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Наталія  САЄНКО  
(Батурин) 

 
Забудова Батурина ХVІІ–ХVІІІ ст.: споруди адміністративного  

та громадського призначення 
 

Попри те, що Батурин упродовж тривалого часу був гетьманською резиденцією, де 
концентрувалися установи державної влади, урядових будівель на його території вияв-
лено та локалізовано надзвичайно мало. Причиною цього є переважання дерев’яного 
будівництва у XVII–XVIII ст. та зруйнування міста у 1708 р. До урядових і адміністра-
тивних споруд належали будівлі гетьманської резиденції (гетьманські будинки; спору-
ди, що забезпечували діяльність генеральної військової канцелярії), а також сотенна ка-
нцелярія, ратуша, приміщення судів, в’язниці. До 1708 р. найбільше таких споруд зна-



НIЖИНСЬКА СТАРОВИНА 

ISSN 2078-063X 98 

ходилося у межах укріплень. Після Меншиківського погрому вони сконцентрувалися, в 
основному, на південно-західному передмісті, на Київській вулиці (сучасна вул. В. Ющен-
ка). Питання функціонування, місцезнаходження та зовнішнього вигляду споруд геть-
манської резиденції потребує ґрунтовного й усебічного вивчення. Тому в даній роботі 
зупинимося на адміністративних будівлях Батурина як міста й сотенного центру та 
громадських будівлях XVII–XVIII ст., які хоча й перебували у фокусі окремих тематич-
них досліджень [1], проте не були систематизовані та локалізовані в урбаністичному 
просторі. Ускладнює це завдання повна відсутність комплексних археографічних дже-
рел – планів Батурина XVII–XVIII ст. Метою даної роботи є виокремлення в забудові 
Батурина означеного періоду споруд адміністративного та громадського призначення, 
реконструкція їхнього зовнішнього вигляду й локалізація їх на сучасній карті міста. 
Ратуша. На сьогодні невідомо жодного документа про надання Батурину магдебурзь-

кого права. Опанас Шафонський в своєму «Описі» розділив міста Гетьманщини на дві 
категорії – магістратські та ратушні, – не включивши при цьому Батурина до переліку ма-
гістратських [2]. Не відносив Батурин до цієї категорії і відомий дослідник міського са-
моуправління Д. Багалій [3]. Однак, деякі дослідники стверджують, що серед міст Ліво-
бережної України, яким було підтверджене магдебурзьке право, був і Батурин [4].  
Отриманий 3 березня 1643 р. на клопотання Єжи Оссолінського привілей на звіль-

нення місцевих купців від мита на всіх сухопутних і водних шляхах терміном на 20 
років [5] не був чимось винятковим для власницьких міст, господарі яких дбали про 
свої володіння. Очевидно, вже за польського володарювання у Батурині з’явилася ра-
туша, яку очолили війт та бурмистер. Перша ж писемна згадка про ратушну старшину – 
війта Івана Данилова та бурмистра Савелія Гаврилова – відноситься до 1654 р. [6]. 
На нашу думку, Батурин XVII–XVIIІ ст. не мав юридичного права на магістратське 

управління, був ратушним містом, перебуваючи у приватній власності, а потім у статусі 
гетьманської резиденції: «город Батурин … был вольный, тилько в диспозиции гетман-
ской найдовался» [7]. Як свідчив батуринський сотник Дмитро Стожок (сотникував у 
1750–1773 роках), ярмаркові та цивільні суди і до зруйнування міста в 1708 р., і після 
того вирішувалися в ратуші сотенною та ратушною старшиною спільно. Кримінальні 
справи були в юрисдикції сотника. Криза батуринського міського самоуправління по-
чалася в 1726 р., коли у міста з’явився новий власник – Олександр Меншиков: «а отме-
нилось тое отправление судов разных гражданских и о земельных делах за Менщикова 
владения по сильной власти его, а по прихотям будучих тогда и опосля управителей и 
законной гвардии, присылаемыми на залоги в Батурин афицерами. Суды и расправы 
были ими с великою правам и указам отменою чинены без прав, но по единому их мне-
нию с немалою просителем и ответчикам – козакам и гражданам – обидою…» [8]. 
На жаль, місце знаходження в ХVІІ ст. будівлі батуринської ратуші наразі не вста-

новлене. Можливо, вона була втрачена під час погрому 1708 р., що й пояснює надто 
малу кількість матеріалів поточного діловодства цього органу місцевого самовряду-
вання даного періоду. Пізніше, у квітні 1723 р. на передмісті Батурина пожежа зни-
щила двори жителів та приміщення ратуші «с письмами» [9]. Проте, споруда міського 
уряду була відбудована, про що говорить документ 1750 р.: «При том же городе Бату-
рине на предместе ратуша рубленая, в ней чулан забрат досками, против изба черная, 
между ними сени рубленые, позаде изба, комора рубленая, при той ратуше двор ого-
рожен плетнём, ворота из драни, все старое, покрыто соломою» [10]. Дані про місце-
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знаходження згаданого приміщення ратуші уточнює «Подвірна книга володінь остан-
нього гетьмана України графа Кирила Розумовського за 1760 р.»: «За городом против 
Киевских ворот, едучи из Киева в город Батурин на правой стороне…» [11], що до-
зволяє локалізувати її за сучасною адресою вулиця ім. В. Ющенка, № 31–37 (Рис. 1). 
Це була зрубна дерев’яна будівля з плануванням на дві половини: «хата+сіни+хата». 
При цьому в одній із кімнат була канцелярія, а інша – «чорна» (бо опалювалася кур-
ною піччю). До ратуші належала комора, що стояла неподалік і слугувала в’язницею.  
Щонайменше після 1708 р. на передмісті Батурина знаходилася й сотенна канцеля-

рія. Її опис, датований 1781 р., говорить: «в оной канцелярии комнат во всех строени-
ях 4, сены и дверей 7, окошек 9, груб 2, оного ж строения в длину 20 аршин и 8 верш-
ков (14, 58 м) в широту 11 аршин (7, 823 м), кровля в высоту 5 аршинов (3,556 м), под 
соломою, оное строение переставлено, старое» [12]. 
Дерев’яна зрубна будівля батуринської сотенної канцелярії складалася з сіней, при-

хожої, канцелярії, присутственної та архіву [13]. Топографічна ситуація батуринсько-
го передмістя дозволяє припустити, що сотенна канцелярія знаходилася в районі су-
часної вул. Кооперативної № 1–9 (Рис. 1). 
Як зазначалося, судові справи, що були в юрисдикції війта та сотника, розглядалися 

ними в приміщеннях місцевих установ – у ратуші та сотенній канцелярії. Тобто окре-
мого приміщення суду не існувало. Будівля суду почала функціонувати в Батурині пі-
сля судової реформи Кирила Розумовського 1763 р. Опис батуринського земського 
суду й інших казенних споруд Батурина на основі справи «Дело о всех состоящих в 
Малой России казенных домах» 1781 р. проаналізував Стефан Таранушенко [14]. Зов-
нішній вигляд його реконструювала Марина Герасько [15]. Це була асиметрична у 
плані дерев’яна споруда з виступними покоями розміром 22×9,4 м. Дах складної 
конструкції був покритий драницями, пізніше – соломою [16]. Щоправда, місце в за-
будові Батурина, де знаходився земський суд, встановити поки що не вдалося. 
До 1708 р. в’язниця знаходилася у Батуринській фортеці. В 1672 р. у ній утримував-

ся кошовий Іван Сірко [17]. Окрім правопорушників, у цій в’язниці тримали полоне-
них турків і татар [18]. У середині ХVІІІ ст. в’язниця перебувала на передмісті: «Про-
тив ратуши чрез дорогу турма рубленая, покрыта драню старою» [19]. 
Ще одна в’язниця з сіньми і комірчиною була при сотенній канцелярії. Вона мала 

досить значні розміри – майже 15×5 м і земляний дах [20]. Потреба такої споруди по-
яснюється тим, що з початком роботи «Експедиції Батуринського і Глухівського буді-
вництва» на різних роботах у Батурині була задіяна значна кількість ув’язнених – ко-
лодників і колодниць. Наприклад, у 1764 р. батуринський сотник Д. Стожок рапорту-
вав у Генеральну військову канцелярію про перебування у місті 68 осіб [21].  
Судові вироки традиційно виконували на «торгових місцях», як, наприклад, у 1673 р. 

за розповсюдження чуток про повернення із заслання «гетьмана Демка» – Дем’яна Іг-
натовича царським указом було наказано послати стряпчого конюха Леонтія Акішева 
«в резиденцію гетьмана (Івана Самойловича – авт.), вчинити там торгову кару, бити 
батогом у присутності того, кого гетьман пришле» [22]. 
Церковно-громадські благодійні заклади – шпиталі – будувалися або влаштовува-

лися при церквах і монастирях та носили відповідну їм назву. На шпитальне призрін-
ня мали право «люди всякие, от пана Бога хоробою и  утомностями невежоны» [23].  
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Перша згадка про батуринські шпиталі датована 1723 роком [24]. У місті їх тоді було 
три, проте встановити, де вони знаходилися, не видається можливим. За «Генеральним 
описом Лівобережної України» 1765–1769 років, у середині XVIII ст. в Батурині було 2 
шпиталі. Це були дерев’яні будівлі. Один із них знаходився біля дерев’яної Троїцької 
церкви, що стояла в межах колишньої фортеці, у ньому перебувало 5 осіб [25]. У По-
кровському шпиталі на Київській вулиці перебувало 4 особи [26] (Рис. 1).  

Отже, «Генеральний опис» показав ті ж шпиталі, що існували раніше, за винятком 
шпиталю Миколаївської або Введенської церкви. Зважаючи на згадки, що їхні будівлі 
старі, можна стверджувати, що ці шпиталі існували впродовж тривалого часу, утри-
муючись на пожертви церковної громади. 
Припинення практики шпитального благодійництва припадає на кінець XVIII ст.  

і пов’язується з прийняттям 7 листопада 1775 р «Учреждения для управления губер-
ний Всероссийской империи», що поклало початок новій системі організації гро-
мадського піклування [27], та згортанням діяльності церковних братств після запро-
вадження кріпосного права. 

Рис. 1. План Батурина другої половини ХІХ ст. з нанесенням місця розміщення адміністративних  
і громадських споруд XVІI–XVIIІ ст. (пунктиром показано контур Батуринської фортеці):  

1 – батуринська ратуша; 2 – сотенна канцелярія; 3 – двір гетьмана К. Розумовського; 4 – пошта;  
5 – лікарня; 6 – торгові лавки, шинки; 7 – Троїцька площа; 8 – Покровська церква зі шпиталем і школою;  
9 – Троїцька церква зі шпиталем і школою; 10 – «корчма» (?) ХІХ–ХХ ст.; 11 – «шинок» (?) ХІХ–ХХ ст.;  

12 – шинок XVІI ст. 
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Медичні заклади. Гетьмани та представники генеральної старшини, що мешкали у 
Батурині, а також члени їхніх родин користувалися послугами найманих лікарів-
іноземців [28]. Відомостей про стаціонарні медичні заклади міста до середини XVIIІ 
ст. поки що не віднайдено.  
В історії лікарні, заснованої у Батурині К. Розумовським, досі багато «білих плям». 

У першу чергу – дата її відкриття. В. Нікітін і М. Терех вважають, що лікарня почала 
працювати у вересні-листопаді 1751 р. [29], хоча прямих свідчень про це немає.  
У документах кінця XVIII – початку ХІХ ст. батуринські лікарні називалися лазаре-

тами. На нашу думку, лікарня Батуринської економії Розумовських («лазарет экономи-
ческий») з’явилася у Батурині після 1767 р. Її розмістили у обійсті підкоморія Батурин-
ського судового повіту Григорія  Долинського, придбаному К. Розумовським [30]. Цей 
маєток мав  площу близько 2 га і знаходився за сучасною адресою вул. Соколова № 12 
та 10 А (Рис.1). На його території зараз розташована садиба діючої Батуринської лікар-
ні. Окрім споруди власне лікарні, у дворі були окремі кухня, баня та комора. Всі будівлі 
були дерев’яними. Гетьманський лазарет був забезпечений повною аптекою й усім не-
обхідним устаткуванням. Обслуговував він не лише служителів і підданих К. Розумов-
ського, а всіх, хто потребував медичної допомоги, до того ж, на безоплатній основі [31]. 
У 1836 р. в Батурині існувало 2 лікарні: лазарет Батуринської економії Розумовсь-

ких і військовий лазарет. «Економічна» лікарня знаходилася на Київській вулиці у де-
рев’яному будинку, в якому нараховувалося 5 кімнат. Полкова лікарня розміщувалася 
у будівлі старого лазарету, яку винаймала  [32]. 
Першу партикулярну аптеку в гетьманській резиденції мав намір відкрити москов-

ський аптекар Казимир Меєр [33], який отримав на це в 1751 р. універсал гетьмана  
К. Розумовського [34]. Проте, судячи з універсалу гетьмана, даного пізніше провізору 
Бетихеру, К. Меєр відкрив аптеку в Глухові й продав її згаданому Бетихеру. І вже Бе-
тихер у 1757 р. заручився дозволом гетьмана збудувати аптеку в Батурині [35]. А от 
чи було це реалізовано – наразі не відомо. 
Санітарними закладами Батурина другої половини ХVІІІ ст. були торгові бані. Про них 

згадує лікар-мандрівник Оттон фон Гун [36]. Однак, інших даних про ці заклади немає. 
Найвірогідніше, вони знаходилися в заплавній частині міста, ближче до водних джерел.  
Пошта. Поштовий стан у Батурині з’явився в 1669 р. Згідно 10-го пункту Глухівсь-

ких статей в українських містах належало влаштувати пошту за московським зразком 
[37], що було невідкладно втілено в життя. В Києві, Ніжині та Батурині були влашто-
вані двори для прийому пошти й утримання коней. На відміну від Києва й Ніжина, де 
поставили по 5 стрільців і  солдатів із російських полків з десятьма кіньми, на бату-
ринську станцію призначили севських ямщиків [38]. У 1669–1674 роках і влітку,  
і взимку за гарної погоди пошта відправлялася з Москви у вівторок о 23 годині й при-
бувала до Батурина о 16 годині в суботу [39]. Таким чином, батуринська поштова ста-
нція стала одним із пунктів важливого поштового тракту Київ-Москва та локальних 
напрямків – на Конотоп і Сосницю.  
Попри зруйнування міста, батуринська поштова станція функціонувала в 1709–1731 

роках [40] та пізніше.  
Місце розташування поштової контори у XVII – середині XVIII ст. встановити важ-

ко. За гетьманування К. Розумовського вона знаходилася на Київській вулиці, майже 
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навпроти його дерев’яного палацу. Комплекс будівель пошти включав готель для про-
їжджаючих із особливими флігелями, нову і стару стайні, льодовню, комору, підда-
шок, криницю, хлів для екіпажів [41]. Поштовий двір розміщувався на сучасній вул. 
В. Ющенка, № 50–52, в районі сучасного поштового відділення (Рис.1).  
Заклади освіти. Про заклади освіти Батурина XVII ст. писемних відомостей поки 

що не віднайдено. Функціонування у ньому канцелярського військового куреня – 
особливого напіввійськового навчального закладу, що діяв при Генеральній військо-
вій канцелярії, наразі є лише гіпотезою, що потребує всебічного дослідження [42]. Іс-
нування канцелярського куреня як окремої споруди вперше згадується у «Щоденни-
ку» генерального підскарбія Якова Марковича при описі пожежі 1748 р. у Глухові 
[43]. Проте стверджувати, що цей заклад функціонував до листопада 1708 р. у Бату-
рині, поки що немає жодних підстав. 
Освітніми закладами Батурина у XVIIІ ст. були школи при місцевих церквах – «дя-

ківські» чи «приходські» школи. В 1723 р. їх було три [44]. У той час у місті діяли 
Троїцька, Покровська, Миколаївська та Введенська церкви. У 1760-х роках школи іс-
нували при двох із них – Троїцькому та Покровському храмах. За даними Генерально-
го опису Лівобережної України в 1767–1768 роках у школі при Троїцькій церкві про-
живало двоє, а в Покровській школі – четверо школярів. Серед них не було жодного 
вихідця з Батурина [45] (Рис. 1.).  
Будівлі шкіл були дерев’яними й розташовувалися поблизу церков та шпиталів, що 

було характерно у містах Лівобережжя для цього часу [46]. 
Як відомо, освітня ініціатива гетьмана К. Розумовського про відкриття у Батурині 

університету («Проект к Учреждении Университета Батуринского, 1760 года. Писан 
Гр. Ник. Тепловым для графа Гетмана») [47] залишилася не реалізованою. 
Розглядаючи торгівельні споруди та їх місцезнаходження на теренах Батурина 

XVII–XVIIІ ст., слід відзначити, що у місті велася як періодична торгівля – на ярмар-
ках і базарах, так і стаціонарна – в шинках, лавках, коморах. Невід’ємний елемент мі-
ської організації для українських міст XVІI–XVIIІ ст. – базарна площа – в Батурині не 
була функціонально виокремлена. Головною умовою для проведення виїзної торгівлі 
була наявність достатньої за розміром площі, вільної від забудови. У XVІI ст. ярмарки 
у Батурині збиралися тричі на рік [48]. У ХVІІІ ст. в Батурині вже відбувалося 5 ярма-
рків – «выгодные для жителей его, благодетельны для окрестных сел – они оживляют 
сельское хозяйство». Дві з них проходили навесні, в дні Великого посту: «Похвальная – 
бывает в пятую неделю Великого Поста; Скотная – бывает на второй неделе Великого 
Поста». Також ярмарки проводились восени – «Димитриевская – бывает 26 Октября», 
влітку – «Маккавеевская – бывает 1 Августа» та взимку – «Николаевская – в Декабре 
месяце» [49]. Торговельними днями, коли в Батурині збиралися базари, були понеді-
лок і п’ятниця [50]. У XVIII ст. ярмарки і торги велися на майданах біля батуринської 
ратуші і сотенної канцелярії та в інших вільних місцях, у т.ч. на Троїцькій площі [51], 
на місці якої зараз знаходиться Майдан Гетьманської слави, та на «великій дорозі» – 
Києво-Московському тракті, що пролягав через Батурин [52] (Рис.1). 
Кількість ринків, що діяли в Батурині, може свідчити про відповідний рівень това-

рообігу, а це, в свою чергу, дозволяє стверджувати, що Батурин був торгівельним 
центром мікрорегіону. Роль батуринського торгу для Північного Лівобережжя підтвер-
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джує існування місцевої, т.зв. батуринської міри ваги (1 четверик вівса батуринський = 
5 четвериків (82,2 кг) великоросійської міри).  
Шинки традиційно займали вигідне для торгівлі місце – поряд із адміністративним і 

торгівельним центром. Ченці Севського Спаського монастиря свідчили, що прибувши 
влітку 1707 р. до Батурина вони «сіли на базарі, на площі, за городом, біля земляного 
валу, на лавах, які перебували в торговий час в шинках» [53]. 
Як зауважив ще Орест Левицький, ці невеликі заклади з продажу алкогольних напоїв 

були не лише винними лавками, але й виконували значно ширші функції. У недільні та 
святкові дні тут збиралися міщани для обговорення різних справ, подорожні знаходили 
тут нічліг, оскільки шинки слугували ще й своєрідними постоялими дворами [54]. 

Шинками володіли козаки, посполиті, але здебільшого – козацька старшина. Мали 
шинкові двори у Батурині гетьман К. Розумовський і місцева Покровська церква. 
Очевидно, з огляду на їх розміри і об’єми продажу виокремлювали шинкові двори (де 
окрім хати були комори, льодовні, льохи), шинкові хати (в яких, зазвичай, мешкала і 
родина шинкаря) та шинкові комори (для гуртової торгівлі) у дворах власників [55]. 
Під час археологічних досліджень Батурина в 2004 р. на місці перетину вул. Партизан-

ської та 1-го Партизанського пров. було розкопано велику будівлю на підкліті. В її запов-
ненні було виявлено уламки понад 100 керамічних келихів, уламки макітер, горщиків, 
сковорідок, кахлів, уламки скляних кварт і численні кістки тварин кухонного походжен-
ня. Це дозволяє висловити припущення, що ця споруда була шинком ХVІІ ст. [56] (Рис.1). 
Активне будівництво та функціонування в Батурині в другій половині XVIII ст. 

економії Кирила Розумовського призвело до зростання чисельності шинків. Станом 
на 1781 р. їх нараховувалося 42 [57]. Та вже через 100 років, у 1898 р. місто мало ли-
ше 3 стаціонарні  заклади, де торгували алкоголем: 2 винні лавки і 1 трактир [58]. 

Рис. 2. Батуринська корчма (?) ХІХ–ХХ ст. Фото першої половини ХХ ст. 
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Шинок мав вигляд звичайної сільської хати, розділеної сіньми на шинкове і житло-
ве приміщення. Зі спогадів місцевих жителів відомі 2 шинкові будівлі у Батурині. Од-
на них до 70-х років ХХ ст. знаходилася на території Цитаделі й простояла там не ме-
нше 100 років. Збереглося фото цієї споруди (Рис. 2), яку місцеві мешканці називали 
корчмою [59]. Інша будівля, до якої вживали означення шинок або трактир, на висо-
кому цоколі з підвалом знаходилася праворуч від сучасної Батуринської міської ради 
(вул. В. Ющенка, 30). Її знесли на початку 2000-х років (Рис. 1). 
Стаціонарна торгівля велася і в лавках, конструкція яких залежала від виду товару. 

Наприклад, м’ясом торгували з комор-льохів, які зачинялися лядами і дозволяли збе-
рігати цей швидкопсувний крам. Та все ж лавки XVIII ст. рідко мали вузьку торгіве-
льну спеціалізацію, здебільшого продаючи вроздріб різноманітний товар. Зазвичай, це 
були дерев’яні або глинобитні споруди, що розміщувалися в ряд обабіч одна одної. 
Окремі лавки у дворах власників мали вигляд комор, пристосованих для роздрібної 
торгівлі. З опису 1760 р. відомо, що в Батурині, на «городовому» місці було 11 лавок 
«с мелочным товаром», 16 – рибних і 10 м’ясних [60]. 
На плані Батурина середини ХІХ ст. назвою «Базар» означено місце стаціонарної торгі-

влі, яке мало квартальне розпланування і займало центральну частину колишньої фортеці 
(частина сучасних вулиць Ющенка, Партизанської, 1-го провулка Ющенка) (Рис. 1). 
Постоялі або приїжджі двори і хати користувалися попитом у місті, куди у різно-

манітних справах прибувало чимало люду. Станом на 1726 р. таких дворів було 10 
[61]. Серед їх власників, переважно представників старшини, були і Батуринський 
Миколо-Крупицький та Новомлинський монастирі. Функціонування постоялих дво-
рів, як і розміщення їх у місті, мало дисперсний характер у часі й просторі. 
Отже, огляд адміністративних і громадських будівель показав, що їх історію в 

XVII–XVIII ст. поділяється на два періоди: до та після 1708 р., коли Батурин було 
зруйновано московським військом. 
Наявні джерела не дозволяють встановити, чи перебували адміністративні будівлі 

місцевого рівня – ратуша та сотенна канцелярія – у межах міських укріплень у час, 
коли Батурин був гетьманською резиденцією, чи вже тоді були винесені на територію 
близького до фортеці передмістя. Достеменно відомо про функціонування в XVII ст. 
на території фортеці лише в’язниці, але в той час вона перебувала під юрисдикцією 
генеральної військової канцелярії. У XVIII ст. всі адміністративні та (за винятком то-
ргових і церковних) громадські споруди знаходилися поза межами колишніх укріп-
лень. Забудова в межах колишньої Батуринської фортеці відновлювалася в другій 
чверті XVIII ст. Очевидно, через наявність вільної від будівель території її центральна 
частина перетворилася на своєрідний торговий мікрорайон з ярмарковою площею. 
Усі без виключення адміністративні та громадські споруди Батурина, розглянуті в 

роботі, були дерев’яними. За будівельним матеріалом, технікою його обробки й конс-
трукцією ці будівлі не відрізнялися від аналогічних споруд регіону. 
Також на прикладі будівель Батурина можемо послідкувати традиційність влашту-

вання адміністративного центру історичних міст: за 300 років будівлі ратуші (а потім – 
сільської, селищної і сучасної – міської ради) перебували на відстані до 150 м від Ки-
ївських воріт, обабіч дороги на Київ. На тій же самій території до наших днів лиши-
лися пошта і лікарня.  
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Саєнко Н. Забудова Батурина ХVІІ–ХVІІІ ст.: споруди адміністративного та громадсько-
го призначення 
У статті розглядаються історія, зовнішній вигляд і розміщення на території Батурина адмініст-
ративних споруд ХVІІ–ХVІІІ ст.: ратуші і сотенної канцелярії, суду і в’язниць, а також буді-
вель громадського призначення: пошти, освітніх, медичних, торгових закладів.  
Ключові слова: канцелярія, суд, пошта, школа, лікарня, шинок.  
 
Саенко Н. Застройка Батурина XVII–XVIII вв.: сооружения административного и общес-
твенного назначения 
В статье рассматриваются история, внешний вид и размещение на территории Батурина админи-
стративных зданий XVII–XVIII вв.: ратуши и сотенной канцелярии, суда и тюрем, а также зда-
ний общественного назначения: почты, образовательных, медицинских, торговых заведений. 
Ключевые слова: канцелярия, суд, почта, школа, больница, шинок. 
 
Saienko N. The administrative and public buildings of Baturyn in 17–18 centuries 
The article deals with the history, appearance and placement of administrative buildings of 17–18 
centuries on the territory of Baturyn: city hall and hundreds of chanceries, courts and prisons, as well 
as public services: postal, educational, medical, and shopping institutions. 
Key words: office, court, post office, school, hospital, tavern. 
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Стан укріплень чернігівської фортеці  

кінця XVII – середини XVIII ст. 
 

За доби Гетьманщини Чернігово-Сіверщина була однією з найбільш багатих частин 
України. Край, що межував із такими потужними на той час державами, як Річ По-
сполита та Московщина, завжди привертав увагу також із точки зору стратегічних 
питань. Боротьба, яка точилася за землі Чернігівщини, та, зокрема, саму столицю Сі-
верщини, потребувала наявності цілої низки укріплень. 
Опис 1682 р. показує, що головними структурними одиницями укріплення Черніго-

ва були «верхній город», «нижній город», «нижній острог». Укріплення «верхнього 
города», поновлені перед 1681 р., складалися з дубової стіни, рубленої терасами, із 
заборолами, зробленими з дубового бруса. Тут було 5 старих башт, 1 нова башта,  
а також брама і хвіртка. Нижній острог був оточений старим осиковим частоколом і 
мав 2 брами. На озброєнні фортеці знаходилося 8 гармат різного калібру [1, c. 121]. 

«Расписной список 1701 года» подає наявний стан міських фортифікацій. Зокрема, 
«Город верхний Чернигов и башни рублены в дубовом лесу. Башня проезжая рублена 
снизу в 2 стены, а верху в одну стену. Город рублен в две стены, меж стен пропуски по 
полу аршину, на верху катки погнили и во многих местах катков нет. Кругом города 8 




