
РЕШЕТЙЛІВСЬКІ СТАТТІ 1 7 0 9 -
законод. акт, який регламентував осно-
ви політ, та прав, управління Лівобереж. 
Україною (Гетьманщиною) у складі Рос. 
д-ви. Складався із 14 статей гетьмана 
І. Скоропадського, поданих царю Пет-
ру І 17 лип. 1709 у Решетилівці (те-
пер - райцентр Полтав. обл.), та «Ре-
шительного указа» - резолюції на них 
царя. Спільний док-т, оформлений як 
указ, підписав держ. канцлер - граф 
Г. Головкін 31 лип. 1709 у Києві. У док-
ті докладніше, ніж у попередніх уго-
дах, визначалися права та вольності 
козацтва. 

Найперше І. Скоропадський звер-
нувся до царя з проханням зберегти 

й затвердити всі військ, вольності, пра-
ва й порядки, не порушуючи поперед-
ньої традиції. У відповідь Петро І по-
слався на видану ним 6 листоп. 1708 
«премощнєйшую грамоту» на обрання 
гетьмана, в якій вказувалося, що «права, 
і вольності, і порядки військ, від колиш. 
Великих Государів... колиш. Гетьманом 
у статтях викладені» царем підтверджу-
вались і пообіцяв, «що статті йому, 
Гетьманові, докладні, на підтвердження 
того, будуть подані пізніше, оскільки 
тепер, за браком часу й через подорож 
Його Величності до Польщі те здійсни-
ти неможливо» (ст. 1). Вперше була по-
рушена традиція: не укладено договору 
гетьмана й царя. Тексти Р. с. 1709 фор-
мально не позбавляли ані гетьмана, ані 
Ген. військ, раду, ані Раду старшини 
колиш. повноважень. Однак за змістом 
новий док-т зробив такі повноваження 
нездійсненними, та насправді був спря-
мований на поступову ліквідацію політ, 
автономії Гетьманщини. Під повний 
контроль рос. військ, які Петро І само-
чинно ввів в Україну, фактично увійшли 
укр. полки. Поряд із цим цар пообіцяв 
ліквідувати зловживання рос. офіцерів 
у використанні козаків для своїх при-
ватних послуг (ст. 2). Відмова Петра І 
послідувала й на прохання гетьмана по-
вернути артилерію, захоплену рос. ар-
мією під час розгрому Батурина у 1708 
(статті 3, 4). Водночас була формальна 
заборона воєводам, що перебували 
в Україні, прав і вольностей малорос, 
народу не порушувати, у суди й роз-
прави їх не втручатися (ст. 5). Насправ-
ді ж діяльність Ген. військ, ради була 
під наглядом представника рос. царя 
(ст. 6), який діяв на основі двох інструк-
цій: явної й таємної. 10 пунктів явної 
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інструкці ї зобов ' я зували царського 
представника стежити за тим, щоб 
в Україні «не було зради» і давали йому 
право втручатися в міжнар., майнові, 
управлінські справи козац. війська. 
У таємній інструкції йому доручалося 
стежити за гетьманом і старшиною, до-
відуватися про розмір зібраних подат-
ків, прислуховуватися до розмов стар-
шини й козаків. Не задовольнив Петро І 
і прохання І. Скоропадського щодо 
звільнення укр. нас. від постоїв цар-
ського війська (ст. 7). Звернення гетьма-
на щодо тимчасового звільнення від 
походів козаків у зв'язку з відбудовою 
малорос, краю цар задовольнив (ст. 8). 
Посилаючись на можливість повернен-
ня «зрадників-січовиків» на Січ Петро І 
заборонив запорожцям полювати, риба-
лити, торгувати сіллю тощо (ст. 9). На 
звернення гетьмана до царя з метою 
захисту честі та гідності козаків було 
отримано погодження на заборону на-
зивати козаків зрадниками (ст. 10). Не 
сприйняв Петро І прохання І. Скоропад-
ського щодо обтяжливих потреб моск. 
війська та приписав, щоб компанійські 
й сердюцькі полки поставали на утри-
мання у місцях, не зруйнованих війною, 
з виплатою їм жалування у повному 
розмірі. Також питання про податки 
й збори цар залишив відкритим до отри-
мання з Гетьманщини дод. відомостей 
(ст. 11). На прохання гетьмана щодо від-
будови руйнувань у Чернігові цар від-
повів йому згодою тільки на відведення 
землі під буд-во в ін. зручних місцях 
(ст. 12). З метою ефективної адм. діяль-
ності гетьмана і Ген. військ, ради у стат-
тях містилося положення щодо подаль-
шого надсилання указів і розпоряджень 

від Петра І Малорос, приказу або від 
міністрів, яким ці справи підпорядкова-
ні, виключно на ім'я І. Скоропадського 
(ст. 13). Щодо прохання про визначення 
регулювання питання про подорожні 
грамоти на підводи цар дав роз'яснення 
порядку видачі грамот (ст. 14). Обіцян-
ка рос. царя трохи згодом підписати 
справжні «статті» (договірні умови) так 
і не була виконана. Спроби І. Скоропад-
ського щодо відновлення деяких прав 
Гетьманщини у вигляді прохань над-
силалися царю майже до кінця його 
життя. Тому ототожнювати поняття 
«Р. с.» (14 пунктів) і «Статті І. Скоро-
падського» є помилкою. 

Шт.: Грабовський С. Нариси з історії 
укр. державотворення / С. Грабовський, 
С. Ставрояні, JI. Шкляр. К., 1995; Миронен-
ко О. Вітчизняний конституціоналізм від 
І. Мазепи до К. Розумовського (1687-1764) 
/ О. Мироненко // Вісник Академії правових 
наук України, 2000, № 1; Тисяча років укра-
їнської суспільно-політичної думки. К., 
2001, т. 4, кн. 1: Перша третина XVIII ст.; 
Українське козацтво: мала енциклопедія / 
відп. ред. С. Р. Лях. К., 2006; Правова сис-
тема України: історія, стан та перспективи. 
X., 2008, т. 1: Методологічні та історико-
тематичні проблеми формування і розвитку 
правової системи України. 

Н. С. Стеценко. 
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РЙЗЬКИЙ М И Р Н И Й Д О Г О В І Р 
1921 - угода між РРФСР і УСРР, з одно-
го боку, і Польщею - з другого, про при-
пинення польс.-рад. війни 1920 та нор-
малізацію відносин. Підписаний 18 бе-
рез. 1921 у м. Ризі (Латвія). Договір 
містить преамбулу, 26 статей і 10 дод., 
які уточнювали окр. статті договору. 
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