймас, 
графство  Дорсет.  Померла  в  1984  р.  Авторка 
мемуарів про Р. П. Ельворті 421.

Двоє молодших дітей народилися в новому 
будинку,  придбаному  Р.  Ельворті  в  Грінхіллі, 
Веймас.  Цю  оселю  він  назвав  “Массандрою”  на 
честь  царського  палацу  в  Криму.  Котедж  цей 
справді  чимось  нагадує  архітектуру  кримських 
вілл,  що  їх  тоді  модно  було  декорувати  під 
швейцарські шале.

Смерть маленької Емі Мері у 1889 р. була 
не останньою втратою родини в ті часи:  помер і 
Томас  Ельворті.  Він  страждав  на  ревматизм,  про 
що писав його брат Роберт Пірс в листі до матері, 
датованому  7  квітня  1878  р.  Однак  несподівана 



смерть сталася через запалення легенів унаслідок 
застуди.  Томас  помер  11  січня  1891  р.  у  віці  44 
років.  Поховано  його  було  на  цвинтарі 
Петропавловської  церкви,  в  м.  Єлисаветграді  (на 
жаль,  церкву  цю  було  зруйновано  радянською 
владою)  422.  Цю  втрату  сім’я  перенесла  особливо 
важко. Роберт писав 31 січня 1891 р. брату Вільяму:

Так, це страшний удар, що спіткав 
нас і навіть зараз я ледве можу усвідомити, 
що  ми  ніколи  більше  не  побачимо  в 
конторі  серйозного  обличчя  дорогого 
Тома,  й  що  більше  ніколи  не  зможу 
покластися  на  його  безпомилкову  думку. 
Не буде його з нами за вечерею. Я думаю, 
що  найсумніше  в  усьому  цьому  те,  що 
дорогий  старий  друг  позбавлений  тих 
майбутніх  років,  яких  він  чекав  як 
найщасливіших у своєму житті... Я справді 
сам із нетерпінням чекав, коли побачу, як 
він  насолоджується  життям  у  своїх 
затишних кімнатах, серед своїх книжок, у 
доброму  здоров’ї  й  не  дуже 
перевантажений роботою... 423 



Не тільки члени сім’ї сумували за Томасом. 
Х. М. Кларксон Вебб згадує томасового служника 
Семена,  який  важко  переживав  втрату  хазяїна,  з 
яким  його  зв’язувала  тепла  дружба  попри 
Семенову  схильність  до  чарки:  Томас  пробачав 
йому цю слабкість 424.

Оскільки Т. Ельворті помер неодруженим і 
не  залишив  заповіту,  пише  Хільда  Маргарет, 
Роберт  Ельворті  розпорядився,  щоби  всі  його 
п’ятеро братів і сестер отримали по 1/12 вартості 
справи,  а  собі  залишив  7/12.  Пізніше  було 
вирішено,  що,  як  керівник  справи,  він 
отримуватиме 20% прибутку. Судовим рішенням 
від  3  грудня  1891  р.  Р.  Ельворті  було  визнано 
єдиним спадкоємцем -  імовірно,  брати та  сестри 
просто не подавали заяви про визнання своїх прав 
на спадщину, довіряючи Робертові.  Він повністю 
виправдав  їхню  довіру,  адже  виділив  родичам 
частину  спадщини.  Документи  та  сімейні 
оповідання  не  зберегли  свідчень  про 
незадоволення  когось  із  членів  сім’ї  таким 
поділом,  тож можна вважати його  справедливим 
425.

1912 рік  був  особливо  пам’ятним у  житті 
родини: подружжя Роберта Пірса та Мері Ельворті 
(Роберт  Едуардович  і  Мері  Томасівна,  як  їх 



називали в Україні) відсвяткували в Єлисаветграді 
своє  срібне  весілля.  Від  цієї  події  збереглася 
розкішна  срібна  таця,  куплена  робітниками 
заводу  в  подарунок.  Подія  запам’яталася  й 
бенкетом,  на якому були присутні  213 осіб,  грав 
оркестр, лунали численні здоровлення. Подружжя 
та старшого сина Едварда Пірса Ельворті підняли 
на стільцях і винесли, Едвард виголосив промову 
російською  мовою,  що  викликало  особливий 
ентузіазм 426.  Саме  на  цей  період,  очевидно, 
припадає  й  пік  благодійницької  діяльності 
подружжя Ельворті.

Перша  світова  війна  перекреслила  старі 
плани  й  породила  нові.  Основним  надіям  сім’ї, 
пов’язаним із  двома старшими синами Едвардом 
Пірсом і Томасом, не судилося справдитися. 

На  той  момент  Едвард,  бакалавр  наук 
Лондонського університету, очолював разом із Дж. 
Каулем філіал Акціонерного Товариства в Омську. 
Оскільки він належав до Резервного офіцерського 
полку,  то  негайно  виїхав  додому  останнім 
пароплавом  через  Балтику  і  вступив  до 
інженерних військ, згадує Х. М. Кларксон Вебб 427. 
Брат  Томас  тільки-но отримав  ступінь  бакалавра 
технічних  наук  у  Кембріджі  й  вступив  до 
мотострілецьких військ. Їхніх батьків війна застала 



в  Англії 428.  Першим  загинув  Едвард,  при  чому 
обставини  його  смерті  залишаються 
незв’ясованими  до  цих  пір.  Він  брав  участь  у 
завершенні  Галліполійської  кампанії,  за 
характеристикою  Словника  Британської  історії 
Ларусса, головної кампанії Першої світової війни 
за  участю  Великої  Британії  (події  в  Галліполі 
почалися  в  квітні  1915  р.  та  закінчилися 
евакуацією  союзних  військ  у  січні  1916  р.  429),  й 
висадився  в  заливі  Сувла,  Егейське  море, 
Туреччина,  де  англо-французькі  війська 
намагалися  захопити  Галліполійський  півострів  і 
отримати доступ до Дарданелльської  протоки.  В 
сім’ї згадують, що Едвард висадився в заливі Сувла 
в серпні 1915 року. Надійшло повідомлення, що 11 
серпня він зник без  вістки.  Х.  М. Кларксон Вебб 
згадує: “Розповідали, що він вирушив на допомогу 
Девонширському полку, котрий втратив усіх своїх 
офіцерів.  Його  маршрут  пролягав  через  яр, 
охоплений димом від палаючих чагарників і після 
цього його більше ніколи не бачили” 430.

До  родичів  почали  надходити  численні 
листи співчуття від друзів з України та Росії. Дж. 
Кауль  у  листі  з  Омська  від  29  вересня  1915  р. 
високо  оцінював  стоіцизм,  відвагу  та  здібності 
Едварда,  згадував  про  його  твердий  характер  і 



незламні принципи, а також посилався на відомі 
йому  письмові  свідчення  капітана  Роджерса 
(ймовірно,  командира  Едвардової  роти),  зміст 
яких,  мабуть,  йому  повідомив  батько  Роберт 
Ельворті.  Кауль  висловив  надію,  що  Едвард 
залишився живий, але потрапив у полон до турків 
- про це саме писав Р. Ельворті і В. Лартер в листі 
від 30 квітня 1915 р. 431

Ця надія ще довго зігріватиме родичів. Як 
писав  у  листі  з  Єлисаветграда,  датованому  4 
жовтня 1915 р., А. Іонгмен, він чекав на лист від Р. 
Ельворті,  датований 10 вересня 1915 р.,  з  описом 
ситуації у викладі капітана Роджерса:

Я знаю, що один з офіцерів 
повідомив, що його (Едварда - П.Б.) 
вбито, але все ж таки надіюся разом 
із вами, що повідомлення капітана 
Роджерса можуть виявитися 
правдивими (ймовірно, саме цей 
капітан вперше висловив надію, що 
Едвард у полоні — П.Б.), ще раз 
висловлюю всім вам глибоке 
співчуття в зв’язку з тим станом 
невідомості та тривоги, в якому ви 
знаходитеся.



Я  вкладаю  листа, 
отриманого  від  п.  Вайсса,  що 
свідчить про ті значні труднощі, що 
їх він має в Бухаресті з отриманням 
турецької  візи.  Я  думаю,  що мине 
ще  якийсь  час,  перш  ніж  ми 
отримаємо  від  нього  будь-які 
відомості 432.

Ймовірно,  що  цього  Вайсса  було 
направлено  до  Бухареста  з  метою  спробувати 
потрапити  до  Туреччини,  щоб  розшукати  сліди 
Едварда Ельворті. В листі від 28/11 жовтня 1915 р. з 
Єлисаветграда А. Іонгмен продовжував:

Співчуваю,  що  поки  що 
немає  новин.  Як  я  писав  Вам 
минулого  тижня  та  повідомляв 
телеграмою, Вайс виїхав два тижні 
тому  з  Бухареста.  Тепер,  через 
ускладнення ситуації  на Балканах, 
схоже,  навряд  чи  буде  можливим 
зв’язатися  прямим  шляхом 
листами,  тому я  не чекаю жодних 
новин до його повернення. Судячи 
з  опису  подій,  що  Ви  нам 



надіслали, ясно одне, що хоробрий 
хлопець  шляхетно  виконав  свій 
обов’язок і був хорошим прикладом 
для підлеглих 433.

Пошуки  не  дали  результатів  і  родина 
втратила надію побачити Едварда живим.

На театрі бойових дій знаходилися ще двоє 
синів  Роберта  Пірса  Ельворті  та  двоє  його 
племінників.

Як  згадує  Х.  М.  Кларксон  Вебб,  Томас 
вступив  до  мотострілецького  загону  капралом  і 
потрапив до Франції восени 1914 р.:

Він завжди був прекрасним 
мотоциклістом.  Через  деякий  час 
його перевели до технічних військ, 
він  був  у  кінному  загоні  та 
відповідав  за  прокладання  кабелю 
зв’язку...  В  1916  році  у  нього 
вийшли  “розбіжності  та 
непорозуміння”  зі  старшим 
офіцером  “старої  школи”  і  йому 
довелося  перейти  на  інше  місце. 
Він  вступив  до  Королівського 



Ланкастерського полку, де й провів 
останні десять місяців свого життя. 
Повідомили,  що  він  “пропав  без 
звістки”,  а  пізніше  прийшло 
повідомлення, що його було вбито 
в травні 1917 року... 434

“Другого  лейтенанта”  (військовий  ранг, 
аналогічний  лейтенантові  українських  збройних 
сил) Томаса Ельворті було поховано на кладовищі 
Браун Копс в Руе, неподалік від Арраса (Північна 
Франція),  на  відстані  всього  ста  п’ятидесяти 
кілометрів від рідних британських берегів.

Молодший брат Вільям Ральф вступив до 
Королівського  артилерійського  гарнізону  в  січні 
1916  року.  Хільда  Маргарет  з  гіркою  іронією 
зазначає, що в той час артилерію було оснащено 
всіма іншими видами вогнепальної  зброї  більше, 
ніж  польовими  гарматами,  і  загинути  в  цих 
військах, мабуть, було легше, ніж в інших. Вільям 
Ральф  відправився  до  Франції  в  складі  обслуги 
шестидюймової  гаубиці  й  перебував  там  на  час 
загибелі Томаса. 

Після  загибелі  старших  братів  за 
проханням  батька  Вільяма  Ральфа  було 
демобілізовано: він мав дістатися до Єлисаветграда 



чи Омська й очолити сімейний бізнес у Російській 
імперії,  однак  цього  не  сталося  через  події 
громадянської  війни.  По  війні  Вільям  Ральф 
очолив Лондонське відділення фірми.

У  бойових  діях  брали  участь  також 
племінники  Р.  Ельворті:  Фреда  Кіднера  було 
вбито  у  Франції  кулею  снайпера,  Стенлі  Пірс 
вижив 435. У листі А. Іонгмена з Єлисаветграда від 
13  грудня  1915  р.  йдеться  про  документ,  що 
засвідчує  вартість  акцій  Ф.  Кіднера  в 
Акціонерному  Товаристві,  довідку  з  банку  про 
баланс  його  рахунку  -  це  було  пов’язано  з 
урегулюванням  питання  спадщини  Ф.  Кіднера 
після його загибелі.  Д.  Неш в листі  від 9 лютого 
1915 р., а також дочка В. Сомервеля Неллі в листі 
від 30 квітня 1915 р. повідомляють Р. П. Ельворті, 
що їм стало відомо про загибель Ф. Кіднера - отже, 
ця сумна подія сталася взимку 1914 -1915 рр. 436 

Хелен  Мері,  дочка  Р.  Ельворті,  під  час 
війни  працювала  медсестрою,  спочатку  в 
Лондонському  шпиталі,  а  потім  у  шптиталі 
Сполдінг Холл в Хендоні, близько від дому. Хільда 
Маргарет,  її  сестра  й  авторка  мемуарів,  після 
закінчення школи вчилася на курсах секретарів, а 
потім  поступила  на  роботу  до  того  самого 
шпиталю, в якому працювала Хелен 437.



По війні Р. Ельворті не брав участі в нових 
бізнесових  справах  аж  до  1925  року,  коли  на 
запрошення  Ф.  Майша  виїхав  до  Югославії  з 
консультативною  метою.  Там  він  і  захворів  на 
інфлюенцу (грип), що згодом, імовірно, перейшла 
у пневмонію. Власне, як і його брат Томас, Роберт 
помер від запалення легенів438.

Простежити подальшу долю інших членів 
родини  можна  завдяки  списку  власників  акцій 
Акціонерного  товариства  Р.  і  Т.  Ельворті, 
датованого 1938 р.  439 Тут згадано імена вдови Р. 
Ельворті Мері Ельворті, яка мешкала на той час за 
новою адресою (вона переїхала ближче до центру 
Лондона  і  підтримувала  дружні  стосунки  з  Дж. 
Каулем),  її  дочок  Хелен  Мері  (в  шлюбі  Айрі), 
Хільди Маргарет, яка на той час уже перебувала в 
шлюбі з п. Веббом (в листі з Австралії від 22 січня 
1924  р.  А.  Іонгмен  повідомив,  що  йому  стало 
відомо про заручини Хільди Маргарет  440),  сестри 
покійного  чоловіка  адресата  незаміжньої  Еллен 
Ельворті,  сина  Вільяма  Ральфа  Ельворті,  який 
мешкав  у  Дорчестері  (графство  Дорсет)  і  його 
дядька Вільяма Ельворті, який мешкав неподалік, 
батьків  і  сестер  Фреда  Кіднера.  В  списку  також 
зазначені  й  імена  Стенлі  Пірса,  співробітників 
компанії  В.  Сомервеля,  В.  Лартера  (мешкав  у 



Парижі), П. Броджі (мешкав у Ліворно, Італія), Дж. 
Кауля (Лондон), Ф. Майша (мешкав у Прагерско, 
Словенія,  Югославія;  Х.  М.  Кларксон  Вебб 
стверджує,  що  його  вугледобувна  справа 
виявилася  економічно  невигідною),  вдови  А. 
Іонгмена,  дочок  В.  Лартера,  В.  Сомервеля  й  А. 
Іонгмена.

На  жаль,  відомості  про  життя  членів 
родини та їхніх близьких друзів у повоєнні часи 
дуже обмежені. Як уже зазначалося вище, вдова Р. 
Ельворті Мері Ельворті померла в 1948 р., невдовзі, 
на  69  році  життя,  20  грудня  1950  р.  помер  її 
близький  приятель  Дж.  Кауль  (некролог  було 
надруковано у лютневому номері “Farm Implement 
& Machinery Review” за 1951 р.  441),  який до самої 
смерті  не  полишав  справу  консультування 
великих  сільськогосподарських  фірм  і 
Міністерства сільського господарства. Як головний 
менеджер у сфері експорту сільськогосподарської 
продукції  він  багато  подорожував  Австралією, 
Африкою, Південною Америкою та Канадою.

А.  Іонгмен,  імовірно,  помер  до  1938  р., 
оскільки його імені немає у вищезгаданому списку 
акціонерів;  в  останні  роки  життя  він  мешкав  і 
працював  у  Мельбурні,  Австралія,  де  займався 
виробництвом  сільськогосподарських  машин.  У 



листі  до  Р.  П.  Ельворті  від  22  січня  1924  р.  він 
описав  австралійські  нові  комбіновані  машини: 
жатку-молотарку та сівалку-культиватор, а також 
повідомив  про  відвідування 
сільськогосподарського коледжу 442.

Для  членів  сім’ї  Ельворті  характерною 
була відсутність снобізму, зверхнього ставлення до 
людей, які стояли на нижчих соціальних східцях. 
Дружба пов’язувала Р. Ельворті та М. Ельворті не 
тільки з  сім’ями Іонгменів,  Лартерів,  Сомервелів, 
Майшів,  з  Дж.  Каулем,  але й з  людьми нижчого 
статусу. Так, у листі від 27 червня 1915 р. Микола 
Августович  Лінденблюм,  колишній  завідуючий 
Самарським  відділенням  Акціонерного 
Товариства,  щиро  дякував  Р.  Ельворті  за 
неофіційне,  приватне  привітання  з  25-річчям 
служби  в  фірмі.  З  цього  листа  витікає,  що  М. 
Лінденблюма  пов’язували  особливо  тісні  дружні 
стосунки з синами Р. Ельворті, Едвардом Пірсом та 
Томасом, та й сам Роберт Едуардович повідомляв 
йому новини сімейного життя 443.

Генеалогія наступних  поколінь  сім’ї 
Ельворті  не  претендує  на  вичерпність 
(інформацію  надав  онук  Р.  Ельворті  М. 
Кларксоном Веббом):



-Хелен  Мері  Айрі (уроджена  Ельворті, 
дочка Р. П. Ельворті) померла в 1976 р. Ймовірно, 
дітей у шлюбі не мала. 

-Вільям  Ральф  Ельворті одружився  з 
Маржері Фігес і мав із нею двох дочок -  Сілію, у 
шлюбі  леді  Робертсон ,  та  Урсулу,  в  шлюбі 
Норман. Помер він у 1989 р.

 -Хільда  Маргарет  Кларксон  Вебб мала  в 
шлюбі чотирьох дітей, що народилися в Носвуді, 
Мідлсекс:  Майкла (народився  11  січня  1928  р.), 
Філіпа (народився  28  січня  1930  р.),  Сінтзію 
(народилася  6  листопада  1931  р.)  та  Роджера 
(народився 12 серпня 1937 р.). Всі сини отримали 
середню  освіту  в  престижній  приватній  школі  в 
Шеборні,  графство  Дорсет.  Старший син Майкл 
продовжив  торувати  комерційну  стежину, 
прокладену  дідом:  він  працював  бухгалтером  у 
банківській сфері. В 1963 р. Майкл взяв у Блекхісі, 
графство Саррі, шлюб із Дейдрі Франсіс і оселився 
в  Елстиді  цього ж таки графства.  Подружжя має 
трьох  дітей,  всі  вони  народилися  в  Гілфорді, 
Саррі. Старший син Мартін (народився 25 травня 
1965  р.)  теж  навчався  в  Шеборні,  згодом 
продовжив  інженерну  традицію  сім’ї  в  Дарбі 
(бакалавр інженерії).  Дочки  Фіона (народилася 2 
липня  1969  р.)  та  Дайяна (народилась  5  червня 



1971 р.)  отримали ступінь  бакалаврату  мистецтв, 
вчителювали, як і їхній дядько Філіп, який не мав 
сім’ї.

Молодший  брат  Роджер  обрав  професію 
редактора у видавництві “Oxford University Press”, 
що спеціалізується на підручниках. У березні 1968 
р. в Сліндноні, графство Сассекс, він одружився з 
Шилою  Хат.  У  шлюбі  вони  мають  одного  сина 
Річарда, який також став інженером. Він оселився 
в Ноттінгемі, де 7 вересня 1996 р. взяв шлюб із Руз 
Ленкасл.

Оскільки Вільям Ральф Ельворті мав лише 
дочок,  а  Хільда  Маргарет,  природно,  взяла 
прізвище  чоловіка,  сталося  так,  що  тепер  у 
Сполученому  Королівстві  немає  людини,  яка  би 
мала  прізвище  Ельворті  і  була  б  нащадком 
Роберта Піерса Ельворті чи його братів та кузенів. 
Можливо, носії цього імені збереглися у Південній 
Африці  чи  Австралії.  Його  могли  би  мати 
нащадки Едварда (Неда) Ельворті,  брата Роберта 
Пірса, та сім’я втратила зв’язки з представниками 
цієї лінії. Під час Першої світової війни Р. Ельворті 
листувався з  Френком Ельворті з Австралії, сином 
Фредеріка  Ельворті,  онуком  Річарда  Ельворті 
(вірогідно, цей Річард був братом Томаса Ельворті 
-  діда  Р.  Ельворті  чи  іншим  далеким  родичем). 



Френк  Ельворті  служив  у  армії,  його  бригада 
морем прибула з Кейптауна. 21 липня 1916 р. він 
написав листа Р. Ельворті, в якому повідомив, що 
вся  його  родина  жила  у  Квінсленді,  Австралія. 
Подальших  звісток  від  нього  в  меморіальному 
архіві Ельворті поки що не виявлено 444. 



Додаток 2.
Значення застарілих та іноземних 

одиниць виміру

акр = 4046,86 кв.м = 0,404686 га
аршин = 16 вершків = 0,7112 м
бушель = 36,3687 куб. дм
верста = 500 сажнів = 1,0008 км
вершок = 1 3/4 дюйма = 4,45 см
дюйм (інч) = 2,54 см
десятина = 2460 кв. сажнів = 1,0925 га
миля морська англійська = 1,853 км
миля сухопутна англійська = 1,609 км
миля стара російська = 7,468 км
пуд = 40 фунтів = 16,38 кг
пядь = 4 вершки = 17,78 см
сажень = 2,0016 м
фунт англійський (торговий) = 0,45359237 

кг
фунт російський = 0,40951241 кг
фут  англійський,  фут  російський  =  12 

дюймів = 0,3048 см
ярд = 0,9144 м



Павло  Босий  народився  у  1965  році  у 
Могилів-Подільському  на  Вінничині.  Отримав 
освіту  на  історичному  факультеті 
Кіровоградському  державному  педагогічному 
інституті ім. О. Пушкіна (зараз – Кіровоградський 
державний  педагогічний  університет  ім.  В. 
Винниченка)  і  в  аспірантурі  Школі театрального 
мистецтва  Огайського  університету  (Атенс,  штат 
Огайо,  США).  У  1980-1990-х  роках  працював 
старшим  науковим  співробітником,  заступником 
директора  з  наукової  роботи  та  директором 
Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, а 
згодом  –  старшим  викладачем  Кіровоградського 
інституту  сільськогосподарського 
машинобудування  (зараз  –  Кіровоградський 
національний  технічний  університет), 
проректором  Кіровоградського  соціально-
педагогічного  інституту  «Педагогічна  академія», 
дослідником  в  університеті  «New School»  (Нью-
Йорк,  США),  професором  сценографії 
Університету  Західної  Вірджінії  (США), 
Оуклендського  університету  (штат  Мічиган, 
США), Університету Сан Дієго (штат Каліфорнія, 
США).

Наукові  інтереси  включають 
культурологію,  театральний  дизайн,  режисуру, 
дизайн музейних  експозицій,  управління  вищою 



школою,  історію  та  архітектуру  Центральної 
України, історію Великої Британії, історію балету. 

Учасник Празького квадріенале 2007 року.
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