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Abstract: The article is devoted to the garrison regiments of the Russian army that 
served in Kyiv in 1711 – 1764. The history of the garrison troops of the Russian empire 
and the changes in regiment organization in 1711, 1720 and 1731 are shown. The his-
tory of the formation of the 5th Kyiv garrison regiments (Starodub, Poltava, Chernihіv, 
Kyiv and Nizhyn) was highlighted in the article. It was proved that personnel quantity 
of garrison regiments that served in Kyiv differed from the actual. The names of squad 
commanders, the regiments’ symbols and church were defined. The funding source of the 
Kyiv garrison regiments was identified in the article. The functions and tasks of the cadre 
of the garrison regiments were examined. The quantity of the designated fortresses of 
Kyiv garrison where the personnel of garrison regiments served was also defined.

Keywords: garrison troops, garrison regiments, Kyiv garrison, Kyiv, Hetmanate, 
Russian Empire, XVIII century

PL ISSN 2300-1062
Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, 2014, Vol.9.

Vadym Nazarenko

KYIV GARRISON REGIMENTS 1711  1764 : 
HISTORY, QUANTITY, STAFF 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Вадим Назаренко

ПОЛКИ КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ 1711  1764 РР. : 
ІСТОРІЯ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СКЛАД

Зазвичай, при вивченні історії 
Гетьманщини, дослідники оминають 
увагою той факт, що у найбільших 
містах козацької держави після укла-
дення Переяславського договору в 
1654 р. розміщувалися значні анкла-
ви російського війська – гарнізони. 
Це були чисельні континґенти, що 
виступали головною опорою росій-
ської адміністрації на українських 
землях. Київському гарнізонові від-
водилася особлива роль, оскільки 
місто було головним плацдармом 
для російської експансії у південно-
західному напрямку – на землі Речі 

Посполитої та Османської імперії. 
Саме тому в Києві протягом другої 
половини XVII – XVIII ст. розміщував-
ся значний російський континґент, 
частина облогової артилерії росій-
ського війська, були склади із амуні-
цією та продовольством, необхідни-
ми для армії.

Російський континґент на чолі 
з воєводами було введено до Києва 
навесні 1654 р. в результаті до-
мовленостей між царським уря-
дом і гетьманом Богданом Хмель-
ницьким. Упродовж другої полови-
ни XVII ст. частини Київського гар-
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нізону неодноразово залучалися 
до військових операцій проти Речі 
Посполитої, Османської імперії і са-
мої Гетьманщини (російсько-україн-
ська війна 1658 – 1659 рр.). Так, на-
приклад, у 1660 р. Київ був центром 
підготовки російського наступу на 
Правобережжя, а більша частина 
гарнізону увійшла до складу війська 
В. Шерємєтьєва, розгромленого по-
ляками і татарами під Чудновим. У 
XVIII ст. функція резервного війська 
на кордонах з Річчю Посполитою та 
Османською імперією була однією 
із головних для Київського гарні-
зону. Військові операції Північної 
війни (1700 – 1721 рр.) в реґіоні, 
Війна за польську спадщину (1733 – 
1735 рр.), російсько-турецькі війни 
XVIII ст. – це далеко не повний пере-
лік конфліктів, у яких Київ був одні-
єю з головних баз російської армії, а 
місцевий гарнізон виконував функції 
резервного війська.

Проте в історіографії тема росій-
ської військової присутности в Києві 
(та й в інших українських містах) у 
період інкорпорації Гетьманщини 
до складу Російської імперії залиша-
ється на периферії наукових дослі-
джень. Дослідники, як правило, лише 
констатують наявність гарнізонів і 
згадують про їх участь у військових 
операціях. Тому невідомими залиша-
ються реальна чисельність гарнізон-
них військ, структура гарнізонів, їхні 
функції на південно-західних кордо-
нах російської держави.

У нашій розвідці представлена 
спроба висвітлити історію піхотних 
гарнізонних полків російської армії, 
що несли службу в Києві протягом 
1711 – 1764 рр. – основи бойового 
складу гарнізону в зазначений пері-
од. На відміну від стрілецьких прика-

зів, сотень помісної кінноти і т. п., що 
перебували в Києві у другій половині 
XVII ст., гарнізонні полки, сформова-
ні на початку XVIII ст., були першими 
частинами, створеними власне для 
несення гарнізонної служби. Вони 
були закріплені за містом згідно з 
відповідними штатами й проіснува-
ли до 1764 р., коли, внаслідок гарні-
зонної реформи, були переформато-
вані на окремі батальйони.

До початку XVIII ст. у армії 
Московської держави гарнізон-
них військ як таких не існувало. 
Стрілецькі прикази, рейтарські, сол-
датські і драґунські полки, підрозді-
ли помісної кінноти несли як гарні-
зонну, так і польову службу. Лише піс-
ля Стрілецького бунту 1682 р. части-
ну стрілецьких приказів було засла-
но без права ротації у віддалені міста 
Московської держави, в т. ч. – до Києва 
[13, 15]. У часи петровських реформ 
створюються перші власне гарнізон-
ні частини. Їхню появу в російській 
армії датують 1702 або 1704 роками 
[14, 121], [6, 22]. Проте перший офі-
ційний штат гарнізонних військ було 
затверджено тільки в 1711 р. За пері-
од 1711 – 1764 рр. було затверджено 
3 штати гарнізонних військ росій-
ської армії (1711, 1720, 1731 років)1. 
Кожен зі штатів відбивав ті тенденції 
військово-політичної та економіч-
ної ситуації y Російській імперії, які 
існували на момент їх затверджен-
ня. Перший штат був розрахований 
на 1483 осіб [12, 5]. У штатах 1720 і 
1731 років спостерігаємо зменшення 
особового складу гарнізонного пол-
ку. На думку Любомира Бескровного, 
1 У російській армії гарнізонні полки було 
поділено на 2 розряди. До першого належа-
ли полки, які дислокувалися на території 
Прибалтики, до другого – решта, в т.ч. і ті час-
тини, що несли службу в Києві.
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укомплектованости гарнізонних 
полків згідно штату 1711 р. було 
важко досягнути. Тому стабілізація 
чисельности особового складу гарні-
зонів відбулася лише на 1720 р., коли 
було затверджено новий штат [2, 45]. 
У штаті 1720 р. урядом було скороче-
но кількість офіцерів та нестройових 
чинів [12, 18-23]. У 1731 р. відбулося 
ще одне скорочення числа особово-
го складу гарнізонного полку [12, 
58-60]. Ці скорочення штату можна 
пояснювати, насамперед, намаган-
ням уряду оптимізувати витрати на 
армію та знайти можливості для еко-
номії бюджетних коштів. 

Штаб гарнізонного полку (в за-
лежності від штату) міг змінюватися. 
Якщо в 1711 р. він складався із 40 офі-
церів, то в 1731 р. – лише із 27(29)2 [2, 
45; 61]. Кількість унтер-офіцерів, ря-
дових і нестройових чинів також ко-
ливалася. Чисельність стройових ря-
дових згідно штатів 1711 та 1720 рр. 
складала 1152 осіб, в 1731 р. її змен-
шили до 1102 осіб. Подібна тенден-
ція до зменшення була характерною 
і для нестройових чинів. Так, якщо в 
штаті 1711 р. їх було 211, то в 1731 р. 
– лише 77 осіб.

Структурно кожен з піхотних 
гарнізонних полків поділявся на 2 
батальйони, а ті в свою чергу – на 
8 рот (1батальйон – 4 роти), одна з 
яких була гренадерською, решта 7 – 
фузилерними. Кожна рота поділяла-
ся на 4 плутонґи (взводи), а останні 
ділилися на капральства. 

Комплектування гарнізонних 
полків забезпечувалося як за раху-
нок рекрутських наборів, так і пере-
веденням на гарнізонну службу сол-
датів та офіцерів, які через старість, 

2 В залежності від того, до якого розряду на-
лежав полк і штату мирного чи воєнного часу.

каліцтва і т. п., не були придатними 
для служби в польових полках. 

Російський гарнізон м. Києва, що 
ніс службу у другій половині ΧVII ст. 
складався із різноманітних частин 
(стрілецькі прикази, рейтарські і 
солдатські полки) та підрозділів (со-
тні помісної кінноти), що змінювали 
один одного, зазвичай, через кожні 
2 – 3 роки. Чисельність гарнізону не 
була сталою і могла змінюватися від 
2 до 7,5 тис. особового складу. Вже з 
кінця XVII – початку XVIII ст. на служ-
бі в Києві перебувала низка частин та 
підрозділів, які стали фундаментом 
для формування майбутніх гарнізон-
них полків – основи бойового складу 
гарнізону. Так, станом на 1700 р. в 
Києві несли службу стрілецькі пол-
ки Івана Ушакова, Івана Скріпіцина 
та Михайла Сухарєва [5, 32]. Також 
до складу Київського гарнізону вхо-
дили солдатський полк Вілема фон 
Залена та рейтарський полк Івана 
Поздєєва [5, 32].

У XVIII ст. відбуваються зміни в 
управлінні гарнізоном та його струк-
турі. Командиром гарнізону стає 
обер-комендат, який підпорядко-
вувався Київському ґубернаторові. 
Приказну ізбу, як канцелярію при во-
єводах, у XVIII ст. замінили гарнізон-
на та ґубернська канцелярії. Основою 
бойового складу гарнізону стають пі-
хотні полки. Крім них, у Києві несли 
службу спеціяльні військові коман-
ди: артилерійська, інженерна та рей-
тарська [9, 9-13], [10, 48-49]. 

Перші 4 піхотні3 гарнізонні пол-
ки e Києві були сформовані на по-
чатку XVIII ст. Два із них називалися 
зі іменами командирів – полками 
3 Крім Києва, на землях Гетьманщини піхотні 
гарнізонні полки перебували лише y Глухові. 
Згідно з штатом 1720 р. там дислокувалося 2 
піхотних гарнізонних полки. 
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Кошелєва та Ушакова (чи просто 
“Ушаковський”). Інші два мали на-
зву обер-комендантського та ко-
мендантського полків. У 1720 р. 
кількість гарнізонних полків у Києві 
збільшилася до п’яти. У 1724 р. уряд 
хотів перейменувати полки гарнізо-
ну у відповідності до назв провінцій 
Київської ґубернії, за рахунок яких 
утримувалися ці частини. Тому обер-
комендантський, комендантський 
та “Ушаковський” полки мали стати 
1-м, 2-м та 3-м Орловськими, а пол-
ки Кошелєва і Рудакова – відповід-
но 1-м, 2-м Севськими [3, 77]. Проте 
ці назви за полками не закріпилися 
і вони в документах іменувалися по-
старому.

У 1727 р. всі 5 київських гар-
нізонних полків отримали нові 
назви: Київський, Чернігівський, 
Полтавський, Стародубський та 
Ніжинський [3, 88-89]. Отже, вони по-
чали називатися не лише за назвою 
провінцій, за рахунок яких фінансу-
валися, але й місцями постійної дис-
локації. Таким чином, надання гарні-
зонним частинам, що несли службу в 
Києві, “українських” назв мало відо-
бразити місце дислокування полків 
на землях Гетьманщини. Кожен із 
гарнізонних полків, що перебували 
на службі в Києві, мав свою історію, 
символіку т. п.

Так, Київський гарнізонний полк 
був сформований у 1711 р. із осо-
бового складу стрілецьких частин, 
що несли службу в Києві на початку 
XVIII ст. [13, 68]. Спочатку в докумен-
тах він іменувався як обер-комен-
дантський , а з 1727 р. – як Київський 
гарнізонний полк. У 1730 р. частина 
отримала полковий герб, на якому 
було зображено в золотому щиті на 
голубому полі ангела з мечем і щи-

том [3, 106]. Одним із командирів 
частини був полковник Петро Роде 
(не пізніше 1727 – 1732) [16, 1-2]. Він 
був одним із донаторів будівництва у 
1731 р. Троїцької церкви на терито-
рії Верхнього міста (Старокиївської 
фортеці), яка стала парафіяльною 
церквою Київського гарнізонного 
полку [11, 39]. 

Чернігівський гарнізонний полк 
починав свою історію зі стрілецької 
частини під командуванням пол-
ковника Ґрiґорія Анєнкова [13, 56]. 
З 1707 р. він ніс гарнізонну службу 
на українських землях. З 1711 р. час-
тина носила назву комендантсько-
го гарнізонного полку в Києві [13, 
56]. Після перейменування в 1727 р. 
за частиною закріпилася назва 
Чернігівського гарнізонного полку 
[3, 88]. Полковий герб, затверджений 
у 1730 р. мав наступний вигляд: в зо-
лотому щиті на білому полі чорний 
одноголовий орел з жовтим дзьобом, 
лапами та короною, який тримає в 
лапі довгий жовтий хрест [3, 108]. Із 
командирів полку відомі полковник 
Ніколай Геренк [13, 56] та підпол-
ковник Христофор Нейман (бл. 1750 
– 1761) [17, 7 зв.-8]. Парафіяльним 
храмом Чернігівського гарнізонного 
полку була Вознесенська церква на 
території Печерської фортеці [19, 91-
118 зв.].

Полтавський гарнізонний полк 
спочатку називався солдатським 
полком Васілія Кошелєва, сформова-
ним на основі однойменної стрілець-
кої частини в 1708 р. [13, 65]. У 1727 р. 
він отримав назву Полтавського гар-
нізонного полку. У 1730 р. частина 
отримала свій герб: в золотому щиті 
поле, поділене на 4 частини, з них на 
верхній червоній – дві хрестоподіб-
но покладені шпаги, на нижній бла-
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китній – золота піраміда, лівій білій 
– на зеленій землі червоний прапор 
з державним гербом, на правій білій 
– на зеленій землі пальмове дерево 
[3, 111]. Із командирів полку відо-
мі вже згаданий Васілій Кошелєв та 
полковник Макар Сомов (бл. 1735 – 
після 1750) [6 зв.-7]. Парафіяльним 
храмом Полтавського гарнізонного 
полку була Воскресенська церква на 
території Печерської фортеці [19, 40-
91].

Стародубський гарнізонний полк 
можна вважати найстарішою части-
ною в складі Київського гарнізону у 
XVIII ст. Першопочатково він нази-
вався полком Івана Ушакова. Частина 
перебувала в Києві ще з кінця XVII ст. 
[13, 15]. В 1700 р. полк нараховував 
5 офіцерів та 586 стрільців [5, 32]. До 
1727 р. називався за іменем коман-
дира. У 1727 р. частину переймену-
вали на Стародубський гарнізонний 
полк. У 1730 р. уряд затвердив герб 
частини: в золотому щиті, на білому 
полі, на зеленій землі старий дуб [3, 
111]. Після Івана Ушакова (90-ті роки 
XVII ст. – 1725), наступним коман-
диром частини став його син Яків 
Ушаков (1725 – 1734). Одним із ві-
домих полковників Стародубського 
гарнізонного полку був Фьодор 
Наковальнін ( бл. 1742 – після 1756) 
[17, 6 зв.-7]. У 1725 – 1738 рр. він був 
командиром Київської рейтарської 
команди, пройшовши шлях від пра-
порщика до майора [1, 123]. 

Ніжинський гарнізонний полк 
протягом 1720 – 1727 рр. називався 
полком Рудакова. Частину було сфор-
мовано у 1720 р. [13, 74]. У 1730 р. 
вона отримала власний герб: в золо-
тому щиті подвійне поле, де у верх-
ній червоній частині дві з’єднані 
руки, а на нижній блакитній – жезл 

Меркурія [3, 111-112]. Першим ко-
мандиром був полковник Рудаков 
(1720 –після 1729 ) [15, 4 зв.]. Довгий 
час командиром Ніжинського гарні-
зонного полку був Авраам Міронов 
( бл. 1739 – 1758) [17, 6 зв.-7]. Крім 
того, що полковник А. Міронов ко-
мандував своїм полком, йому до-
велося виконувати обов’язки обер-
коменданата та комісара Київської 
прикордонної комісії з Польщею4 [7, 
15-17]. Більшість особового скла-
ду Ніжинського гарнізонного полку 
належала до парафії Феодосіївської 
церкви на території Печерської фор-
теці [19, 10 зв.-32].

Згідно зі штатом 1711 р. чисель-
ність особового складу 4 київських 
гарнізонних полків мала склада-
ти 5932 осіб. За даними дослідника 
А. Мишлаєвського, станом на 1718 р. 
гарнізон Києва нараховував близько 
5500 осіб [8, 16-17]. Після того, як у 
1720 р. кількість гарнізонних полків 
в Києві було збільшено до 5, штатна 
чисельність особового складу мала 
нараховувати більш ніж 7 тис. осіб. За 
даними І. Кірілова, станом на 1727 р. в 
5 гарнізонних полках, що несли служ-
бу в Києві, нараховувалося “полного 
комплекту” 6686 осіб [4, 161]. Новий 
штат 1731 р. призвів до зменшення 
особового складу гарнізону. До того ж 
через постійний некомплект солдатів 
та офіцерів досягнути штатного напо-
4 Київська прикордонна комісія з Польщею 
була створена у 1735 р. з метою здійснен-
ня контактів із Київським воєводством Речі 
Посполитої. Комісія разом з польською сто-
роною розглядала такі питання: справи про 
напади польських або російських громадян 
на закордонні маєтки, вбивства, порушення 
торгових угод, повернення втікачів і т. п. До 
складу комісії входили представники козаць-
кої старшини та офіцери російських полків, 
які служили на землях Гетьманщини. Комісія 
засідала у містечку Мотовилівка.
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внення полку було складно. Фактичні 
цифри завжди були значно меншими. 
При цьому, частина особового складу 
полків несла службу за межами Києва 
у містах Гетьманщини, на форпостах 
уздовж кордону, виконувала ті чи інші 
завдання. Як результат, власне в Києві 
постійно несло службу менше число 
російських вояків, ніж це було перед-
бачено штатами. Наприклад, на мо-
мент складання присяги на вірність 
імператриці Єкатєріни ІІ у 1762 р., в 
Києві перебувало лише 2699 солдатів 
та офіцерів п’яти гарнізонних полків 
[18, 1-2]. Решта несла службу за меж-
ами міста чи перебувала у відряджен-
нях. 

Фінансування полків відбувало-
ся за рахунок подушного податку на-
селення Орловської та Севської про-
вінцій Київської ґубернії (із 1727 р. 
зазначені провінції було включено 
до складу Білгородської ґубернії). 
Так, за рахунок подушного податку з 
Орловської провінції утримувалися 
Київський та Стародубський полки 
[4, 173], а Севської – Полтавський і 
Ніжинський [4, 173]. Чернігівський 
полк фінансувався на 60% за рахунок 
подушного податку із Орловської 
провінції і на 40% – Севської [4, 173]. 
На 1727 р. витрати на утримання 
одного гарнізонного полку склада-
ли 15 305 рублів 50 копійок [4, 276]. 
Таким чином, сумарні річні витрати 
на утримання 5 гарнізонних полків у 
Києві в 20-х роках XVIII ст. складали 
76527 рублів 50 копійок.

Більшість із гарнізонних пол-
ків дислокувалися на території 
Печерської фортеці, а також у її форш-
тадті (передмісті). Солдати і офіцери 
Київського гарнізонного полку про-
живали на території Старокиївської 
фортеці. 

Головною функцією гарнізонних 
військ у Російській імперії було за-
безпечення безпеки на приєднаних 
територіях та підтримання порядку 
безпосередньо на російських зем-
лях. Отже, гарнізонні війська імперії 
здійснювали й нагляд за прикордон-
ними областями та найбільш важ-
ливими містами. Також гарнізонні 
полки були джерелом поповнення 
польових частин навченими вояка-
ми і, нерідко, підсилювали військові 
континґенти в реґіонах бойових дій 
чи повстань. При цьому, гарнізонні 
війська виконували також й інші за-
вдання, зокрема особовий склад гар-
нізонів виступав охоронцями для пе-
ревезення грошей із казни та конвої-
рами для супроводження колодників 
з одного міста в інше. Часто офіцери 
і солдати гарнізонних частин вико-
ристовувалися для стягнення різно-
го роду зборів.

Завдання Київського гарнізону 
поділялися на дві групи. До першої 
належали завдання військового ха-
рактеру, до другої – екстраординар-
ного (тобто, не пов’язані із прямими 
обов’язками військової служби). До 
завдань військового характеру нале-
жали несення прикордонної та кара-
ульної служби, проведення фортифі-
каційних робіт і т. п. Частина особо-
вого складу полків несла службу в ін-
ших містах і фортецях Гетьманщини. 
Так, солдати та офіцери київ-
ських гарнізонних полків служи-
ли в Чернігівській, Переяславській, 
Переволочанській, Ніжинській та 
Полтавській фортецях, кожна з яких 
мала статус “приписной к киевскому 
гарнизону крепости” (“приписної до 
київського гарнізону фортеці” – рос.) 
[17, 7-12]. У 1731 р. було визначено, 
що підрозділи, сформовані із особо-
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вого складу гарнізонних полків, мали 
нести службу в Чернігові (3 роти), 
Ніжині (2 роти), Переяславі (2 роти), 
Переволочній (2 роти) та Полтаві (3 
роти) [12, 66]. Коменданти цих фор-
тець призначалися з офіцерів полків 
Київського гарнізону [17, 7 зв.-8]. 
У кожному з перелічених міст осо-
бовий склад гарнізону ніс вартову 
службу. Вартові стояли біля всіх гар-
нізонних об’єктів (гарнізонна і пол-
кові канцелярії, провіянтські склади, 
цейхгаузи, порохові погреби, гарні-
зонна школа, шпиталь, в’язниця і 
т.п.) та будівель російської цивільної 
адміністрації (ґубернська канцеля-
рія) [10, 48]. Частина особового скла-
ду київського гарнізону займалася 
будівництвом і підтриманням у на-
лежному стані укріплень фортець.

Не слід забувати, що гарнізонні 
війська, особливо в прикордонних 
реґіонах, виконували функцію ре-
зервних військ. Під час військових 
дій у реґіоні ротація в польовій армії 
проводилася за рахунок гарнізонних 
полків. Наприклад, у 1729 – 1730 ро-
ках передбачалося доукомплекту-
вання частин Низового корпусу за 
рахунок полків Київського гарнізону 
[10, 49]. Крім того, однією із функцій 
гарнізону було навчання рекрутів 
військовій справі. Відповідно до ука-
зу Пєтра І від 1719 р., ґубернатор мав 
брати до гарнізону не більше ⅓ і не 
менше ¼ рекрутованих новобранців 
для навчання у складі гарнізонних 
частин [2, 33]. Натомість із гарні-
зонних полків до складу польових 
частин переводилися вже навчені 
солдати. З 1721 р. в Києві діяла гарні-
зонна школа, розрахована спочатку 
на 250 учнів [15, 1-19 зв.]. У 1732 р. 
за кожним гарнізонним полком було 
закріплено по 80 місць для учнів у 

гарнізонній школі, а отже навчаль-
ний заклад для дітей солдатів та офі-
церів у Києві був розрахований на 
400 осіб. Після закінчення навчання 
випускники школи переводилися на 
службу в гарнізони чи до армійських 
частин.

Важливим завданням особового 
складу полків Київського гарнізону 
було несення прикордонної служби 
на форпостах та при митницях і ка-
рантинних домах уздовж російсько-
польського кордону. Так, у 1725 р. 
на форпостах несли службу 179 вій-
ськових особового складу гарнізон-
них полків, в 1761 р. – 330. [10, 49]. 
Остання наведена цифра не є оста-
точною, оскільки ці 330 військових 
несли службу на форпостах по пе-
риметру навколо Києва (254,5 вер-
сти) від Межигір’я на півночі і до 
Трипілля на півдні [10, 49]. У той же 
час, із документів відомо, що солда-
ти і офіцери гарнізонних полків слу-
жили на форпостах від Трипілля і по 
лінії Дніпра аж до Переволочної, а 
також у Любечі та інших населених 
пунктах на північ від Києва. До служ-
би на форпостах залучалася значна 
кількість унтер- і обер-офіцерів. Це 
було пов’язано із необхідністю ве-
дення значних обсягів документації. 
Список офіцерів київського гарні-
зону 1750 р. зафіксував, що багато 
із них перебували “за Киевом в по-
граничном местечке Василькове на 
форпосте” (“за Києвом у прикордон-
ному містечку Василькові на форпос-
ті” – рос.), “верх по Днепру в местеч-
ке Лубичах на форпосте” (“уверх по 
Дніпру в містечку Лубичах на фор-
пості” – рос.) і т. п. [17, 6 зв.-12]. 

Частина особового складу 
Київського гарнізону була залучена 
до виконання екстраординарних за-
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вдань, у яких було мало спільного з 
військовою службою. Нерідко офіце-
ри гарнізону виконували функції чи-
новників російської адміністрації не 
лише в межах Київської ґубернії, але 
й імперії загалом [10, 49]. Зокрема, по-
ширеною практикою було залучення 
офіцерів до проведення ревізій «по-
датного» населення. У 1734 р. в Києві 
було введено посаду поліцмейстера, 
який призначався із офіцерів гарні-
зону [7, 12-13]. Його компетенція по-
ширювалася також і на Поділ: без до-
зволу поліцмейстера купці не мали 
права в’їжджати до міста. Одним із 
завдань, що покладалися на поліц-
мейстера, було затримання втікачів 
та “безпаспортних” осіб.

Не тільки офіцери гарнізону, але 
й прості солдати виконували завдан-
ня невійськового характеру. Частина 
солдатів і унтер-офіцерів київського 
гарнізону працювали у казенних ка-
баках (австеріях) у Києві, Чернігові, 
Переяславі та Ніжині. Так, у 1734 р. у 
австеріях працювало 6 унтер-офіце-
рів, 7 капралів та 80 солдатів із київ-
ських гарнізонних полків, а також 8 
рейтарів (усього 114 військових) [10, 
49-50]. Солдати гарнізону працюва-
ли у фруктовому саду і на шовковому 
заводі. До робіт на останньому залу-
чалися й учні гарнізонної школи, які, 
крім цього, також займалися збором 
лікарських трав для Київського апте-
карського магазину.

Таким чином, зростання імпер-
ських амбіції Москви диктували не-
обхідність утримання і нарощування 
на кордонах імперії значних люд-
ських і матеріяльних ресурсів, необ-
хідних для подальшої експансії на 
землі Речі Посполитої та Османської 
імперії. Історія гарнізону Києва є 
яскравим цьому підтвердженням. 

Дослідники оминають увагою той 
факт, що Київський гарнізон у другій 
половині XVII – XVIII ст. сам по собі 
був невеликим військом (чисель-
ність від 2 до 7,5 тис. осіб), що могло 
в разі необхідности виконувати ті чи 
інші завдання в реґіоні. 

Історія гарнізонних полків 1711 
– 1764 рр. – це лише один з епізодів 
у історії гарнізону, що демонструє 
“нарощування м’язів” Росією на своїх 
південно-західних кордонах. Адже на 
відміну, від другої половини XVII ст., 
коли структура і чисельність гарні-
зону постійно змінювалася, із фор-
муванням гарнізонних полків у 1711 
– 1720 рр. встановлюється постій-
не число бойових частин, що несли 
службу в Києві. При цьому, наявність 
5 гарнізонних полків (а отже більш 
ніж 6-тисячного війська) яскраво 
демонструє системність і послідов-
ність російської політики у XVIII ст. в 
“українському”, “польському” та “ту-
рецькому” питаннях.
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