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УДК 94(477.74)«1770/1771»

О. М. ПОНОМАРЬОВ*

ФОРТЕЦІ ІЗМАЇЛ І КІЛІЯ НА ПОЧАТКУ 
РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1768–1774 РОКІВ:

СТАН ТА ЗАХОДИ З ФОРТИФІКАЦІЇ

Подано стислий огляд неопублікованих джерел із ф. 246 «Військово-по-
хідна канцелярія генерал-фельдмаршала Рум’янцева-Задунайського» Цент-
рального державного історичного архіву, м. Київ, що висвітлюють процес 
зміцнення та перебудови російськими військовими інженерами турецьких 
фортець – Ізмаїла і Кілії, які протягом 1770–1771 рр. провадили роботи в цих 
укріпленнях. Висвітлено роль у фортифікаційних заходах інженер-генерал-ма-
йора Іларіона Матвійовича Голенищева-Кутузова.
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У дослідженні фортифікаційних споруд Північно-Західного При-
чорномор’я за останню чверть століття було зроблено певний прорив. 
Праці українських і молдовських учених почали поступово заповнюва-
ти існуючу в історіографії лакуну. Виходячи з назви статті, нас відпо-
відно цікавили напрацювання дослідників, які б висвітлювали заходи 
з фортифікації щодо укріплень Кілії та Ізмаїла в період російсько-ту-
рецької війни 1768–1774 рр.

Так, з’ясувалося, що київський дослідник Б. Колосок ще у 1990-ті 
роки опрацював усі відомі на той час мапи Ізмаїла та узагальнив існу-
ючі в історіографії факти про ізмаїльські укріплення1, а також здійснив 
графічну реконструкцію перебудов Ізмаїльської фортеці, що мали міс-
це протягом 1770–1797 рр.2 Відома кишинівська історик архітектури 
М. Шлапак присвятила кілька досліджень як Кілійській3, так й Ізмаїль-
ській фортецям4, узагальнивши свої напрацювання в ґрунтовній моно-
графії5. Групою фахівців із пам’яткоохоронної діяльності було прове-
дено опис існуючих пам’яток Ізмаїла, детально описано розташування 
Ізмаїльської фортеці в діахронії6. 

Топографія Ізмаїла часів російсько-турецької війни 1768–1774 рр. 
й, зокрема, місцевої фортеці, була простежена у дослідженнях одесь-
кого історика А. Красножона7. Систематизовані напрацювання щодо 
реконструкції захисних споруд Ізмаїла та Кілії історик представив у 
докторській дисертації та монографії на основі останньої8. 

* Пономарьов Олександр Михайлович – кандидат історичних наук, про-
відний науковий співробітник відділу давніх актів Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ.
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У статтях з медієвістики ізмаїльської вченої С. Паламарчук подано 
огляд розвитку Ізмаїла в османську добу9, де дослідниця вперше актуа-
лізує документи 1770 р., в яких йдеться про необхідність реконструкції 
Ізмаїльської фортеці та поточні роботи, пов’язані з цим10. В оригіналь-
ній монографії ще одного ізмаїльського автора В. Постернака11 деталь-
но аналізується план міста Ізмаїл 1770 р.12, і, на жаль, зовсім не вра-
хований дотичний до тематики монографії музейний звіт Л. Мілєвої13.

Слід зазначити, що війни, незважаючи на всю їхню огидність та па-
губність щодо гуманістичної складової цивілізації, виступали не тільки 
каталізатором науково-технічного прогресу, а й лишали по собі ще до-
кументальні свідчення стану території, на якій велася війна. У зв’язку з 
цим важко не погодитися з С. Паламарчук, яка констатує факт складен-
ня у 1770–1772 рр. детальних планів міст, на яких представлено міську 
інфраструктуру і відображено склад населення14, що є цінним надбан-
ням для істориків Придунав’я.

Саме плани Ізмаїла, завдяки своїй еврістичній цінності, дозволили 
простежити еволюцію довготривалої фортифікації, ставши реперни-
ми точками у розвідках Б. Колоска15, М. Шлапак16, А. Красножона17, 
В. Постернака18 та колективу авторів із Науково-дослідного інституту 
пам’яткоохоронних досліджень19. 

Наративні джерела дуже скупі на звістки про Ізмаїл. Якраз напере-
додні російсько-турецької війни 1768–1774 рр. місто відвідав австрій-
ський мандрівник Н. Клеєман, який лишив скромний опис Ізмаїла20 та 
жодним словом не згадав про наявність та стан Ізмаїльської фортеці, 
про що вказували С. Паламарчук21 та В. Постернак22. Однак деякі до-
слідники, невірно прочитавши джерело, схильні приймати опис Кілії за 
опис Ізмаїла23, про який Н. Клеєман нібито писав, що там є «слабенька» 
фортеця24, що породжує хибні уявлення у дослідників вже нової гене-
рації. 

Після здобутих перемог над турецько-татарським військом при Ря-
бій Могилі, під Ларгою і Кагулом російське військо відчувало неабияке 
піднесення, тоді як «рассыпавшиеся по сему берегу Дуная турки скита-
ются по степи, в коих столько упала сродная им храбрость, что где ни 
попадаются нашим командам [...] тотчас кладут ружье пред оными»25. 
Продовженням успіхів стали перемоги на Дунаї. Одна з ключових 
фортець – Ізмаїл внаслідок вдалої операції корпусу генерал-поручика 
М. Рєпніна вже 21 липня 1770 р. була взята без серйозного спротиву. 

Налякані нищівними поразками, турок Абді-паша, Абаза-паша та 
яничар-ага Капікарам поспіхом залишили місто, переправившись на лі-
вий берег Дунаю; яничар під час штурму замку було знищено, а біль-
ша частина війська рятувалася втечею в напрямку Кілії26. Проте решта 
населення (вірмени, греки, євреї, молдавани та ін.) лишилися, аби вря-
тувати свої домівки у випадку мародерства, руйнування, пожежі тощо. 
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В цілому ставлення російської армії до мирного населення і навіть до 
захоплених турок було гуманним, частину полонених було відправлено 
вглиб Росії, а «лутчих чиновных людей» – до Петербурга27.

П. Рум’янцев у переможній реляції від 2 серпня повідомляв Ка-
терину ІІ про взяття Ізмаїла, під час штурму якого було вбито більше 
тисячі турок, а 972 взято в полон. Після захоплення фортеці росіянам 
дісталися 37 гармат, 6 прапорів, 4 барабани, до 500 рушниць і шабель, 
8 760 гарматних ядер, 95 діжок із порохом та інші артилерійські припа-
си, а також запаси борошна та іншої провізії28. Принагідно зазначимо, 
що побічно до перемоги долучився і молдавський господар Г. Калліма-
кі, який саботував створення провіантських «магазейнів» для турець-
ко-татарських військ. Наступний господар Н. Маврокордат доклав усіх 
зусиль у серпні 1769 р., аби запевнити турок у прихильності до Порти, 
чим врятував князівство від тотального пограбування, хоча татарські 
спільники – буджацькі та єдисанські ногайці із січня до березня 1770 р. 
таки вешталися Бессарабією, час від часу вчиняючи напади на продо-
вольчі загони, та грабуючи мирне населення29. Ось на такому складно-
му історичному тлі російська армія займалася реконструкцією захопле-
них фортець.

7 серпня 1770 р. П. Рум’янцев надіслав генерал- поручику М. Рєп-
ніну ордер про направлення до Ізмаїла інженер-генерал-майора І. Голе-
нищева-Кутузова, «ради означения, как бы лучше в том городе сделать 
укрепление»30, водночас наказавши «неприятельскую артиллерию [...] 
возвратить [...] в Измаил [...], чтоб оная служить могла для защищения 
города»31. Розпорядження П. Рум’янцева були своєчасними, оскільки 
станом на 1770 р., як зазначає А. Красножон, Ізмаїл у порівнянні з Кі-
лією і Аккерманом, був менш укріпленим і відзначався хаотичністю 
забудови32. Отже, заходи з фортифікації були цілком виправдані і свід-
чили про намір росіян обороняти місто і фортецю у разі наступу турок 
на лівий берег Дунаю. 

Інженер-генерал-майор І. Голенищев-Кутузов прибув до Ізмаїла 
не пізніше 16 серпня 1770 р., що випливає з дати першого виявленого 
нами рапорта військового інженера про стан справ у фортеці та око-
лицях. Справа посилити Ізмаїл шляхом зведення нових чи перебудови 
старих укріплень виявилася не з легких, оскільки І. Голенищев-Куту-
зов «не нашол [...] удобнова никакова строения внутри города, кое б 
порядочно укрепить лзя было» (док. № 1). На території фортеці І. Го-
ленищев-Кутузов звернув увагу на караван-сарай – «каменной гости-
ной [...] двор»33, який був двоповерховим та мав розміри 14)7 сажнів. 
Цю будівлю фортифікатор планував використати у крайньому випадку, 
оскільки щільність прилеглої забудови та ширина навколишніх вулиць 
не дозволяла зробити повноцінні, з точки зору оборонної фортифікації, 
перебудови34.
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Переконавшись, що кращих варіантів, ніж обрати караван-сарай 
за центр оборони немає, військовий інженер пропонував оточити його 
палісадом, для встановлення якого просив дозволу «пустыя турецкия 
домы…отломать», відповідно, сховавшись за яким можна було б ве-
сти оборону фортеці. Для захисту вулиць, які ведуть до замку, І. Голе-
нищев-Кутузов планував розташувати на шпіцах35 батареї36, а для по-
вернення російських військ у замок зробити навпроти кожної батареї 
виходи. Аналогічні виходи – отвори у фортечній стіні фортифікатор 
планував зробити біля нижніх торговельних рядів, аби Дунай якомога 
краще прострілювався (док. № 1). 

Поряд із цим І. Голенищев-Кутузов зізнавався, що у разі нападу 
турок із боку суходолу він не гарантує вдалої оборони, а відповідно 
цілісності міста, тому що використання гарматного вогню може при-
звести до пожежі, від якої гарнізон не зможе вберегтися, навіть якщо 
укриється в замку, оскільки той «при случае ветреннова дни небѣзопа-
сен от пожару быть может» (док. № 1). Небезпека спалення турками 
міста непокоїла й генерал-майора О. фон Вейсмана, який, очевидно, 
був проти будівництва ретраншементу37 перед фортецею, зазначаючи 
пізніше, що «ежели ж перед городом в каком месте зделать особливое 
укрепление [...], то в случае [...] покушения неприятелскаго весь город 
созжен будет» (док. № 12). 

21 вересня 1770 г. для потреб військових було складено «План 
городу Измаилу с показанием в оном строений»38. Поряд із цим 
І. Голенищев-Кутузов підготував проект мінування і повного зни-
щення фортеці у разі, якщо Ізмаїл буде повернуто туркам39. Вже не 
пізніше 30 вересня 1770 р. інженер-поручик М. Сіверицин підготував 
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пояснення щодо реконструкції фортеці, де зокрема йшлося, що в укрі-
пленнях «на бастионах и из амбразур замка и мечети» буде встановле-
но 16 гармат, а вояків з гарнізону фортеця може вмістити до 1 тис. осіб. 
М. Сіверицин застерігав, що у разі обстрілу Ізмаїла турками з Дунаю 
нападники перебуватимуть у невигідному становищі, але, якщо туркам 
вдасться зайти в укріплення, звідки вони можуть підпалити прилеглі 
будівлі, це загрожуватиме поразкою для росіян. Виходячи з цього, ін-
женер-поручик пропонував «оборонятся в рентранжаментѣ, и во онои 
не допускать» (док. № 8).

Невідомо, чи залишив Ізмаїл І. Голенищев-Кутузов, вирушивши 
разом із російською армії за Дунай, адже його діяльність торкалась й 
фортифікації м. Роман. Але в будь-якому разі увесь тягар відповідаль-
ності за проведення робіт із фортифікації було покладено на ізмаїль-
ського коменданта полковника Г. Черешникова, який 15 жовтня 1770 р. 
доповідав П. Рум’янцеву про здійснені фортифікаційні заходи, у відпо-
відності до затвердженої карти-схеми. Полковник Г. Черешников звіту-
вав, що у справі перебудови фортеці комендант «по возможности сво-
ей трудилса всем вспомоществованием, какое к тому потребно было», 
а роботи проводилися у відповідності до затвердженного плану (док. 
№ 10). Ізмаїльський комендант був повідомлений про те, що невдовзі 
до Ізмаїла має прибути уповноважена особа для огляду фортеці та ви-
явлення недоліків, про які полковник Г. Черешников запевняв, що вони 
«с поспешностию исправлены быть имеют» (док. № 10). Зрозуміло, що 
комендант відповідав за місто в цілому, а щодо фортифікації покладав-
ся «на искуство нарочно определенного инженерного порутчика Сиве-
рицына, которой особливые имел на то повелени от своего инженерно-
го господина генерал-майора Голенищева-Кутузова», про що і йшлося 
у рапорті (док. № 10).

Вже не далі як 20 жовтня полковник Г. Черешников доповідав 
П. Рум’янцеву, що згідно з ордером генерал-фельдмаршала «недостатки 
в здешнем укреплени по общему мною с ним («подполковником Колю-
пановим». – О. П.) изобретению работою исправляются», а також пові-
домляв, що на затвердження командувачу 1-ї армії «представлен будет 
[…] особливо зделанной план» (док. № 11). Вказане свідчило про зане-
покоєність П. Рум’янцева процесом робіт щодо зміцнення Ізмаїльської 
фортеці, контроль над чим генерал-фельдмаршал залишав за собою. 

17 лютого 1771 р. генерал-майор О. фон Вейсман повідомляв 
П. Рум’янцеву, що пояснення про перебудову фортеці має дати ізма-
їльський комендант Г. Черешников, який вирушає до Ясс, маючи при 
собі «план от здешняго города» (док. № 12). Таким чином виходить, 
що крім двох планів Ізмаїла за 21 вересня 1770 г. та грудень 1771 р. 
існували ще інші плани-креслення, які відображали проміжний етап 
проведення модернізації й перебудови фортеці. 
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Після огляду Ізмаїльської фортеці генерал-майор О. фон Вейсман 
у вказаному рапорті писав, що «состоящей в нём в средине каменной 
замок невелик, и хотя несколько земляным редутом40 обнесён», роби-
ти більш масштабні зміни «близлежащее около него строение вредит» 
(Док. № 12). Тобто виходило, що проходи навпроти кожної батареї 
були ще не зроблені, оскільки за словами військового, якщо будинки 
знести, «то превеликая работа последует, и строения в городе мало ос-
танется» (док. № 12). Незважаючи на наявність земляних редутів, як 
йшлося вище, питання про їх зведення було актуальним ще в середині 
літа 1771 р., коли інженер-полковник І. Раєвський звітував, що виїж-
джає до Ізмаїла для обрання «удобных мест к построению редутов на 
случай обороны города» (док. № 13). Також в цей час за твердженням 
Б. Колоска південно-західний редут із круглого було перебудовано на 
прямокутний41.

Однак в цілому Ізмаїльська фортеця станом на 1770 р. вже мала 
окреслений абрис, витягнувшись, як зазначає А. Красножон, «уздовж 
берега Дунаю по лінії захід-схід між долиною Броска і т. зв. Лебеди-
ною канавкою, наближаючись за формою до прямокутника зі сторона-
ми близько 2400х1000 м»42.

Яким чином інженерній команді І. Голенищева-Кутузова, а після 
його відставки, яка відбулася 4 листопада 1770 р.,43 вже його наступ-
никам вдалося перебудувати укріплення, видно з огляду «Плана горо-
да Измаила с показанием, в каком ныне состоянии, и с назначением 
вновь сделанных редутов» за грудень 1771 р.44 Після модернізації 
лінія оборони вже складалася із земляного ретраншаменту, великої 
шестикутної батареї, а також шести квадратних редутів45. Серед цих 
багатокутних редутів один із них розташовувався на східному боці 
мису у яру Лебедина канавка, а інший – на південно-західній частині 
мису46. Двоє воріт, з турецького і татарського боків, були закладені47. 
У центрі прибережної квартальної забудови існуючий караван-сарай 
було укріплено трьома бастіонами, а сам заїжджий двір перебудовано 
на цитадель бастіонного типу, що проіснувала у незмінному вигляді 
до 1789 р.48

Аналізуючи план Ізмаїла за 1770 р., В. Постернак вказує, що близь-
ко 30 кварталів були «в черте города», а біля 60 – в форштадті були 
молдавськими49. Розглядаючи наступний «План города Измаила... » ста-
ном на грудень 1771 р. цей же дослідник дійшов висновку про докорін-
ні зміни, які відбулися за один рік50. А саме: зникли чотири турецьких 
квартали в районі умовного колишнього турецько-татарського кордону 
1770 р., на півночі та північному сході турецькі квартали поменшали у 
розмірах, а деякі зникли геть51. Тоді як вірменські й молдавські кварта-
ли не постраждали52, за виключенням п’яти молдавських кварталів, на 
місці яких було зведено 5-й та 6-й редути53.
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Рис. 2. Проспект-перспектива Кілійської фортеці, 1770 р. (за М. Є. Шлапак)

Історична топографія Кілії, за твердженням А. Красножона, проі-
люстрована лише з другої половині XVIII ст.54 Проте план Кілії було 
створено фактично, коли місто ще оборонялося від російської армії, 
і на місяць раніше, аніж Ізмаїла55. Також відомий проспект-перспек-
тива Кілійської фортеці за 1770 р., виявлений М. Шлапак (Див. рис. 
№ 2)56. Єдиним наративним джерелом часів російсько-турецької війни 
1768–1774 рр. лишаються свідчення Н. Клеємана, який наприкінці ли-
стопада 1768 р. наочно пересвідчився щодо стану Кілійської фортеці. 
За словами мандрівника виходило, що «сей город […], хотя и окружён 
худою каменною стеною; однако на берегу Дуная находится замок, до-
вольно укреплённый»57. Більш детальний опис Кілії, враховуючи фор-
тифікаційні особливості, зробив напередодні штурму генерал-поручик 
М. Рєпнін. Він повідомляв П. Рум’янцеву, а той в свою чергу гене-
рал-аншефу П. Паніну, що «оной [город] обнесён валом с каменной 
одеждой и рвом водяным и имеет також контрэскарп58 каменной», яв-
ляючи собою серйозну фортифікаційну споруду тих часів, а наявність 
кримського хана з військом на р. Кундук в 10-ти годинах відстані від 
Кілії створювала чималу небезпеку у тилу росіян59. Але успіх корпусу 
М. Рєпніна, здобутий під Ізмаїлом, тривав і після восьмиденного від-
чайдушного спротиву з боку турок 23 серпня 1770 р. Кілія «покорилась 
победоносному оружию»60. Чотирі тисячі турок, яких було взято в по-
лон, відразу почали перевозити до Тульчі. Натомість, мирні мешканці 
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(вірмени та євреї), яким було дано право лишитися чи виїхати, не по-
лишали місто, та й навіть самі «турки, купеческий промысл произво-
дившие» прохали, явно заради торговельної вигоди, аби «пребыть тамо 
с […] войсками»61.

Протягом 1770 р. російські інженери звели кілька больверків62. 
Один із них знаходився біля Аккерманських воріт і являв собою чо-
тиригранну земляну споруду, направлену гострим кутом у бік воро-
га, а ззовні больверк був оточений ровом. Подібний больверк було 
споруджено з боку ріки, який фігурує у документах як «редан63 у во-
дяных ворот»; рів навколо нього було прочищено і з’єднано з Дунаєм. 
У північній частині фортеці було зведено редан менших розмірів, рів 
навколо якого теж з’єднано з рікою64. Саме про це у вересні 1770 р. кі-
лійський комендант підполковник І. Лівен звітував у рапорті, що було 
«изделано для закрытия у двух: реки Дуная и Акерманских ворот – ре-
данты», частина з яких була ще недовершена (Док. № 3). Як і в Ізмаїлі 
для кращої оборони фортеці частина будинків, а точніше те, що від 
них лишилося після пожежі, мали бути зруйнованими (док. № 3). Ста-
ном на 23 вересня укріплення поблизу Аккерманських та водяних воріт 
були вже «совсем отстроены и турами65 уставлены», а «две батареи на 
фосабреи66 закладываются для зазчищения рва у зделанного вновь у 
Акерманских ворот реданта». Також будувався підйомний міст, а спа-
лений форштат навколо фортеці по периметру до трьох верст, а зав-
ширшки в одну версту було зрівняно із землею (док. № 4). Ситуація в 
Кілії ускладнювалася невеликим спалахом чуми (на 15 вересня помер-
ло троє осіб), але своєчасно вжиті заходи попередили розповсюджен-
ня хвороби, оскільки «здешние армяне все без остатку из крепости в 
форштат на квартиры выведены, и весь город вычещен и всякой день 
все квартиры окуривают» (док. № 4).

Після закінчення російсько-турецької війни 1768–1774 рр. турки 
заходилися відбудовувати зруйноване, але наступна російсько-турець-
ка війна 1787–1791 рр. знову внесла зміни у зовнішній вигляд фортець. 
Так, відповідно до висновків Б. Колоска, Ізмаїльська фортеця протягом 
1770–1797 рр. тричі змінювала свою конфігурацію67. Але всі перетво-
рення не проіснували більше століття. Згідно з Паризьким трактатом 
1856 р. Ізмаїльська і Кілійська фортеці були зруйновані, залишивши 
нащадкам лише спогади про своє існування у вигляді планів, графічно 
відтворених російськими інженерами, та супровідних документів про 
проведену реконструкцію фортець. 

Нижче публікуються рапорти військових інженерів на ім’я голов-
нокомандувача 1-ї армії генерал-фельдмаршала П. Рум’янцева про стан 
фортець Ізмаїла та Кілії, а також прилеглої території, заходи з поси-
лення фортифікації, проведені військовими. У заголовках до докумен-
тів (крім док. № 5) адресат не вказувався. Археографічне опрацювання 
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документів здійснено відповідно до Методичних рекомендацій з підго-
товки до видання «Архіву Коша Нової Запорозької Січі»68. Текст по-
дається автентично, стилістику й орфографію збережено, пунктуацію 
уточнено, слова під титлами розкрито, виносні літери внесено в рядок 
і виділено курсивом. Документи публікуються вперше. 

1 Колосок Б. В. Легенди й документи про укріплення Ізмаїла // Дослі-
дження археологічних пам’яток українського козацтва. Київ, 1995. Вип. 4. 
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Рис. 3. Розташування фортець Ізмаїла: 1 – 1770 р., 2 – 1789-1790 рр., 
3 – 1796-1797 рр. (реконструкція Б. В. Колоска)
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№ 1
1770 р., серпня 16. – Рапорт інженер-генерал-майора Іларіона Голени-

щева-Кутузова про заходи щодо зміцнення Ізмаїльської фортеці 

Его сиятелству, высокопревосходителному господину генералу-фелдъ-
маршалу, главнокомандующему Первою армиею, малороссїискому губерна-
тору, президенту Малороссїиской коллегіи и ординовъ Святаго Андрея Пер-
возваннаго, Святаго Георгия, Святаго Алеѯандръ Невскаго и Святыя Анны 
кавалеру, графу Петру Алеѯандровичу Румянцову

От инженеръ-генерала-маїора и кавалера Голенищева-Кутузова
Покорнѣйшїи репортъ

В силе повѣления вашего высокографскаго сиятелства, въ Исмаиле для 
прикрытия гварнизона, хотя от перваго стремления неприятеля, не нашолъ 
я удобнова никакова строения вънутри города, кое б порядочно укрепить лзя 
было. Каменной гостиной тамошней дворъ, которой имеεтъ внутри четырнад-
цат сажень въ длину и семь въ ширину, о дву етажах съ сводами, по краинѣй 
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нужде к тому употребить хотя і можно, но и сей со всех сторонъ застроенъ 
такъ, что улицы не болея шириной дву сажень кругъ онаго, почему надежной 
обороны придать нелзя. Но, не имея другова способу, повиненъ εво къ тому 
употребить, назнача для оружейной обороны обнесть полисадником, а для 
очищения улицъ, въ шпицахъ батареи положилъ, дабы съ оных вдоль улицы 
лежащия къ замку оборонять, а для ретирады въ замокъ делаю противу каж-
дой батареи выходы, а от реки въ нижнихъ лавкахъ такъже полагаю пробить 
в стене, чтоб реку сколко можно подъ пушками иметь. // 

Но я долженъ признатся, что сие укрεпление не сохраняет города отъ 
разъзорения, понеже неприятель войтить можетъ въ таком месте, гдѣ пуш-
ками вредить нелзя, иметь будетъ во власти все строение, а зделав во ωномъ 
пожаръ, принудитъ гарнизонъ по притчине близости наружных ево пристро-
екъ от обывателскаго строения, заперется въ замке, которой такъже при слу-
чае ветреннова дни небѣзопасенъ отъ пожару быть можетъ. Для получения на 
полисады лесу не соизволите ль пустыя турецкия домы приказат отломать, 
какъ жолтыми линиями показанω1, чемъ и откроется лутчая оборона фазамъ2, 
и строεние несколко отъ оныхъ подале будетъ. 

Я не вхожу въ описание о неприятелскомъ ретранжаменте и об обшир-
ности города, понеже вашему сиятелству уже известно, что ежели бы весь 
город укрепить, то бы востребовалось великова строения и к прикрытию гвар-
низона.

Ларионъ Г. Кутузовъ
№ 354-и
августа 16-го дня 1770 года

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп.1. Спр. 143. Арк. 49 і зв. Оригінал. 

№ 2
1770 р., вересня 10. Кілія. – Рапорт кілійського коменданта підпол-

ковника Івана Лівена про наявність будівельних матеріалів в Кілійській 
фортеці та необхідність у фахівцях із ремонту гармат

Εго высокографскому сиятεлству, высокоповεлитεлному господину 
гεнεралъ-фεлтмаршεлу и разных ординовъ ковалεру графу Пεтру Алεѯандро-
вичу Румянцову

От киллиского комεнданта подполковника Ливина
Рапортъ

Сεго сεнтября 10 дня после вεчεрнεи зори прибылъ в Килию изъ арми 
εго сиятεлства господина гεнεрал-аншεфа сεнатора и кавалεра графа Пεтра 
Ивановича Панина Псковскаго карабинεрного полку ротмистръ Чεрниковъ, 
которым от εго сиятεлства опрεделεнным из Пεрвои армиї в крεпостях Килиї 
и Їзмайле комεндантам ордεръ и влажεнная [!] при том вεдомость. И трεбуεтъ 
высочаишимъ εя импεраторскаго вεличεства имεнεмъ, по получεни того в 
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вεдомости самимъ подписать и скрепить, сколкω чεго имянно в сих крепостях 
матεриалов находится. В силе которого повεлεния из состоящих в Килскои [!] 
крепости матεриалов, сколко чεго имεнно в тои вεдомости подписано, а мεж-
ду тεм тε матεриалы приготовляютца ко отправлεнию. Вышεписаннои жε 
ротмистръ Чεрников, не мεшкав, из Килиї в Змаилъ для скорости отправлεнъ 
водою. 

С присланного ж ордεра с вεдомостью при сεм вашεму высокографскому 
сиятεлству копию прεдставляю.

Подполковникъ ї комεндантъ Іванъ Ливεнъ

сεнтεбря [!] 10-го дня 1770 году
город Килиї

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 143. Арк. 80. Оригінал. 

№ 3
1770 р., вересень. Кілія. – Рапорт кілійського коменданта підполков-

ника Івана Лівена про роботи з відновлення Кілійської фортеці, заготівлю 
хліба у навколишніх селах, відправлення полонених турків до м. Ізмаїл

Εго высокографскому сиятεлству, высокоповεлитεлному господину 
гεнεралъ-фεлтмаршалу и разныхъ ордεновъ ковалεру графу Пεтру Алεѯандро-
вичу Румянцову

Ѡт киллискаго камεнданта подполковника Ливина
Рапортъ

В данном мнε от εго сиятεлства господина гεнεралъ-порутчика и ко-
валεра князя Рεпнина наставлεнии вεлεно мнε, пока онъ с корпусомъ сдεсь 
будεтъ, обо всεмъ прямо от нεго наставлεния трεбовать, а сколь скоро ку-
да-либо отоидεтъ, то к вашεму высокографскому сиятεлству прямо отрапор-
товать. Слεдуя оному повεлεнию я вашεму высокографскому сиятεлству с по-
корностию моεю симъ донεсть чεсть имεю.

При вступлεнии моεмъ в городε Килии в должность камεнданскую и о 
снятии крεпости, около которои работаεмо было от корпуса εго сиятεлства 
людми издεлано для закрытия у двух: рεки Дуная и Акεрманских воротъ – 
рεданты, и у оных нεкоторая часть εщε нε додεлана, которую можно с успε-
хомъ окончать. Вашεму высокографскому сиятεлству о вызжεнном форштатε 
нεбεзъизвεстно, то и онои моими и здεшними людми для защищεния крεпо-
сти, трубы и пεчи сломаны будутъ, и плонированы [!] быть имεютъ, обо всεм 
жε ономъ к вашεму высокографскому сиятεльству впрεдь отрεпортоват нε 
прεмину.

Ѡб оставлεнном εго сиятεлством господином гεнεрал-порутчикомъ и ко-
валεромъ князεмъ Рεпнинымъ воискε в крεпости Килии в гарнизонε рапортъ3  
с расходомъ прεдставляю.

Ѡнои гарнизонъ на наличноε число правиантом от корпуса удоволство-
ванъ сεго месяца по 21-ε число, а со взятым от нεприятεля правиантомъ, 
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которои здεсь в магазεинε находитца сухарями на полнои комплεктъ на 7-м 
днεи по 28-ε число; к тому εщε приготовляεтца 456 чεтвεртεи пшεницы, кото-
рои ужε половинноε число в магазεинъ пεрεвεзεно, а свεрхъ того нεмолочεн-
нои пшεницы 240 возовъ суда4 доставлεны и в скирдъ // складεны, а со оною 
пшεницεю поступаεтъ в пищу по по[ловинному]5 комплεкту октября по 22-ε 
число. Сколко жъ впрεд правианта и фуража, гдε приискано будεтъ, в чεмъ 
конεчно своε стараниε приложу, и о томъ нε умεдлю вашεму высокографско-
му сиятεлству донεсть.

Взятыε жъ от турковъ сорочинскиε крупы: всεго 111 пудъ, повεлεно ль 
будεт оную употрεбить в пищу, имεю ожидать от вашεго высокографского 
сиятεлства повεлεния.

Вεтрεных мεлницъ, которыε совсεм разорεны были нынε пять починεны 
и на оных нынε, за нεимεниεмъ вεтру, нε мεлεтца, а другия εщε мεлницы по-
чиниваются.

Ѡ принятых мною по описи в Киллискои крεпости послε покоинаго под-
полковника Этингина матεриаловъ артиллεриских оружεиных и протчихъ вε-
щах, то жъ и о съεстных припасахъ при сεм вашεму высокографскому сиятεл-
ству вεдомость6 прεдставляю.

Находящεися в крεпости в гарнизонε артиллεри 2 кананирскаго полку ка-
питанъ Аманшинъ рεпортомъ ко мнε прεдставилъ и трεбуεтъ к починкε артил-
лεри кузнεцовъ, плотниковъ, колεсниковъ и токарεи, а какъ в гарнизонε моεмъ 
кромε плотниковъ никаких других мастεровых нε состоит, то для скорεишаго 
успεха прошу вашεго высокографского сиятεльства, дабы благоволεно было 
прислать вышεупомянутыхъ мастεровых.

При гарнизонномъ лазарεтε для ползования болных вεсма малоε число 
мεдикамεнтовъ состоитъ, то о томъ от мεня нынε гεнεралъ-штап-доктору ба-
рону Ашу, с приложεниεм католога7 каких мεдикамεнтовъ потрεбно писано.

Находящεися при гарнизоннои командε подлεкар за молодыми εво лεта-
ми и по примεчаянямъ [!] нε вεсма способεнъ быть в таком мεстε и при та-
кои болшои командε, то нε соизволитε ль, вашε высокографскоε сиятεлство, 
на мεсто εво приказать прислать другова. На содεржаниε жъ болных, кромε 
Троицких ротъ, // [никаких денежных сумм]8 при баталионах нε имεεтца, 
а какъ [тε] полки, ис которыхъ гранодεрския баталионы составлεны при арми 
нε находятца, то дабы болныε бεз надлεжащаго призрεния оставлεны быть нε 
могли, нε соизволитε ль, вашε высокографскоε сиятεлство, приказать на онои 
расходъ нεкотороε число дεнεгъ откуда надлεжитъ отпустить.

Сεго мεсяца 9-го числа отправлεны взятыя в плεнъ турки в Змаилъ на 
состоящихъ при баталионах правианских фурах, при которых командированъ 
баталиона сεкундъ-маиора Бεεра подпорутчикъ Ушаковъ, которому приказа-
но быть в командε Архангεлогородскаго пεхотнаго полку у сεкундъ-маиора 
Вεльянова, а по прибыти в Змаилъ тому афицεру вεлεно от мεня тε фуры 
отправить в тεжεлои обозъ, а какъ во оных баталионах обозу кромε лазарεт-
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ных тεлεгъ, (и тεхъ нεполноε число), и полатошных полуфурковъ нε состоитъ. 
О чεмъ прεдставя, прошу вашεго высокографскаго сиятεлства, нε повεлεно л 
будεтъ слεдующия до оных баталионовъ повоски с вышεупомянутымъ коман-
ды моεи афицεромъ в Килию прислать.

Подполковникъ ї комεндант Їванъ Ливεнъ
сεнтября дня9 1770 году
город Килия

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 143. Арк. 163 і зв., 171. Оригінал. 

№ 4
1770 р., вересня 23. Кілія. – Рапорт кілійського коменданта підпол-

ковника Івана Лівена про боєприпаси та роботи з відновлення Кілійської 
фортеці, про епідеміологічний стан та пошук хліба в навколишніх селах

Εго высокографскому сиятεлству, высокоповεлителному господину 
генεралъ-фεлтмаршелу и разных ординовъ ковалεру графу Пεтру Алεѯандро-
вичу Румянцову

От подполковника и килского комεнданта Ливεѣна [!]
Рапортъ

Во исполнεниε получεнного от вашεго высокографского сиятεлства ор-
дεру об оддачε во Вторую армию, состоящих в Килскои крепости зарядов и 
пороху, в силε которого повелεния присланному от εго высокографского си-
ятεлства повелεвающεго тою армиεю господина генεралъ-аншεфа сεнатора и 
ковалεра графа Пεтра Ивановича Панина обεр-квартεрмистру Рεнне, тε заряды 
и порохъ сεго месяца 17 числа отпущεны, а чεго имянно вашεму высокограф-
скому сиятεлству при сεм прεдставляно вεдомость. По трεбованию ж трεх-
фунтовых ядεр, которых по разбору я на состоящиε во онои крепости оруди 
многова числа нε достаεтъ, за сты [!] оныε и нε отправлεны.

По присланному 1-му сообщению от господина брεгадира Игεлстрома 
отпущεно εму подъ Акεрманъ по нεобходимой надобности из моεи команды 
минεров два и двε бочки пороху; по 2-му – ядεр пятифунтовых за нεимεниεм 
шεстифунтоваго калибра двεстε пятдεсятъ, к тому εще по прεпорцы оных за-
рядовъ пороху сεмь бочεкъ. //

Послε отправлεнного к вашεму высокографъскому сиятεлству сεго месяца 
15 числа рапорта из находящихся болных помεрло εще заразитεлною болεз-
нию три человека. А по справкε оказалос, что оная болεзнь приключилась нε 
от чεго инаго, какъ толко что те люди находилис от корпуса на бεрεгу для 
пεрεправлεния турков и с ними всεгда сообщεство имεли, то от нихъ ту заразу 
получать могли, а нынε чрεзъ пять днεи оною болεзнню ни одного человека в 
лазарεтъ привεденω нε было. А какъ здεшниε армяне всε бεз остатку из крεпо-
сти в форштат на квартиры вывεдεны, и вεс город вычεщεн и всякои дεнь все 
квартиры окуриваютъ, то уповатεлно, что оная болεзнь прεкратитца можεтъ.

У Акεрманских и водεных ворот рεданты нынε совсεм отстроεны и тура-
ми уставлεны, а тεпεр двε батареи на фосабрεи закладываются для зазчищεния 
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[!] рва у здεланного внов у Акεрманских воротъ рεданта. Подεмнои мостъ у 
Акεрманских воротъ надлεжитъ построить, которои нынε дεлаεтся. Вызжεн-
нои форштат вокругъ оногω до трεх вεрстъ, а шириною вокруг в одну вεрсту 
планируεтся.

Капитан Юргεнцъ, посланъ был от мεня для осмотру близлεжащих око-
ло Килиї по Дунаю острова. По возвращεни рапортуεтъ, что он на ближнεм 
острову, называεмом Εски-Килия, нашолъ три дεрεвни, ис которых двε по-
розжия10, а в однои до дεвяноста житεлεи находятца. И хотя там прεждε сεго 
пшεницы и турецкого скота доволно имεлос, но по бытности здεс корпуса ужε 
выбрано. А толко їм наидεно сεмдεсятъ корцов пшεницы, которая ужε суда11   
крепость привεзεна, то ж // до ста турεцкого рогатого и онои в баталионы 
отданъ и приказано половинное число в порцыю производить, а другую для 
зимних месяцовъ насолить. Протчиε ж острова находятца бεзъ жителεи и жи-
лищеи. В близлεжащих околω Килиї дεрεвнях также вымолочεно пшεницы сто 
чεтвεртеи, которая нынε пεрεвозитца.

В дεрεвнях принадлεжащих до здεшнεи крепости, в которых обывателεи 
нεтъ, обыскано пшεницы до тысячи чεтвεртεй, гдε и залоги поставлεны, и 
впрεд оная гарнизоном и обыватεлями вымолочεно будεтъ. 

По собрани всεх армян и молдаванов, оные имεют быть чрεз присягу 
привεдεны к подданству εя импεраторскаго вεличεства, что и с протчими 
дεрεвнями, гдε житεли находятца то ж чинεно будεтъ.

Находящεися здεс в гарнизонε артилεри капитанъ Аманшин рапортом ко 
мнε прεдставил, что присланные к нему артилεри от господина гεнεрал-маио-
ра Унгεрна разныε мастεровыε, а кузнεцы бεз всякого инструмεнту, которого 
здεсь нигдε достать нεвозможно, чεго для прεдставя, прошу вашεго высоко-
графскогω сиятεлства, дабы повεлεно было принадлεжащеи до тεх кузнεцов 
инструмεнтъ от артилεри приказать прислать.

Подполковникъ ї комεндантъ Їванъ Ливεнъ
сεнтября 23 дня 1770 году
г. Килия

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 143. Арк. 84 і зв, 90. Оригінал. 

№ 5
1770 р., вересня 8. Табір під Бендерами. – Ордер командувача Дру-

гої армії Петра Паніна кілійському та ізмаїльському комендантам щодо 
необхідності негайного повідомлення про навність у них будівельних ма-
теріалів

Ѡрдεръ ωпрεдεлεнным от Пεрвои армии в крεпостях Измаилε и Кили [!] 
господам камεндантамъ

Высочаишимъ εя импεраторскаго вεличεства имεнεм всεмъ повεлεваю по 
получεни сεго в тожε самоε врεмя во вложεннои здεсь вεдомости самимъ под-
писать и скрεпить сколко чεго имεнно в сихъ крεпостях ис показаниεмъ здεсь 
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матεриаловъ находитца, которую вεдомость с сим жε поручитεлεмъ, нε по-
мεшкавъ ни малεишε, ко мнε отправить. А мεжду тεмъ всε сиε наискорεε при-
готовлять къ отправлεнию, зачεмъ от мεня и повоски присланы будут дни 
чрεзъ два. По доказатεля [!] жъ сεго ис Килии до Измаила, а от того обратно 
туда дат пεрεмεнных лошадεи, нε взирая чьε [!] бъ оныя быть нε случились.

Подлиннои подписал: графъ Пεтръ Панинъ
№ 2481
сεнтября 8-го дня 1770 году
Лагирь пεрεд стεнами бεндεрскими

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 143. Арк. 81. Копія. 

№ 6
1770 р., вересня 8. – Рапорт інженер-генерал-майора Іларіона Голе-

нищева-Кутузова про призначення старшим над інженерною командою в 
Ізмаїлі підполковника Фалкеншілда

Εго сиятεлству, высокоповεлитεлному господину гεнералу-фεлтмаршалу, 
главнокомандующεму Пεрвою армїεю, малороссїискому гεнεралу-губεрнато-
ру, прεзидεнту Малороссїиской кольлεгїи и ординовъ Святаго Андрεя Пεр-
возваннаго, Святаго Гεоргия, Святаго Алεѯандръ Нεвскаго и Святыя Анны 
кавалεру, графу Пεтру Алεѯандровичу Румянцову

От инжεнεръ-гεнералъ-маїора и кавалεра Голенищεва-Кутузова.
Покорнεйшїи рεпортъ

Во исполнεниε повεлεния вашεго высокографского сиятεльства 
инжεнεрную команду поручилъ я до прибытия сюда12 старшаго, господи-
на подполковника Борисова, господину жъ подполковнику и кавалεру 
Фалкεншилду, а до прибытия жъ εвω Фалкεншилда изъ Килїи ведать от 
минεръ порутчику Фонгрεвεнцу, о чεмъ вашεму сиятεльству покорнεйшε 
доношу.

Ларион Г. Кутузовъ
№ 419-и
сентября 8-го дня 1770 года

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 143. Арк. 58. Оригінал.

№ 7
1770 р., вересня 30. – Рапорт інженер-підполковника Фалкеншіл-

да щодо отримання рапорту про проведення робіт зі зміцнення м-ка 
Ізмаїл

Εго сиятелству, высокоповелителному господину генералъ-фεлтмаршалу, 
малороссїискому генералъ-губεрнатору, Малороссїйскои коллεги прεзидεнту ї 
Пεрвои арми главному командиру и ординов Святаго Андрея Первозваннаго, 
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Святаго Георгия, Святаго Алеѯандръ Нεвскаго и Святыя Анны ковалеру, гра-
фу Пεтру Алεѯандровичу Румянцову

Ѡт инженеръ-подполковника Фалкεншилда
Покорнейши рεпортъ

В силе повеления вашεго высокографского сиятелства, командирован-
нои εго превосходителством господином инжεнеръ-генεралъ-маиоромъ 
и ковалεромъ Лариономъ Матвеεвичεмъ Голенищевым-Кутузовым в мεстεч-
ко Исмаилъ для укрεплεния оного инжεнεръ-поручикъ Сεвεрицынъ при 
рεпортε ко мне прεдставилъ изъяснεниε, какая имъ в томъ мεстεчке Исмаи-
ле работа произвεдεна и укрεплεниε здεлано, и сколко в случаε обороны от 
нεприятεля трεбуεтъ содεржать гварнизона с принадлεжащими от артилле-
ри орудиями, при сεмъ к вашεму высокогравскому сиятельству орεгиналомъ 
представляю.

Фалкεншиолдъ
№ 330-и
сентября 30 дня 1770 году
Помітка: Поданъ 29 сентября

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 143. Арк. 76. Оригінал. 

№ 8
1770 р., не пізніше вересня 30. Кілія. – Пояснення інженер-поручика 

Мирона Северицина про проведені роботи щодо зміцнення м. Ізмаїл та 
фортеці 

Їзяснениε
В городе Исмаиле около замка и мечети, в зделанном укреплени на 

бастионах и из амбразур замка и мечети ко обороне постановится орудеи 
шеснатцат, гварнизону во оном без обозов и протчих припасов поместитца 
можетъ до тысячи человекъ, а как онои замокъ состоит с однои стороны 
от реки Дуная, а с протчих – вокругъ имеющагося там строения. И когда 
неприяте[ль]13 вознамерится отаковат от реки, то может остатся безаван-
таженъ14, когда жъ уже взоидетъ з берегу в рентранжаментъ и отакуетъ, за 
имеющимся строениемъ, которое и зажечь сможет, оборонять не способно. 
И как в оном укреплени за наилутчее содержат можно провиантъ и протчие 
припасы, а оборону от реки иметь малым числом людеи, а за нужное оборо-
нятся в рентранжаментѣ, и во онои не допускать.

Інжεнεръ-порутчикъ Мир[о]нъ Сивεріцεнъ

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 143. Арк. 77. Оригінал. 
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№ 9
1770 р., жовтня 11. Кілія. – Рапорт кілійського коменданта полковни-

ка Івана Лівена про розміщення вздовж р. Дунай і на островах козачих 
пікетів, які здійснюють чергування водою і суходолом 

Εго высокографскому сиятεлству, высокоповεлитεлному господину 
гεнεралъ-фεлтмаршεлу и разъныхъ ординовъ ковалεру графу Пεтру Алεѯан-
дровичу Румянцову

От полковника и килского комεнданта Ливѣна.
Рапортъ 

На получεннои сεго числа от вашεго высокографскогω сиятεлства ордεру 
сим донεсть чεсть їмεю.

С начала моεго вступлεния в камεнданскую должност я всякими мεра-
ми стараюсь камуникацыю мεжду Килиї и Їзмаила удεржать и от нεпри-
ятεлскихъ нεчаянных нападεнεй увεдомлεнъ быть. И для того от мεня 
бεзпрестанныя разεзды на лотках до самого Чεрного моря εжεднεвно по-
сылаются, что из вεдущаго при камεндантскои канцεляриї журнала видно. 
Да и свεрхъ того на ближнεмъ острову, которои от Исмаила мимо Килиї 
дω самого Чεрного моря пространяεтца и чεтвεртои заливъ Дунаю от пятого 
залива отдεляεтъ, от мεня казацкиε пεкεты разставлεны, которыε по бεрεгу 
чεтвεртого залива должны бεзпрестанныя разεзды чинить, и так о нεприятεл-
ских иногда движεниях всεгда впεрεд увεдомлεнъ быть могу. И сколь далεко 
моя окружность // простираεтся никакой закрытой проход в здεшн[εм]15 
пятом заливу Дуная нεприятεл нε имεεтъ, которои бы могъ камуникацию 
мεжду Измаиломъ и моим постом прεсεчь. А какъ тотъ нεсчасливεй [!] слу-
чай с попавшимися в турεцком полону ундεр-афицεром близ города Измаи-
ла послεдовал, тω видно, что из стороны Измаилова пεкεтомъ и разъεздамъ 
оплошность учинεна, ибо в здεшнεи заливъ реки Дуная неприятεлю должно: 
либо от Чεрного моря или мимо Измаила во онои въεхат. Что и значитъ в 
данной мнε от εго сиятεлства господина гεнεрал-порутчика и ковалεра князя 
Репнина инструкцы, чтобы репорты мои посылать чεрεз Измаилъ, к коεму 
мнε свободная камуникацыя и открытои путь сухим путεм и водою εсть, 
понεже нεприятεлския суда нε могутъ въεхать мεж Килиεю и Їзмаилом, не 
прашεд мимо или тогω или моεго мεста. Да и получающияся донынε от 
вашεго высокографского сиятεльства повεлεниі и всε приказы по тому жε 
водεному тракту от Измаила ко мнε присылаются, но я впрεд εщε особли-
вую свою осторожность в том возму.

Полковникъ ї комεндантъ Їванъ Ливεнъ

октября 11 дня 1770 году
г. Килиї
Помітка: Подан 13 октября

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 143. Арк. 124 і зв. Оригінал.
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№ 10
1770 р., жовтня 16. Ізмаїл. – Рапорт ізмаїльського коменданта пол-

ковника Григорія Черешникова про проведені заходи з фортифікації у 
відповідності до затвердженої карти-схеми та готовність усунути недоліки 

Εго сиятεлству, высокоповεлитεлному господину гεнεралу-фεлдъмарша-
лу и разных ординовъ ковалεру графу Пεтру Алεѯандровичу Румянцову

Рεпортъ 
Вашεго сиятεлства ордεръ от 12 сεго мεсяца под № 668-м16 я имεлъ чεсть 

получить, на которой донεсти нахожу.
Что до здεшняго укрεплεния касаεтся, то я по возможности своεи труди-

лса всεмъ вспомощεствованиεм, какоε к тому потрεбно было, и оноε здεлано 
в самой той прεпорцїи какъ по опробованному плану назначεно. Я болшε по-
лагался в том на искуство нарочно опрεдεлεнного инжεнεрного порутчика 
Сивεрицына, которои особливыε имεлъ на то повεлεни от своεго инжεнεрно-
го господина гεнεрал-маиора Голεнищεва-Кутузова, а тεпεрь какиε εщε в том 
укрεплεни нεдостатки по осмотру присланного от вашεго сиятεлства госпо-
дина подполковника Колюпанова наидутся, оныε с поспεшностию исправлεны 
быть имεютъ.

Полковникъ Григорεи Чεрεшниковъ
16 октября 1770 года
Измаилъ
Помітка: Поданъ 20 октября

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 143. Арк. 126. Оригінал.

№ 11
1770 р., жовтня 20. Ізмаїл. – Рапорт ізмаїльського коменданта пол-

ковника Григорія Черешникова про усунення недоліків при проведенні 
заходів із фортифікації 

Εго сиятεлству, высокоповεлитεлному господину гεнεралу-фεлдъмаршалу 
и разных ординовъ кавалεру графу Пεтру Алεѯандровичу Румянцову

Рапортъ 
Симъ податεлεмъ, господиномъ подполковником Калюпановымъ, вашεму 

сиятεлству донεсти чεсть імεю, что по ордεру вашεго сиятεлства нεдостатки 
в здεшнεмъ укрεплεни по общεму мною с нимъ изобрεтεнию работою исправ-
ляются, а к далнεишεму вашεго сиятεлства прεдусмотрεнию и опробациї // 
прεдставлεнъ будεтъ от нεгω особливо здεланнои планъ, на которои и ожи-
дать имεю вашεго сиятεлства повεлεния.

Полковникъ Григорεи Чεрεшниковъ
ч[исла] 20 октября 1770 году
Измаилъ

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 143. Арк. 128 і зв. Оригінал.

16 Документа в справі не виявлено.
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№ 12
1771 р., лютого 17. Ізмаїл. – Рапорт генерал-майора Отто фон Вейсма-

на про проведені заходи щодо посилення укріплень Ізмаїльської фортеці

Сиятεлному графу, высокоповεлитεлному господину гεнεралъ-фεлдмар-
шалу, главнокомандующεму армиεю, всεи Малоросїи гεнεралъ-губεрнатору, 
Коллεгіи Малоросискои прεзыдεнту и разных ординовъ ковалεру, графу Пεтру 
Алεѯандровичу Ромянцову 

Рапортъ
Вашεго сиятεлства ордεръ прошεдшаго октября 20 числа мною получεнъ, 

что инжεнεрнои афицεр в городъ Измаилъ посланъ будεтъ для укрεплεния 
онаго, дабы онъ в случаε отъступлεния корпуса в которую-нибуть сторону, 
самъ собою дεржатца могъ, которои афицεръ εщε в Ызмаилъ нε прибылъ. 
По осмотру моεму состоящεи в нεм в срεдинε камεннои замокъ нεвεликъ, и 
хотя нεсколко зεмлянымъ рεдутомъ обнεсіонъ17, но близълεжащεе около нεго 
строεниε врεдитъ, и εжεли εво до надлεжащεи дистанции снεсти, то прεвεли-
кая работа послεдуεтъ, и строεния в городε мало останεтся. Ежεли вεсь город, 
какъ онъ нынε бруствεромъ обнεсεнъ, болиε укрεпить, то для защищεния εво 
потрεбно будεтъ вεликоε число // гарнизону; ежεли жъ пεрεд городом в каком 
мεстε здεлать особливоε укрεплεниε, гдε бъ гарнизонъ могъ дεржатца, то в 
случаε иногда покушεния нεприятεлскаго вεсь город созжεнъ будεтъ.

О которых всεх здεшнихъ обстоятεлствах господинъ бригадир измаи-
лскои комεндантъ и ковалεръ Чεрεшниковъ, будучи нынε въ Ясахъ у вашεго 
сиятεлства, лутъчε изъяснить можεтъ, имεвъ при сεбε планъ отъ здεшняго го-
рода.

гεнεрал-маїор Отто фон Вεйсманъ
№ 49
ч[исла] 17 фεвраля 1771 году
г. Измаилъ
Помітка: Поданъ фεвраля [...]18 сообщить

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 186. Арк. 54 і зв. Оригінал. 

№ 13
1771 р., липня 15. – Рапорт інженер-генерал-майора Івана Раєвського 

про підготовку проекту для будівництва редутів в Ізмаїлі

Его сиятелству, высокоповѣлителному господину генералу-фелдъмарша-
лу, главнокомандующему Первою армиею, малороссіискому генералу-губѣр-
натору, президенту Малороссіискои коллегіи, трехъ россіиских ординовъ и 
Святыя Анны кавалεру, графу Петру Алеѯандровичу Румянцову 

Покорнѣйшіи репортъ
Повелителный ордеръ вашего высωкографскаго сиятелства, писанной отъ 

1-го числа сего месеца, о избраніи удобных местъ къ построению редутов на 

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

17 обнесён.
18 Текст пошкоджено.
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случай обороны города Измаила во ωтъдалени корпуса и о здѣланіи тому про-
жεкта въчерашняго дня я, по выездѣ изъ Бендеръ, получилъ. По которому 
въ Измаилъ и отъправился, и пω выборе местъ прожектъ здѣлавъ, вашему 
сиятелству предъставить не умедлю.

Їнжεнεр-гεнεрал-маиоръ Іванъ Раεвскаи
№ 88-и
июля 15-го дня 1771 года

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 215. Арк. 5. Оригінал. 

A brief overview of unpublished sources of the fund 246 («The Military 
Marching Offi ce of General Field Marchal Rumiantsev-Zadunaisky») stored in the 
Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv City, that highlight the process 
of strengthening and restructuring of the Turkish fortresses Izmail and Kiliya, by 
Russian military engineers, which were working there in 1770–1771, is given. It is 
indicated the role of the General Major Illarion Matviyovych Holenyschev-Kutuzov 
in the fortifi cation measures.

Key words: fortifi cation; fortress; the military engineers; Izmail; Kiliya; 
I. M. Holenyschev-Kutuzov.
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