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Âñòóï 
 

Робота над цією темою була пов’язана не лише з сьогоднішніми 
подіями на Донбасі (хоча, слід визнати, вони стали спонукальни- 
ми), а й з науковими інтересами щодо ролі державних інституцій 
Російської імперії в освоєнні завойованих нею земель, у прагненні 
запровадити державний порядок та здатності мобілізувати природ- 
ні й людські ресурси для досягнення бажаного результату. 

Займаючись Правобережною, Лівобережною та Південною 
Україною, з’ясовуючи обставини їх входження до складу російської 
держави, пошуки нею шляхів порозуміння з місцевими елітами, як 
і реакцію населення на прихід імперії, відчувалося, що південно-
східна її частина вислизає з цього переліку історичних регіонів. 
Наразі з’явилася можливість уважніше придивитися до своєрід- 
ності цього краю, як до нього ставилася верховна влада, чи заува- 
жувала його особливість і які вживала засоби для колонізації, як 
структурувала набутий простір та яку локальну адміністрацію там 
створювала. 

В імперській експансії адміністративно-територіальний поділ 
став завершальним етапом утвердження, своєрідним просторовим 
маркером належності. Імперія завжди надавала великого значення 
створенню місць влади, їх географії, від чого залежав контроль за 
набутою територією та ефективність управлінської політики, а кри- 
терієм, як правило, служили досягнута стабільність, вчасне надход- 
ження до державної скарбниці податкових коштів, постійне попов- 
нення армії людськими ресурсами та забезпечення дислокації військ. 

Ідеться також про те, чи враховувала влада при адміністра- 
тивно-територіальних поділах особливості краю, його природно-
кліматичні та ландшафтні умови, рівень соціально-господарського 
розвитку, периферійність щодо імперської столиці й регіональних 
центрів, якими для Донеччини були Катеринослав та Одеса. У фо- 
кусі дослідження перебуває й те, чи зауважувала влада етнічний та 
конфесійний склади населення, і якщо реагувала на них, то яким 
чином? Важливо також було з’ясувати, як довго вона рахувалась із 
місцевими особливостями, а чи відразу пропонувала уніфіковану 
структуру управління, притаманну «внутрішнім губерніям»? 
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Окремо зауважено запровадження на Донеччині апробованих в 
імперському центрі ліберальних реформ із новими органами влади, 
зокрема земств та міського громадського управління, аби дізнатися, 
чи сприяли вони модернізації керівництва на локальному рівні. 
З’ясовується роль спеціальних відомчих адміністративно-територі- 
альних утворень, таких, як військові, навчальні, гірничі, судові та інші 
округи. Про врахування імперією зовнішньополітичних факторів 
ідеться при аналізі одного з них, а саме Одеського військового округу. 

Ось приблизний набір авторських питань для вивчення адмі- 
ністративно-територіального устрою й відомчого поділу Донець- 
кого краю під час його входження та перебування у складі Росій- 
ської імперії з кінця ХVIII — до початку ХХ ст. У результаті текст 
набув такої структури: перший розділ присвячено пошукам органі- 
зації влади та її повноважень на момент входження Донеччини до 
російського імперського простору; у другому йдеться про якісні 
зміни під час усталення адміністративного поділу та запроваджен- 
ня органів влади з елементами самоврядування; у третьому окреслю- 
ється відомчо-територіальний поділ із широким охопленням вну- 
трішніх меж краю, виявленням додаткових його можливостей. 
Наприкінці пропонуються висновки про взаємозв’язок територі- 
ального поділу, мережі державних установ та їх структури для по- 
долання регіональних відмінностей, здатності їх у повному обсязі 
вирішувати проблеми освоєння, економічного розвитку, залагоджен- 
ня соціальних суперечностей і міжетнічних конфліктів на Донеччині. 

На відміну від решти історичних регіонів нашої держави 
(Лівобережна, Правобережна, Слобідська, Південна Україна, Крим), 
Донеччина, як південно-східна її частина, сформувалася найпізні- 
ше. Відрізняв її не лише час входження до Російської імперії, гео- 
графічні особливості, природно-кліматичні умови, етнічний і кон- 
фесійний склад людності, але й, найбільше, економічний потенціал, 
який став вирішальною її ознакою. Не відразу зауважений, адже 
політичні претензії Росії випереджали її фактичні можливості, він 
практично нічим не виділявся при запровадженні перших адміні- 
стративних поділів та не вплинув на адміністративно-територі- 
альну й ієрархічну структури влади. На відміну від інших регіонів 
тут Російській імперії не довелося долати державницькі традиції, 
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виразно притаманні Лівобережній (Гетьманщина) та Правобереж- 
ній (Річ Посполита) Україні, а також Криму (Кримське ханство), 
адже впродовж століть ця територія являла собою щось на зразок 
американського фронтиру, своєрідного рухомого кордону між 
освоєними, заселеними та малозаселеними, неосвоєними землями. 

Насильницький характер колонізації краю, до якого вдалася 
імператорська Росія і котрий чи не вперше зауважив П. Мілюков1, 
адже його попередники схильні були недооцінювати її масовість, 
проявилася в ліквідації політичних супротивників, двох державних 
утворень — Кримського ханства й Запорозької Січі, у депортації 
греків і вірменів із Криму. Д. Багалій виокремлював державну, 
народну та іноземну колонізації краю2. Пізніше М. Любавський 
указав на військовий її етап, про який ішлося й у Д. Багалія, що- 
правда без такого визначення. Тоді захоплювалися землі Дніпров- 
ської лінії, Азовське узбережжя, що супроводжувалося величезною 
роздачею на пільгових умовах земель чиновникам, штаб- та обер-
офіцерам. Слідом за Д. Багалієм, М. Любавський назвав край 
«Ельдорадо для секунд-майорів, регістраторів і архіваріусів», що 
почали отримувати тут чималі земельні ділянки як винагороду за 
здійснені та здійснювані в майбутньому завдання військово-полі- 
тичного утвердження імперії3. За підрахунками В. Пірка, унаслідок 
масової роздачі земель лише на колишній території Війська Запо- 
розького було засновано близько 500 поселень4. 

Такий спосіб залюднення малозаселеного краю вплинув на 
формування ідентичностей його соціальних груп, серед яких не 
було еліти місцевого походження, котра вимагала б у той чи інший 
спосіб певної автономії, як це мало місце в інших історичних ре- 
гіонах, а тому ініціатива адміністративно-територіального поділу 
краю здійснювалася в односторонньому порядку. 

__________ 
 

1 Милюков П. Очерки по истории русской культуры. — Ч. І: Население, эконо- 
мический, государственный и сословный строй. — Санкт-Петербург, 1900. — С. 64. 

2 Багалей Д.И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по 
пути культуры // Киевская старина. — 1889. — Кн. 5/6. — С. 439. 

3 Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времён 
и до ХХ в. — Москва, 1996. — С. 383, 539. 

4 Пірко В. Заселення Степової України в XVI–XVIII ст. — Донецьк, 1998. — С. 108. 



1. Âèçíà÷åííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ìåæ,  
ñòðóêòóðóâàííÿ âëàäè 

 
У пошуках регіону та його історії 

 

Поняття «Донеччина» («Донецький басейн») з’явилося завдяки 
уродженцеві села Ярошівки (Харківський повіт) Євграфові Кова- 
левському (1790–1867 рр.), який після закінчення Слобідсько-Укра- 
їнської гімназії та Петербурзького гірничого кадетського корпусу 
відбував у 1810 р. практику на Луганському ливарному заводі. 
Удруге він потрапив сюди вже як член ради департаменту гірничих 
і соляних справ міністерства фінансів із завданням дослідити по- 
ширення корисних копалин у краї. Є. Ковалевському належить 
перший геологічний опис Донецького кряжу, опублікований у ві- 
домчо-галузевому часопису1. Його наступником (щоправда, майже 
через століття) став професор тепер уже гірничого інституту Лео- 
нід Лутугін (1864–1915 рр.), який із кінця ХІХ ст. вивчав Донецький 
кам’яновугільний басейн. У результаті було видано спеціальну пра- 
цю2 з описом місцевих запасів вугілля та створено карту Донбасу.  

Як свідчить довідник, під загальною назвою «Донбас» малася 
на увазі частина Катеринославщини, незначний сегмент Південної 
Луганщини і східних теренів Маріупольського та Сталінського 
округів, а також південь Харківської губернії3. На час видання 
довідника (а науковим його редактором був Еразм Батенін (1883–
1937 рр.), член Товариства природознавства, антропології й етно- 
графії, розстріляний у період Великого терору), до Донбаського 
регіону відносили Артемівський, Дніпропетровський, Запорізький, 
Криворізький, Луганський, Маріупольський і Сталінський округи, 

__________ 
 

1 Ковалевский Е.П. Опыт геогностических исследований в Донецком горном 
кряже // Горный журнал. — 1827. — Кн. 2; Его же. Геогностическое обозрение 
Донецкого горного кряжа // Там же. — 1829. — Ч. 1. — Кн. 1/3. Він запропонував 
назвати «донецьким» особливий гірський кряж, що простягнувся по Катерино- 
славській губернії і до частини Області Війська Донського. 

2 Лутугин Л.И., Степанов П.И. Донецкий каменноугольный бассейн // Очерк 
месторождений ископаемых углей России. — Санкт-Петербург, 1913. — С. 61–110. 

3 Донбасс: Южный горно-промышленный район / Под ред. Э.С. Батенина. — 
Москва, 1928. — С. 3. 
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створені 1923 р. Із переходом на обласний адміністративно-терито- 
ріальний поділ (1930 р.) Донбас дещо зменшив свої регіональні роз- 
міри, які відтепер збігалися з територією нинішньої Донеччини. Сучас- 
ні дослідники, вивчаючи край, демонструють його історію пере- 
важно в межах Бахмутського, Слов’яносербського, а пізніше й Ма- 
ріупольського повітів Катеринославської губернії 1. Такому обме- 
женню посприяла й поява окремої історії Луганського краю, вида- 
ної 2008 р. місцевими істориками2. 

Тож регіональне окреслення Донбасу було встановлене далеко 
не відразу й диктувалося ресурсними можливостями краю та пев- 
ною спеціалізацією, яка визначилася лише наприкінці ХІХ — на 
початку ХХ ст. Можна погодитися з думкою С. Федорчука, що 
образ Донбасу як більшовицького явища належить до міфів ра- 
дянської історіографії3. 

Цілком логічно, що історики відштовхуються від сучасного, 
прагнуть зрозуміти минуле, а тому історія «пізнього» Донбасу гу- 
битиметься в інших його географічних назвах. А розбіжності у часі 
формування регіону і його адміністративно-територіального та 
відомчого поділу, які запроваджувалися ще в кінці ХVIII ст., лише 
підкреслюватимуть його унікальність. 

До поширення назви «Донбас» відповідний простір називали 
по-різному, включаючи її до більш узагальнених територіальних 
окреслень, серед них: Степова Україна, Донецькі степи, Ново- 
російський край, Новоросія, Донецький басейн, Південна Україна 
тощо. У загальноросійському статистичному описі міст початку 
ХХ ст. вжито термін «південь європейської Росії»4, а знаний фахі- 
вець із фінансових питань відніс край до «південного району 

__________ 
 

1 Подов В.И., Курило В.С. История Донбасса. — В 3-х т. — Т. 2: Донбасс в ХІХ 
веке. — Луганск, 2004. Автори вдаються до таких трактувань, як наприклад: «До 
історії Донбасу тяжіли Слов’янськ і Старобільськ» ( С. 108). 

2 Історія Луганського краю / За ред. В.С. Курила. — Луганськ, 2008. 
3 Федорчук С. Розпізнання Донбасу // Міжкультурний діалог. — Т. 1: Іден- 

тичність. — К., 2009. — С. 272. 
4 Города России в 1904 году. — Санкт-Петербург, 1906. 
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Росії»1. Авторитетний географ і статист В. Семенов-Тянь-Шанський, 
видаючи черговий том свого опису Росії, користувався двома наз- 
вами, рідше — «східна частина Новоросії», й частіше — Донецький 
кам’яновугільний басейн2. Назву «Південно-Східна Україна» за- 
пропонував львівський краєзнавець Петро Лаврів, праця котрого 
свого часу витримала два видання. Авторові вдалося щільно впи- 
сати минуле цього регіону, особливо ранньомодерного часу, в істо- 
рію України3. У вживанні назв можна побачити існування двох під- 
ходів, одного — як «імперського», а іншого — як «національного». 

Сучасні історики, аби окреслити Донбас, окремо говорять про 
Маріупольський менонітський округ, що формувався в 1836–1856 рр. 
переселенням менонітів у басейн р. Молочної. Зауважують та- 
кож Дунайський полк, створений із колишніх запорожців. Його 
переміщення в Приазов’я 1831 р. з виділенням для 6 тис. осіб 74 тис. 
дес. землі створило Азовське козацьке військо — автономну вій- 
ськово-адміністративну одиницю, котра підпорядковувалася ново- 
російському й бессарабському генерал-губернаторові. До нього бу- 
ло приєднано навколишні станиці, ще раніше заселені вихідцями  
з Чернігівщини4. Азовське козацьке військо з традиціями і праг- 
неннями до звичних умов життя, що його вміло використала 
Російська імперія, проіснувало як окрема структура до 1865 р., коли 
його було скасовано на основі указу від 11 жовтня5. Ще 1864 р. 
азовці мали власного наказного отамана, штаб- і обер-офіцерів, 
військових старшин, осавулів, сотників та хорунжих6. 

__________ 
 

1 Кованько П.Л. Финансовые проблемы землевладения русских городов. — К., 
1919. — С. 153. 

2 Россия: Полное географическое описание нашего Отечества: Настольная и 
дорожная книга / Ред. В.П. Семёнов-Тян-Шанский. — Т. 14: Новороссия и Крым. — 
Санкт-Петербург, 1910. — С. 817, 840. 

3 Лаврів П. Історія Південно-Східної України. — Л., 1992; К., 1996. 
4 Подов В.И., Курило В.С. История Донбасса: Век ХІХ-й. — Луганск, 2001. —  

С. 9–10. 
5 Див. докл.: Йосип Гладкий та окреме Запорозьке (Азовське) козацьке війсь- 

ко в матеріалах і документах / Авт.-упор. Л. Маленко. — Запоріжжя, 2010. 
6 Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 г. — Екатеринослав, 

1864. — С. 45. 
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Заселення неосвоєних земель на узбережжі Азовського моря 
переважно вихідцями з Полтавщини, Чернігівщини та Харківщини 
спричинило створення Міуського округу з центром у станиці 
Новомиколаївській (нині м. Новоазовськ). 

Велика грецька спільнота (близько 33 тис. осіб), що її Кате- 
рина ІІ 1778 р. насильно переселила з Криму в Приазов’я, як одну з 
умов виходу з півострова висунула вимогу збереження автоном- 
ного статусу на новому місці проживання. Тож греки сформували 
традиційну для свого етносу інституцію — виборний Маріуполь- 
ський грецький суд, що став єдиним керівним органом громади, 
виконуючи адміністративні, поліцейські, судові повноваження на 
весь Маріупольський грецький округ. Спроби центру обмежити 
обсяг його влади, звівши суто до судової, наразилися на спротив 
громади. Посаду городничого та й саму управу благочиння 1798 р. 
було ліквідовано. Орган напряму підпорядковувався таганрозькому 
градоначальникові1, що, певною мірою, пришвидшувало з’ясування 
справ, якими переймалися греки, потребуючи державної підтрим- 
ки. Самостійності громади сприяли й понад 1,2 млн дес. землі, 
наданої їм для переселення і яку вона змогла відстояти як свою 
власну, коли держава захотіла повернути собі незаселені греками 
площі2. Сприяло збереженню власної ідентичності й те, що грецька 
спільнота на початок 1860-х рр. створила та утримувала 22 парафі-
яльні училища, освіту в яких здобували 650 дітей3. 

Скорочення автономії греків розпочалося за Олександра ІІ. 
Згідно з його указом від 30 березня 1859 р., у Маріуполі створю- 
валася окрема від грецької громада з росіян та іноземців, яка під- 
порядковувалася міській думі на загальних підставах. А вже наступ- 
ні закони 1866 і 1875 рр. урівнювали права греків з іншими по- 
селенцями4. 

__________ 
 

1 Гедьо А., Терентьєва Н., Саєнко Р. Маріупольський грецький суд: історія 
створення та діяльність. — Донецьк, 2012. — С. 87. 

2 Кованько П.Л. Финансовые проблемы землевладения русских городов. —  
С. 165–166. 

3 Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 г. — С. 150. 
4 Полное собрание законов Российской империи (далі — ПСЗ РИ). — Собр.  

2-е. Т. 34.— Отд. 1: 1859. — Санкт-Петербург, 1861. — № 34308; Бацак Н. Грецька 
спільнота Надазов’я: етнокультурні процеси (остання чверть ХVIII — початок ХХ 
століття). — К., 2010. — С 95–96. 
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Перші міста краю виникали як фортеці для зміцнення півден- 
них рубежів російської держави на шляхах вторгнення татар. Чи не 
першим поселенням на півночі Донеччини стала фортеця Тор, 
побудована козаками 1645 р. із переправою на однойменній річці, 
яку вони заклали, аби мати можливість захищатися від набігів 
кримчаків. Через століття завдяки покладам солі та наявності лісів 
поселення стало фрагментарною точкою російського господар- 
ського проникнення у цей край, набувши важливого значення як 
місто, де видобували сіль, чим опікувалася державна Торська завод- 
ська соляна комісія. Із надходженням більш дешевої солі з Криму 
місто втратило своє первісне значення, 1784 р. було перейменоване 
на Слов’янськ та стало повітовим центром. 

Зі сторони Дону регіон формувало місто Старобільськ, котре 
виникло 1699 р. як поселення донських козаків на р. Айдар.  
У 1797 р. зі складу Воронезької губернії його передали до Слобід- 
сько-Української, але вже 1802 р. місто знову опинилося в межах 
Воронежчини1.  

Аналогічну захисну функцію виконував і Бахмут, споруджений 
як фортеця 1701 р. на однойменній річці. Проте вже 1710 р. там 
було засновано воєводську канцелярію, а 1719 р. він став центром 
провінції. Тут також незабаром почали виварювати сіль, проте, на 
відміну від Тора, до промислу активно залучалися солдати місце- 
вого гарнізону, а крім дров використовувалося ще й вугілля2. Со- 
ляні промисли в Бахмуті було закрито 1782 р.3  

Ще одне прикордонне поселення — Слов’яносербськ — було 
засновано 1753 р. на березі Сіверського Дінця. Виникло воно як 
зимівник Кальміуської паланки Запорозької Січі й називалося Під- 
гірним. У 1784 р. стало містом Донецьком і центром однойменного 
повіту. Проте 1797 р. Донецький повіт Катеринославського наміс- 
ництва було скасовано з передачею його території до Бахмутського 

__________ 
 

1 Подов В. История Донбасса. — Т. 1: Донбасс в ХVII–ХVIII вв. — Луганск, 
2004. — С. 275. 

2 Зародження робітничого класу на Україні: Середина ХVIII ст. — 1861 р.: Зб. 
док. і мат. — К., 1982. — С. 22. 

3 Подов В.И., Курило В.С. История Донбасса: Век ХІХ-й. — С. 51. 
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повіту, унаслідок чого Донецьк став позаштатним містечком і пере- 
бував у такому статусі до 1818 р. Місцеві власті вирішили заснувати 
новий повітовий центр, збудувавши спеціально для нього місто на 
лівому березі Лугані. Його план було навіть схвалено імператором. 
Однак будівництво так і не розпочалося, адже березнева 1809 р. 
повінь затопила призначене для спорудження місце. Присутствені 
місця відкрилися в Донецьку, якому й присвоїли нову назву — 
Слов’яносербськ1. 

Маріуполь виник як поселення греків — вихідців із Криму, 
ставши повітовим містом і значним портом на Азовському морі.  
За подібних обставин постало місто Нахічевань, засноване кримськи- 
ми вірменами (12,5 тис. осіб), котрі переселилися з Кримського пів- 
острова у Приазов’я за часів Катерини ІІ. У 1784 р. воно ввійшло до 
складу Катеринославського намісництва. Окресленню Донецького 
регіону найбільше посприяло заснування 1795 р. міст Луганськ, Ли- 
сичанськ, Луганського ливарного заводу, відкриття перших кам’яно- 
вугільних копалень у Лисичій Балці. 

Приступаючи до вдосконалення державного управління, Кате- 
рина ІІ намагалася продовжувати спрямовану на творення «регу- 
лярної держави» політику Петра І, однак тепер імперські завоюван- 
ня прикривалися Просвітництвом. Підганяло її не лише нещодавно 
придушене пугачовське повстання, яке засвідчило недосконалість 
державної системи, а й потреба «облаштувати» захоплені внаслідок 
російсько-турецької війни 1768–1774 рр. землі. Розширення Росії в 
південному напрямку зрештою увінчалося виходом до Чорного мо- 
ря. Після підписання Кючук-Кайнарджийського мирного договору 
імперія заволоділа величезними територіями, які раніше через 
Кримське ханство контролювали османці. Просуваючись до моря 
Росія прагнула одного — міцно й надовго закріпитися на його 
берегах, не забуваючи звертати увагу на внутрішні території. 

 

__________ 
 

1 Приколота О.В., Люлько А.С. Луганский литейно-пушечный завод в пере- 
писке и указах 1795–1797 гг. — Вып. 4. — Луганск, 2008. — С. 5, 258; Памятная 
книжка Екатеринославской губернии на 1864 г. — С. 182; Подов В.И., Курило В.С. 
История Донбасса: Век ХІХ-й. — С. 59. 
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Місце Донеччини  
в адміністративно-територіальних поділах 

 

Відразу після закінчення чергової російсько-турецької війни 
Катерина ІІ в указі Сенату від 14 лютого 1774 р. пояснювала підда- 
ним, що за своїм природним розміщенням набуті землі мають стати 
«одним державним корпусом», а тому було створено Азовську 
губернію у складі двох провінцій — Катеринославської й Бахмут- 
ської, Торського, Таганрозького, Азовського повітів, а також повіту 
Святого Дмитра Ростовського, Дніпровської лінії, Керчі, Єнікале, 
повітів, що виникли на землях Запорозької Січі. У 1778 р. губернія 
отримала Марієнопольський повіт1. А після анексії в 1783 р. Крим- 
ського ханства, коли останній його правитель — Шагін Ґірей — під- 
писав зречення від престолу й покинув Бахчисарай, а значна час- 
тина мусульманського населення емігрувала до Туреччини, утверд- 
ження Росії на півдні завдяки зусиллям князя Г. Потьомкіна стало 
очевидним. 

Імператриця, аби її держава набула адміністративно-територі- 
альної єдності, підготувала, не залучаючи Сенат, законодавчий акт 
«Установи для управління губерній» (1775 р.), орієнтуючись на 
устрій прибалтійських земель з їх остзейським порядком місцевого 
управління, а також на європейські взірці, змагаючись розмірами  
з імперськими континентальними державами. Ішлося не лише про 
нові принципи територіального поділу, а про значно більше. Ре- 
форма створювала нові органи адміністрації й управління з роз- 
поділом влади на гілки, визначала їх кількість, повноваження, 
ієрархію, удосконалювала становий поділ суспільства, насаджуючи 
установи відповідно до територіального розмежування, в основу яко- 
го клалася чисельність населення, аби мати однакові державні по- 
даткові надходження. Не в останню чергу йшлося про взаємодію 
державних структур із виборними становими органами. 

Адміністративну владу в регіоні забезпечували намісники, які 
користувалися довірою імператриці, а за губернської системи — 
губернатори та віце-губернатори, що їх призначав Петербурґ.  
__________ 
 

1 Подов В.І., Курило В.С. Історія Донбасу. — Луганськ, 2009. — С. 47; ПСЗ РИ. —  
Т. 20: 1775–1780. — Санкт-Петербург, 1830. — № 14252. 
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На повітовому ж рівні її мав підтримувати повітовий справник, вибор- 
ний посадовець від місцевої дворянської корпорації. За Катерини ІІ 
намісник упроваджував заходи, які відповідали політичним інтере- 
сам імперії, обов’язково узгоджуючи їх із верховною владою, та 
зобов’язував губернаторів утілювати їх у практику державного жит- 
тя. При очільникові губернії мало функціонувати колегіальне гу- 
бернське правління, сприяючи йому щодо ухвалення відповідних 
до потреб держави і місцевих можливостей рішень, видаючи роз- 
порядження, а також стримуючи губернатора від зловживань вла- 
дою, перевищень своїх повноважень.  

У повітовому містечку подібні завдання виконував городни- 
чий, якого на посаду призначав Сенат. Фінансову складову держав- 
ного керівництва забезпечувала казенна палата на чолі з віце-
губернатором — якщо йшлося про губернський рівень, а на пові- 
товому вона покладалася на казначейство. Їхні повноваження по- 
лягали в переписах (ревізіях) людності для обкладання податками, 
обліку місцевих доходів і видатків, їх унормуванні. Новацією порів- 
няно зі старими державними установами став приказ громадської 
опіки, що його очолював губернатор, у розпорядження якого дер- 
жава виділяла 15 тис. руб. щорічно для кожної губернії, аби на ці 
кошти засновувати лікарні, богадільні, школи та виправні будинки. 

Створювалась також ієрархічна, відповідно до вертикалі, тери- 
торіально-станова мережа судової влади. Дворяни перебували у 
віданні вищого губернського земського й повітового судів. До пер- 
шого суддя призначався, а до другого, як і засідателі, — обирався 
дворянською корпорацією. Містяни судилися в губернському та 
міському магістратах, до першого з яких судді призначалися, а до 
другого — вибиралися, як і до магістрату. У негубернських містах 
судові повноваження покладалися на виборну ратушу, а дрібні су- 
перечки і там, і там залагоджували оперативні словесні суди, пере- 
важно з усним судочинством. 

Для сільських жителів запроваджувалися нижні й верхні роз- 
прави, в яких задовольняли свої судові потреби однодворці, пала- 
цові та державні селяни. Суддями там були призначувані чинов- 
ники, а от засідателів обирали з-поміж себе селяни. Найбільш 
наближеним до просвітницьких ідей імператриці став совісний суд, 
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який засновувався в кожному губернському центрі, і в котрому 
засідали виборні представники всіх станів, що наближало його до 
всестанової установи. Про неординарність совісного суду свідчила 
спроба запровадити таку невідому в Росії новацію, як недоторкан- 
ність особи громадянина, котрого не можна було арештовувати без 
рішення суду. 

І все ж судову мережу не було повністю відділено від адміні- 
стративної, адже на найнижчому рівні адміністративні й судові 
повноваження збігалися в нижньому земському суді, який запро- 
ваджувався в кожному повітовому містечку (очолював його зем- 
ський справник). Увінчували місцеву судову мережу карна й цивіль- 
на палати з призначуваними суддями та з правом апеляції до Се- 
нату. Охорону законності мав забезпечити прокурор, якого при- 
значали до губернських судових установ та до губернського правління. 

Державне життя в містах повинно було організовуватися за 
Жалуваною грамотою 1785 р., яка з’ясовувала три самостійних пи- 
тання: особисті й колективні права міського стану, статут ремісни- 
чих цехів, мережу організації міського самоврядування. Документ 
базувався на прибалтійських правових нормах, Литовських стату- 
тах, маґдебурзькому праві (тому його варіанті, що існував в україн- 
ських містах), прусському ремісничому та статутах шведських гіль- 
дій. У містах запроваджувалася виборна посада міського голови, 
який очолював загальну думу у складі гласних від усіх верств міс- 
тян. На цей виборний орган покладалося забезпечення міського 
благоустрою, створення умов для торгівлі, дотримання громадсько- 
го порядку. Із-поміж гласних дума визначала тих, хто міг би служи- 
ти у шестигласній думі — прообразі виконавчого органу при роз- 
порядчій загальній думі. 

Відкриття нових установ супроводжувалося створенням поліції 
за французьким зразком, на яку імператриця покладала функції не 
лише примусу, а й державного будівництва з раціональним облаш- 
туванням соціально-економічної діяльності людей, дотриманням 
громадського порядку та боротьбою зі злочинністю1. Управу благо- 

__________ 
 

1 Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой. — Москва, 2002. — С. 465. 
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чиння, а саме так називалася поліцейська установа, очолював 
городничий. 

Запропоновані Катериною ІІ основи для мережі державних як 
адміністративних, так і судових установ протрималися в імперії 
практично до ліберальних реформ 1860–1870-х рр. Одні з них про- 
йшли перевірку часом, інші залишилися лише на папері, деякі 
спростилися, а якісь навпаки — ускладнилися. На ці зміни вплива- 
ло не лише ставлення наступних самодержців до катерининської 
державотворчості, а й місцеві умови, за яких функціональна спря- 
мованість трансформацій чутливо вловлювала різницю у соціаль- 
ній структурі населення та його господарській зайнятості. Регіо- 
нальна специфіка, котра найбільше проявлялась на прикордонні, де 
панували інші, дискретні, відмінні від центру соціальні й виробничі 
стосунки, традиції місцевого самоврядування, вимагали від росій- 
ської держави рахуватися з ними, зважати на них, аби забезпечити 
надходження до державної скарбниці відповідних коштів та мати 
стабільність у неспокійних межових зонах. 

Створювані під час реформи місцевого управління наміс- 
ництва охопили й територію Південно-Східної України, адже Кате- 
ринославське намісництво об’єднувало Новоросійську та Азов- 
ську губернії. Найбільша частина перебувала в першій, менша — у 
Слобідсько-Українській. До складу Азовської губернії на початку 
1777 р. увійшла й Бахмутська провінція. Із цими землями виникло 
найбільше проблем: ані ту, ані іншу не було зображено на картах 
Російської імперії1, не кажучи вже про поділ на повіти та вибір 
повітових міст, яких просто не вистачало — тоді села призначалися 
містами, відповідно селян переводили в категорію містян. 

У ході підготовки поїздки Катерини ІІ на південь, прагнучи 
прискорити адміністративні реформи для розміщення влади, роз- 
почалося інтенсивне укладання атласів та описів південного наміс- 
ництва, що тривало практично до кінця ХVIII ст.2 Частину з них 

__________ 
 

1 Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой. — С. 441.  
2 Див. докл.: Пірко В.О. Матеріали картографії як джерело до історії півдня Украї- 

ни XVIII ст. // Український археографічний щорічник. — Т. 8/9. — К., 2001. — С. 33–36. 
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опубліковано заходами запорізьких істориків1. Ці матеріали дають 
можливість виявити, які саме об’єкти цікавили військову та адміні- 
стративну владу, у тому числі природно-географічні умови, шляхи, 
чисельність населення та його зайнятість. Усе це враховувалося при 
розміщенні владних установ, визначенні найбільш сприятливого 
місця для них, аби освоювати набуті імперією багатства. І все ж у 
першу чергу йшлося про місця розквартирування військ. 

Укладений Катериною II законодавчий акт «Установи для управ- 
ління губерній» (1775 р.) не відразу було поширено на всю тери- 
торію імперії. Його впровадження здійснювалося диференційовано 
й поетапно, адже заснування адміністративних органів потребувало 
значних державних коштів, тож імператриця дотримувалася думки, 
що в такій важливій справі слід «поспішати з розумом», заздалегідь 
визначивши, які населені пункти можуть стати губернськими, а  
які — повітовими центрами. 

Натомість на півдні України їй довелося квапитися, адже йшло- 
ся про нові, щойно завойовані землі, які слід було забезпечити най- 
головнішими владними центрами. Створена ще 1764 р. Новоросій- 
ська губернія стала найважливішою віддаленою територією, куди 
навіть було відряджено Г. Потьомкіна з метою запропонувати нову 
географію розміщення імперської влади. Унаслідок ліквідації Запо- 
розької Січі на її території поширювався російський адміністратив- 
ний устрій. За маніфестом Катерини ІІ від 5 серпня 1775 р. всі землі 
по обидва боки Дніпра, що донедавна належали Січі, відносилися 
до Новоросійської губернії з центром у Кременчуці2. Згідно з орде- 
ром Г. Потьомкіна від 6 листопада того ж року, з яким він звернув- 
ся до азовського губернатора В. Черткова, колишні запорозькі землі 
з поселеннями на лівобережжі Дніпра відходили до Азовської, а на 
правобережжі — до Новоросійської губерній3. 

__________ 
 

1 Джерела з історії Південної України. — Т. 10: Описи Степової України остан- 
ньої чверті ХVІІІ — початку ХІХ ст. / Упор. А. Бойко. — Запоріжжя, 2009. — 434 с. 

2 ПСЗ РИ. — Т. 20: 1775–1780. — № 14354. 
3 Козирєв В.К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної Укра- 

їни (друга половина ХVІІІ — перша половина ХІХ ст.). — Запоріжжя, 1999. —  
С. 178, 181–182. 
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Наступними стали заходи для зміцнення Азовської губернії 
шляхом зосередження тут донського козацтва, на чию старшину 
поширювалися права та привілеї російського дворянства. Г. По- 
тьомкін до складу губернії відніс території Донецького пікінерсько- 
го, Бахмутського гусарського й частково Луганського пікінерського 
полків, Нову Дніпровську лінію1. Однак Бахмутська і Торська фор- 
теці ще декілька років перебували у віданні Київського департа- 
менту гарнізонів і лише 1779 р. були передані в управління ново- 
російського (перша) та азовського (друга) губернаторів2. 

Заснування нових портових міст на узбережжі Чорного й 
Азовського морів, створення на території колишнього Кримського 
ханства Таврійської області забирали весь час новоросійського  
й азовського генерал-губернатора, тому він менше уваги звер- 
тав на південно-східні райони, які внаслідок перенесення кордонів 
Російської імперії до Чорного моря перетворювалися на внутрішні. 
І все ж через відсутність міста, котре могло стати центром цього 
регіону, адміністративним осередком нового намісництва, Г. Потьом- 
кін вирішив збудувати таке, назвавши його на честь імператриці 
Катеринославом. 

 
Провінційні канцелярії та їхні завдання 

 

У південно-східному регіоні південного намісництва Катери- 
на II не поспішала запроваджувати установи європейського зразка 
з поділом влади, передбачені актом від 1775 р., а звернулася до тих, 
що добре себе зарекомендували ще з петровських часів, зокрема й  
у Слобідській Україні, де вони засновувалися, починаючи з 1719 р.3 
Ідеться про провінційні канцелярії. Тож 1776 р. відкривалася Слов’ян- 
ська провінційна канцелярія — загальноадміністративна установа 
місцевого значення, подібна до тих, котрі функціонували на тери- 
торіях, що опинилися у складі Російської імперії впродовж ХVIII ст. і 
проіснували до катерининських перетворень 1775 р. Очолював її 

__________ 
 

1 ПСЗ РИ. — Т. 21: 1781–1783. — Санкт-Петербург, 1830. — № 15696; Кози- 
рєв В.К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України. — С. 184. 

2 ПСЗ РИ. — Т. 20: 1775–1780. — № 14838. 
3 Див.: Милюков П. Очерки по истории русской культуры. — Ч. 1. — С. 167. 
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воєвода, який одноосібно керував усім державним життям повіту. 
Провінційна канцелярія забезпечувала правопорядок, обліковувала 
населення, контролювала відбування станових служб, повинностей 
і самоврядування, відстежувала надходження податків, благоустрій, 
а тому була й органом фінансового нагляду. Вона ж стала устано- 
вою судової та поліцейської влади провінції, виконувала судові 
вироки, відала в’язницями1. У спеціальній інструкції поряд із назва- 
ними обов’язками наголошувалося, аби ніде, ані у Слов’янській, ані 
у Херсонській провінціях, жодна «земля» не користувалася назвами 
«Запоріжжя», «Січ». Для цього всі посадовці та жителі мають міцно 
засвоїти власну належність до поселень і «повітів» («уездов») Ро- 
сійської імперії2. Таким чином, місцеве населення привчалося сприй- 
мати донецькі землі як невід’ємну частину Росії. 

Урочисте відкриття Слов’янської провінційної канцелярії від- 
булося 21 червня 1776 р. — під акомпанемент молебню й гармат- 
ного салюту. У будинку воєводи, підполковника Норова, за участі 
полкових штаб- та обер-офіцерів дано обід, де лунали здравиці на 
честь імператриці. У подібній атмосфері відкривалися й воєводські 
канцелярії3. Заснування такої установи, якій підпорядковувалися 
Кизикерменська та Саксаганська воєводські канцелярії зі своїми 
повітами, а також Херсонська провінційна канцелярія свідчило, що 
верховна влада прагнула надати Слов’янську значення центру но- 
вого регіону. 

Провінційні та воєводські канцелярії проіснували до 1779 р., не 
раз згадувалися у нормативних актах4. Навіть тоді, коли почалася 
ліквідація установ, не передбачених законодавчим актом 1775 р., 
такі місцеві заклади, як соляні контори, монетні експедиції, провін- 

__________ 
 

1 Бабич М.В. Провинциальная канцелярия // Государственность России: Сло- 
варь-справочник. — Кн. 3. — Ч. 1 (Л–П). — Москва, 2001. — С. 427–430. 

2 Козирєв В.К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної Укра- 
їни. — С. 197. 

3 Див.: Олененко А. Азовська канцелярія (1775–1784): Історія установи та її 
документації. — К., 2013. — С.11; Козирєв В.К. Матеріали до історії адміністра- 
тивного устрою Південної України. — С. 194.  

4 ПСЗ РИ. — Т. 20: 1775–1780. — № 14593. 
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ційні канцелярії продовжували свою діяльність1. Про те, що ще не 
всі губернії імперії перейшли на управління згідно з настановами 
від 1775 р., Катерина II сповістила Сенат іменним указом від  
13 червня 1781 р., назвавши генерал-губернаторів, які здійснюють 
місцеве управління. Під номерами 32–35 ішли губернії Саратов- 
ська, Астраханська, Азовська, Новоросійська — ті, що перебували 
під владою генерал-губернатора князя Г. Потьомкіна2. 

На повітовому рівні провінційним канцеляріям підпорядкову- 
валися земські комісарські або окружні правління на чолі з зем- 
ськими комісарами, які займалися ревізуванням чисельності насе- 
лення для стягнення податків, розквартируванням військ чи нала- 
годженням поштового зв’язку. У фортецях продовжували діяти 
комендантські правління3. 

Приблизно тоді ж, на початку 1780-х рр., розпочала свою 
діяльність і Бахмутська провінційна канцелярія, якій губернська 
влада одним із перших визначила завдання зайнятися переселен- 
ням Луганського пікінерського полку до Волководського повіту.  
В її ж віданні перебували Таганрозький та Азовський повіти, при- 
писані до Бахмутської провінції4. 

У 1779 р. Слов’янська провінційна канцелярія приступила до 
виконання одного з головних своїх завдань — переведення колиш- 
ніх запорожців із зимівників до слобод, адже за кілька років ті так  
і не змінили способу свого життя, не продемонстрували бажання 
«бути надійними громадянами, корисними собі й суспільству по- 
селянами»5. За такою просвітницькою риторикою ховалося праг- 
нення перевести нові землі на російські норми, адже запорозькі 
вольності ускладнювали формування нових державних інституцій 
та реалізацію задумів влади, спрямованих на унормування громад- 
ського життя. 

__________ 
 

1 Там же. — № 15074. 
2 Там же. — Т. 21: 1781–1783. — № 15171. 
3 Олененко А. Азовська канцелярія (1775–1784): Історія установи... — С. 12. 
4 Гаевой Л. Краткое историко-географическое описание Бахмутского уезда. — 

Бахмут, 1906. — С. 21; Олененко А. Азовська канцелярія (1775–1784): Історія 
установи... — С. 14. 

5 Козирєв В.К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної Укра- 
їни. — С. 201. 
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Канцелярія почала напрацьовувати плани спорудження будин- 
ків, звільнила переселенців на два роки від сплати податків, про- 
понувала матеріальну підтримку, аби старшина й козаки активніше 
переселялися, оскільки ті ніяк не поспішали виконувати урядове 
розпорядження. У Слов’янському повіті залишалося 657 зимівни- 
ків, у Кизикерменському — 244, Херсонському — 48, Інгульському — 
57, Новопавлівському — 57, Саксаганському — 1631. Ситуація не 
поліпшувалася й надалі, чим скористався Г. Потьомкін, почавши 
створення з колишніх запорожців козацького війська, яке разом із 
регулярною армією використовувалося б на південному кордоні 
Російської імперії. 

Населення Бахмутського й Торського повітів поступово втра- 
чало прив’язаність до Слобідської України, адже «малоросійські 
селяни», котрі перебували в державній і приватній власності, пере- 
ставали сплачувати податки й відбувати рекрутську повинність, яка 
все ще вважалася за Слобідсько-Українською губернією, і 1779 р. 
стягнені з них кошти почали надходити до установ Азовської гу- 
бернії2. А вже з поширенням 1780 р. на Харківську губернію кате- 
рининського законодавчого акта та поділом на повіти Ізюм став її 
крайньою південною точкою3. 

 
Край у складі Катеринославського намісництва 

 

У 1783 р. створені після завоювання Кримського ханства Азов- 
ська й Новоросійська губернії ввійшли до складу Катеринослав- 
ського намісництва, яке поділялося на 12 повітів. Катерина ІІ 
залишила за генерал-губернатором князем Г. Потьомкіним можли- 
вість самому визначати повітові міста, звіряючись із місцевими 
потребами, чим той відразу скористався, запровадивши 15, а не  
12 повітів4. Із них Бахмутський, Донецький, Слов’янський, Маріу- 

__________ 
 

1 Беднов В. Материалы для истории колонизации бывших запорожских вла- 
дений // Козирєв В.К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної 
України. — С. 201–202. 

2 ПСЗ РИ. — Т. 20: 1775–1780. — № 19950. 
3 Там же. — № 15004.  
4 Там же. — № 15908. 
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польський, частина Олександрівського, Павлоградського повітів  
і Землі Війська Донського склали територію Донеччини1. 

Згідно зі штатним розкладом нового намісництва, його очо- 
лював, як, утім, і всі інші, генерал-губернатор із надзвичайними та 
необмеженими повноваженнями. У його руках зосереджувалася 
адміністративна влада, він забезпечував загальний нагляд за всім 
управлінням і судом та кадровим забезпеченням, мав у своєму 
підпорядкуванні поліцію й війська. При ньому запроваджувалося 
намісницьке правління, котре оприлюднювало укази, наглядало за 
їх виконанням, розбирало судові справи та позови, заарештовувало 
маєтки за рішенням суду, контролювало ціни, переймалося станом 
шляхів, а також забезпечувало управління кадрами. Намісницькому 
правлінню підпорядковувалися дві судових палати для розгляду 
карних і цивільних справ, совісний суд, верхній земський суд, 
губернський магістрат, верхня розправа, казенна палата, приказ 
громадської опіки, як і було передбачено «Установами для управ- 
ління губерній» від 1775 р. Те саме очікувало й повітові міста, де 
мали відкритися суди, казначейство, дворянські опіки, міські ма- 
гістрати, ратуші2. Офіційною датою заснування Катеринославсько- 
го намісництва стало 22 січня 1784 р. 

Однак Катерина ІІ, беручи до уваги недостатню заселеність 
краю, щойно розпочате будівництво Катеринослава біля Кайдака 
на правому березі Дніпра, радила не відкривати всіх передбачених 
законодавчим актом установ, а лише ті й там, де була достатня 
чисельність населення3. Уже в липні наступного, 1784-го, року 
Г. Потьомкін сповістив імператрицю про відкриття намісництва  
з усіма державними установами, щоправда місцем їх перебування 
став Кременчук, де розпочали свою діяльність і губернське прав- 
ління, і судові палати. До Катеринослава як губернського центру 
вони перебралися лише у червні 1789 р.4 

__________ 
 

1 Подов В.І., Курило В.С. Історія Донбасу. — С. 48. 
2 Козирєв В.К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної Укра- 

їни. — С. 273—276. 
3 ПСЗ РИ. — Т. 22: 1784–1788. — Санкт-Петербург, 1830. — № 15908, 15910. 
4 Там же. — № 16028; Т. 23: 1789 — 6 ноября 1796. — Санкт-Петербург, 1830. — 

№ 16744.  
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Слідом за розпорядженням про заснування намісництва йшло- 
ся і про втрату фортецями Самарою, Ізюмом, Тором і Бахмутом 
свого військового призначення, тож вони переходили з відання 
Канцелярії головної артилерії та фортець у пряме підпорядкування 
місцевої влади1. Життя тут почало набувати цивільного виміру. 
Прагнення Г. Потьомкіна створити розвинутий регіон підтриму- 
вала й імператриця, яка дозволила заснувати в Катеринославі 
університет, де викладалися б науки та мистецтва, і в якому змогли 
б навчатися не лише російські, але й піддані сусідніх держав 
православного віросповідання2. 

Інтенсивне залюднення степу в Катеринославському наміс- 
ництві спонукало напружено працювати казенну палату, структура 
якої формувалась відповідно до зростання державних інтересів  
в освоєнні краю. Очолював її віце-губернатор, а чиновниками ста- 
вали асесори, скарбники («казначеи»), стряпчі казенних справ. 
Однією з перших запроваджувалася така посада, як директор домо- 
водства. Цьому чиновникові доручалося опікуватися виборними 
сільськими посадовцями, як-от старшинами, старостами, виборни- 
ми, збірниками, десяцькими, котрих обирали місцеві поселенці як 
станових представників до державних судових установ (совісного, 
земського судів, нижньої й верхньої розправ). Вони повинні були 
сприяти місцевій поліції, наглядати за порядком та дотриманням 
звичаїв і законності. Починаючи з 1795 р. на них покладався 
обов’язок засновувати градські хлібні магазини, зокрема у Слов’ян- 
ську, Бахмуті, Донецьку, Маріуполі, Таганрозі та Фортеці Святого 
Дмитра Ростовського. Перші три мали зберігати запаси по 2 тис. 
четвертей, решта — по 7 тис. (кожна четверть становила 12 пудів)3. 

При налагодженні діяльності Катеринославській казенній па- 
латі довелося з’ясовувати цілу низку специфічних завдань. Одне  
з них стосувалося припинення обігу таких грошових одиниць, як 
червонці, єфимки та орти й повсюдний перехід у 1792 р. на росій- 
ські гроші4. А вже наступного року йшлося про те, що, ураховуючи 

__________ 
 

1 ПСЗ РИ. — Т. 20: 1781–1783. — № 15699. 
2 Там же. — Т. 22: 1784–1788. — Санкт-Петербург, 1830. — № 16057. 
3 Там же. — № 16603; Т. 23: 1789 — 6 ноября 1796. — № 17364.  
4 Там же. — Т. 23: 1789 — 6 ноября 1796. — № 17034.  
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особливості губернії («другое положение»), казенній палаті при 
організації винних відкупів надавалося право допускати до участі в 
торгах місцевих дворян і чиновників1, аби в такий спосіб збільшити 
надходження податків від торгівлі спиртними напоями. Натомість 
в інших регіонах, зокрема південно- й північно-західних, а також 
лівобережних губерніях, знать користувалася давнім пропінаційним 
правом із вільним виготовлення і продажем горілчаних виробів. 

Однак справжня зайнятість чиновників Катеринославської ка- 
зенної палати розпочалася з 1795 р., коли Катерина ІІ поширила на 
губернію відбування рекрутської повинності за зразком внутріш- 
ніх російських територій: 500 селян і містян мали виставити 
1 рекрута для 15-річної військової служби2. Тоді ж у складі казенної 
палати було створено військову експедицію, котра опікувалася 
заготівлею хліба для армії. Очолював її військовий радник, діяль- 
ність якого регламентувалася особливою настановою. До його повно- 
важень входило створення мережі хлібних магазинів і контор, куди 
під відповідальність обраних дворянством магазинних приставів 
приймалися збіжжя, борошно, крупи. Хлібні магазини створюва- 
лися по всій губернії, зокрема у Слов’янському повіті — у самому 
місті та в Олексіївській фортеці, Бахмуті, Донецьку, Маріуполі, Та- 
ганрозі, у фортецях — Азовській, Ростовській, Петровській, Кири- 
лівській Маріупольського повіту. Військовий радник займався орга- 
нізацією обліку хліба, якого, згідно з наведеною в указі таблицею, 
населенню Катеринославської губернії належало здати найбільше — 
понад 102 тис. четвертей муки і приблизно 6,5 тис. четвертей круп. 
Цього запасу мало вистачити для утримання армії на південних 
рубежах і флоту, що перебував у віданні Чорноморського адмірал- 
тейського управління. 

Обсяг робіт вимагав збільшення чисельності чиновників вій- 
ськової експедиції й уже наступного року її штат поповнився поса- 
дою асесора3. Губернській казенній палаті підпорядковувалися по- 

__________ 
 

1 Там же. — № 17097.  
2 Там же. — № 17393. 
3 Волков Л.В. Казённая палата // Государственность России: Словарь-справоч- 

ник. — Кн. 2 (Д–К). — Москва, 1999. — С. 154; ПСЗ РИ. — Т. 23: 1789 — 6 ноября 
1796. — № 17413, 17458. 
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вітові казначейства, зокрема маріупольське, створене одним із пер- 
ших у 1797 р. 

Заснування Луганського заводу, який мав виробляти чавун та 
гармати, необхідні для ведення війни з Туреччиною, зумовило те, 
що досі вся зброя доставлялася на південний кордон з далекого 
Уралу. Місце для підприємства визначив шотландець на російській 
службі Чарльз Ґаскойн. У структурі казенної палати було створе- 
но гірничу експедицію, котра хоча й перебувала в її штаті, однак 
функціонувала як самостійна структура, крім віце-губернатора до її 
діяльності було заборонено залучати інших чиновників. Саме в її 
віданні з 14 листопада 1795 р. мав перебувати завод. Відповідні 
кошти (715 733 руб.) було виділено з фінансування Чорноморсько- 
го флоту. 

Оскільки для будівництва заводу на р. Лугань знадобилося 
знести чотири млини, їх оцінку й відшкодування власникам здійс- 
нювали чиновники казенної палати. Вона ж займалася організа- 
цією спорудження спеціального млина для потреб підприємства, 
каналу, який з’єднував Лугань із р. Білою поблизу с. Олександрівки, 
розселенням майстрів, що прибули з Великобританії, переведенням 
фахівців із липецьких заводів Тамбовського намісництва, викупля- 
ла в казну для заводу і копалень місцевих селян (ішлося про 3 тис. 
майстрових і поселян). Для цього в розпорядження гірничої експе- 
диції виділялась ще 650 тис. руб., з яких і фінансувався видобуток 
вугілля, доставка «вогняних машин»1. Відтепер завод та територія, 
яку він займав, стали своєрідним господарським оазисом, а у завод- 
ському поселенні зосереджувалися як державні, так і станові уста- 
нови, зокрема головна контора підприємства, гірничий суд, полі- 
ція, госпіталі та богадільні2. 

Намісницьке правління також вимагало окремої уваги верхов- 
ної влади хоча б через те, що землеміри, які перебували у його 
штаті, не справлялися з межуванням великих площ. У 1792 р. за 

__________ 
 

1 Зародження робітничого класу на Україні: Середина ХVIII ст. — 1861 р. — 
С. 41; ПСЗ РИ. — Т. 23: 1789 — 6 ноября 1796. — № 17408, 17481. 

2 Луганск: Исторический очерк. — Донецк, 1969. — С. 10; Памятная книжка 
Екатеринославской губернии на 1864 г. — С. 30. 
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прикладом Азовської губернії тут було запроваджено межову 
експедицію. Її службовці отримували жалування, розмір котрого 
залежав від виконаної роботи. Утримувалася вона за рахунок 
прибутків з обмежованих земель1. На повітовому рівні найшвидше 
запроваджувалися поліція, казначейства та суди2. 

 
Міські судові й господарські органи влади 

 

Запроваджувані Катериною ІІ при реформі місцевого управлін- 
ня установи на Донеччині відкривалися поступово. Слідом за 
Катеринославським губернським магістратом, починаючи з 1790 р., 
засновувалися міські магістрати в Бахмуті, Слов’яносербську, Та- 
ганрозі, Ростові, Нахічевані. 

Чи не першою виникла ратуша у Слов’янську, яку Катерина ІІ 
дозволила відкрити на прохання генерал-губернатора графа П. Зу- 
бова після звернення до нього місцевих купців. 22 листопада 1793 р. 
вона стала місцевим адміністративно-судовим органом, який керу- 
вав містом3. Тут вирішувалися карні й цивільні справи купців  
і міщан, у тому числі комерційні суперечки. Слов’янська рату- 
ша забезпечувала також деякі фіскально-адміністративні функції 
(стягування податків, відбування рекрутської повинності), органі- 
зовувала роботу виборних посадовців, здійснювала облік купців  
і містян. Їй було доручено контролювати торги, оформляти купчі 
на міське нерухоме майно. Бургомістри й ратмани обиралися на 
три роки, а тому цю установу можна назвати прообразом органу 
місцевого самоврядування. Такими самими повноваженнями наді- 
лялася й посадська ратуша в Азові. 

Міські магістрати та ратуші займалися виборами посадових 
осіб цехового управління, записом у купецтво й міщанство, вида- 
чею купецьких свідоцтв для підрядів, оформляли договори про 

__________ 
 

1 ПСЗ РИ. — Т. 23: 1789 — 6 ноября 1796. — № 17064. 
2 Савченко І.В. Адміністративно-територіальний устрій Катеринославського 

намісництва (1783–1791 рр.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії 
Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна 
XVIII–XIX ст. — Вип. 7. — Запоріжжя, 2003. — С. 203–208. 

3 ПСЗ РИ. — Т. 23: 1789 — 6 ноября 1796. — № 17163.  
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винайм, наглядали за іногородніми торгівцями, промисловцями.  
Їм було доручено вести книги міських земель і будов, схвалювати 
купчі на нерухомість. Якщо в місті не було думи, то вони здійсню- 
вали місцеве самоврядування в повному обсязі практично до 1866 р., 
тобто до часу запровадження судової реформи 1864 р. 

Згідно з актом про управління губерніями від 1775 р., при ма- 
гістратах запроваджувалися сирітські суди, які виконували функції 
органів опіки, а також наглядали за сирітськими будинками та по- 
дібними установами. Як відомо, їх заснування здійснювалося під 
впливом права остзейських земель, зокрема статутів сирітських 
судів Риги й Ревеля, котрі, як і інші державні установи, запро- 
ваджувалися за територіально-становим принципом. Однак на 
півдні та на південному сході вони створювалися значно пізніше, 
оскільки край переживав процес колонізації й освоєння. У сиріт- 
ських судах Донеччини відразу застосовувалися російські закони, 
тоді як у Чернігівській і Полтавській губерніях — місцеві норми. 
Вони продовжували функціонувати й після міської реформи 1870 р., 
зберігаючи становий характер. На місцевому рівні підпорядкову- 
валися губернському правлінню, як вищому органу губернії, та 
окружному судові. 

П. Зубов, ставши генерал-губернатором на півдні, звернув увагу 
на Маріуполь, котрий на 1795 р. як повітовий центр мав на своїй 
території достатнє число дворян, аби заснувати тут повітовий суд  
і дворянську опіку1. Суд ставав першою інстанцією при розгляді 
карних і цивільних справ для дворянського стану. Його очолював 
повітовий суддя, а судова колегія складалася з двох засідателів, 
обраних дворянством повіту та схвалених губернатором. При 
цьому суді функціонувала опіка для дворянських удів і малолітніх 
дітей, яку очолював повітовий предводитель дворянства. Він, разом 
із повітовим суддею та засідателями, забезпечував опікунський на- 
гляд за маєтками спадкових і особистих дворян, призначав опіку- 
нів, здійснював опис майна та контролював, наскільки опікуни 
переймаються долею дворянських сиріт. 

__________ 
 

1 ПСЗ РИ. — Т. 23: 1789 — 6 ноября 1796. — № 17331. 
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У деяких містах засновувалися міські думи (зокрема в Маріу- 
полі, Ростові, Таганрозі), які перебирали на себе господарські пи- 
тання, залишаючи за магістратами й ратушами судові функції.  
На час Катерини ІІ вони ще не встигли розгорнути свою діяль- 
ність, однак невдовзі через значні прибутки від торгівлі почали 
займатися впорядкуванням міст1. 

 
Перегляд Павлом І меж губерній та перехід  

на губернаторське правління 
 

Прихід на престол у листопаді 1796 р. Павла І став відчутним 
ударом для генерал-губернатора П. Зубова, адже за іменним указом 
від 14 листопада всі доходи Катеринославської, Вознесенської 
губерній і Таврійської області, якими він раніше одноосібно роз- 
поряджався, приєднувалися тепер до загальних державних кош- 
тів2. Найбільша цінність краю — Луганський завод — виводився  
з місцевого підпорядкування й передавався відновленій Берг-коле- 
гії, центральному керівному органу гірничорудної промисловості3. 
Причому назва заводу продовжувала вживатися не тільки для, влас- 
не, його означення як виробничого осередку, а й служила найме- 
нуванням навколишньої місцевості як своєрідного населеного 
пункту («у місцях Луганського заводу», «в околицях Луганського 
заводу»). Штат його правління, як державної установи, схвалювався 
сенатським указом. Саме для потреб заводу 1798 р. було поселено 
200 майстрових біля казенного села під назвою Третя Рота4. 

Павло І практично відмовився від поєднання діяльності адмі- 
ністративних та станових установ і від децентралізованого управ- 

__________ 
 

1 Дитятин И.И. Устройство и управление городов России. — Т. 2: Городское 
самоуправление в России. — Ярославль, 1877. — С. 349; Памятная книжка 
Екатеринославской губернии на 1864 г. — С. 33–35, 49. 

2 ПСЗ РИ. — Т. 24: 1796–1798. — Санкт-Петербург, 1830. — № 17551. 
3 Там же. — № 17618. 
4 ПСЗ РИ. — Т. 25: 1798–1799. — Санкт-Петербург, 1830. — № 18348, 18350, 

18624. Назву цьому населеному пункту, якому присвятив однойменний роман 
В. Сосюра, дала 3-тя рота Бахмутського гусарського полку, розміщена на території 
колишнього Ізюмського козацького полку (див.: Сосюра В. Третя рота. — К.,  
1988. — С. 323). 
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ління Катерини ІІ та провів новий адміністративно-територіальний 
поділ, унаслідок чого замість Катеринославської поверталася Ново- 
російська губернія, а Вознесенська губернія й Таврійська область як 
окремі територіальні одиниці скасовувалися1. Більше того, імпера- 
тор відмовлявся від посад намісника — головним адміністратором 
відтепер ставав губернатор. 

У 1797 р. уточнювалися межі Слобідсько-Української й Ново- 
російської губерній. Перша поверталася до кордонів 1765 р., коли 
враховувався етнічний поділ на слобідські та «великоросійські» 
села («за сортом жителів»), із тією різницею, що колишнім слобо- 
дам Ізюму і Старобільську тепер присвоювався статус міст. До Сло- 
бідсько-Української губернії було віднесено й частину Слов’ян- 
ського повіту зі Слов’янськом, а до Воронезької губернії — іншу 
частину Слов’янського, Донецького, Бахмутського повітів; до Ново- 
російської губернії — решту Бахмутського й Маріупольський по- 
віт2. Знайшло підтримку нового імператора і клопотання ново- 
російського губернатора І. Селецького про вибір центру для Маріу- 
польського повіту. Сам Маріуполь ним стати не міг через грецьке 
населення, яке мало в місті власні владні установи. Токмак не влаш- 
товував своїм розташуванням, а от казенне село Оріхове виявилося 
найбільш підходящим, адже знаходилося у самому центрі повіту, 
стояло на перетині шляхів, у тому числі з Криму. Село мало 300 
впорядкованих дворів, де могли мешкати чиновники — як місцеві, 
так і приїжджі. Улаштовував Павла І й кошторис на спорудження 
цегляних будинків для присутствених місць — 2236 руб. 01 коп. 
Тож 19 лютого 1801 р. Оріхове отримало статус повітового міста3. 

За Павла І суттєво уточнювалися й межі Ростовського повіту, 
які окреслювалися землями Чорноморського війська, Нахічеванню, 
Таганрогом, Азовом і Кагальником, проте присутствені місця ще 
довго перебували в Таганрозі і лише 1806 р. були переведені до 
Ростова4. 

__________ 
 

1 ПСЗ РИ. — Т. 24: 1796–1798. — Санкт-Петербург, 1830. — № 17634. 
2 Там же. — № 17948, 18117. 
3 ПСЗ РИ. — Т. 26: 1800–1801. — Санкт-Петербург, 1830. — № 19763. 
4 Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1867 г. — Екатеринослав, 

1867. — Ч. 2. — С. 17. 
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Суттєвих змін зазнала управлінська губернська мережа, котру 
можна кваліфікувати як нову реформу місцевого керівництва1. 
Згідно з указом Павла І від 12 грудня 1796 р. про новий поділ дер- 
жави на губернії, намісницькі правління до 1 травня наступного 
року завершували свою діяльність. А за указом від 22 грудня вони 
перетворювалися на губернські правління та генерал-губернатор- 
ські канцелярії2. Ліквідовувалися державні установи суду, зокрема 
карні й цивільні палати, станові суди губернського рівня та все- 
становий совісний суд, тож суди втратили виборність як основу 
формування кадрового складу. Суттєво корегувалися штати казен- 
них палат та повітового начальства. У перших ліквідовувалися цілі 
структури, виборна від дворянства посада земського справника ста- 
вала призначуваною, раніше самостійні дворянські опіки приєдну- 
валися до повітових судів. 

Міста також відчули суттєвий відступ від катерининських ре- 
форм. Міські магістрати припиняли свою діяльність, замість місь- 
ких дум пропонувалися губернські ратгаузи, позбавлені станово- 
го представництва. Узятий Павлом І курс на централізацію, як та- 
кий, що сприяв зміцненню імперії, підтримав його наступник — 
Олександр І. 

Таким чином, починаючи з останньої чверті ХVIII ст. півден- 
но-східна частина України зазнала суттєвих змін, повністю опинив- 
шись у складі Російської імперії. Верховна влада неодноразово змі- 
нювала її адміністративно-територіальні межі, структуруючи ієрар- 
хію влади для успішної колонізації краю. При цьому вона зважала 
на природні особливості (ландшафт), етнічне походження насе- 
лення, малу залюдненість, відкриття покладів корисних копалин. 
Не останнє місце займала й військова колонізація, котрій спершу 
підпорядковувалися всі інші та яка спрямовувалася на захист 
кордонів і утвердження тут російської присутності. Для цього імпе- 
рія використала військовий потенціал колишніх запорожців, части- 

__________ 
 

1 Писарькова Л.Ф. Государственное управление России с конца ХVII до конца 
ХVIIІ в.: Эволюция бюрократической системы — Москва, 2007. — С. 496, 527. 

2 Ерошкина А.Н. Наместническое правление // Государственность России: 
Словарь-справочник. — Кн. 3 (Л–П). — Москва, 1999. — С. 180–181. 
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на яких, не знайшовши порозуміння з турецькою владою, пішла  
на службу Росії. 

Нова політична ситуація, що склалася на півдні внаслідок пере- 
мог над Туреччиною, спричинила інтенсивне заснування Росією 
мережі міст-портів на Чорному й Азовському морях для розвитку 
міжнародної торгівлі, а тому південно-східний край, через який 
імперія ніби «переступила», ставав сірою зоною, упорядкування 
котрої залишалося «на потім». Перебування цих земель у складі 
Катеринославських намісництва й губернії зайвий раз підкреслю- 
вало, що до залюднення краю, його колонізації активно залучалося 
місцеве населення, яке справедливо вважало ці землі власними. 



2. Äîíå÷÷èíà ó ñêëàä³ Êàòåðèíîñëàâñüêî¿ ãóáåðí³¿ 
 
Реформаторська, з ознаками просвіченого абсолютизму, діяль- 

ність Олександра І мала на меті впорядкування влади генерал-
губернаторів і губернаторів через чіткий поділ їхніх військових  
і цивільних повноважень. Вони, ставши місцевими установами мі- 
ністерства внутрішніх справ, і надалі представляли верховну владу 
на підвідомчих територіях. Південно-Східна Україна продовжувала 
перебувати у складі генерал-губернаторства, на чолі якого імпера- 
тор ставив французів на російській службі, котрі тоді вважалися 
найкращими управлінцями в Європі. Практику не поширювати на 
край загальні вимоги, а зберігати «особливе покровительство» гене- 
рал-губернаторові А. Ришельє вдалося протримати майже до кінця 
обіймання посади головного адміністратора — до 1815 р.1 

Імператор зміцнював позиції влади на набутих Росією терито- 
ріях, поліпшивши матеріальне забезпечення військових губерна- 
торів: серед тих, хто отримував по 500 руб. столових (ліфляндський, 
естляндський, курляндський) було названо й новоросійського2. 
Уперше держава поставила перед кількома губернаторами завдан- 
ня, зокрема й перед управляючим Новоросійською губернією гене- 
ралом від кавалерії І. Міхельсоном, ураховуючи значну чисельність 
військ, для яких місцеве населення збудувало казарми, звільнити 
тепер від здачі коштів на освітлення та опалення, передавши цю 
недешеву повинність державній казні3. 

Адміністративний поділ південних губерній на основі указу 
Сенату від 8 жовтня 1802 р. засвідчив, що уряд Олександра І 
серйозно приступив до впорядкування державного життя у цій 
частині держави. Зменшуючи надвеликі розміри Новоросійської 
губернії, він створив на її території три одиниці — Миколаївську  
(з 1803 р. — Херсонська), Таврійську й Катеринославську губернії, 
унаслідок чого мережа державних установ стала густішою. Місцева 

__________ 
 

1 Полное собрание законов Российской империи (далі — ПСЗ РИ). — Т. 32: 
1812–1815. — Санкт-Петербург, 1830. — № 25149.  

2 Там же. — Т. 27: 1802–1803. — Санкт-Петербург, 1830. — № 20111. 
3 Там же. — № 20177. 
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влада отримала від імператора своєрідний наказ з орієнтацією на 
головні для неї завдання: з огляду на вигідне становище краю для 
торгівлі сприяти її розвитку, запобігати поширенню «морової язви» 
та протистояти «хижацьким наскокам» зі сторони Кубані. Усім 
південним містам, зокрема Маріуполю, Ростову й Нахічевані, нада- 
валося право утримувати винні відкупи аби мати кошти для 
власного розвитку1. Тоді ж із Маріупольського повіту до Області 
Війська Донського було переселено калмиків, які тут кочували2. 

До складу Катеринославської губернії ввійшли території до- 
нецьких повітів — Бахмутського, Маріупольського, Ростовського3  
з Нахічеванським вірменським округом, а також щойно створене 
Таганрозьке градоначальство. Утім, присутствені місця Ростовсько- 
го повіту, Нахічевані й Маріуполя до 1806 р. продовжували перебу- 
вати в Таганрозі, зокрема поліція, торгівля, купецька навігація. 
Решта державного управління — казенна і судова — залишалися  
у віданні катеринославської губернаторської влади, доки генерал-
губернатор А. Ришельє не звернувся до імператора щодо дозволу на 
їх перенесення до Ростова4. Зі складу Таганрозького градоначаль- 
ства їх було повернуто в Ростов лише 1834 р., за клопотанням уже 
іншого генерал-губернатора — М. Воронцова. Потреба такого пере- 
міщення пояснювалася «збереженням єдності стосовно поліцей- 
ського управління по м. Ростову», через що місто було підпорядко- 
ване безпосередньо катеринославському губернаторові5. 

Таганрозьке градоначальство виділялося з губернського управ- 
ління й підпорядковувалося новоросійському та бессарабському 

__________ 
 

1 Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. — Санкт-Петербург, 
1858. — Ч. 1. — С. 195–196.  

2 ПСЗ РИ. —— Т. 27: 1802–1803. — № 20643; Дружинина Е.И. Южная Украина 
1800–1825 гг. — Москва, 1970. — С. 118. 

3 ПСЗ РИ. — Санкт-Петербург, 1830. — Т. 27: 1802–1803. — № 20449. У пере- 
ліку повітів, що ввійшли до Катеринославської губернії, Слов’яносербський не 
названо, адже його було утворено з Бахмутського повіту 1805 р. 

4 ПСЗ РИ. — Т. 27: 1802–1803. — № 20449; Т. 29: 1806–1807. — Санкт-Петер- 
бург, 1830. — № 22246. 

5 Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 г. — Екатеринослав, 
1864. — С. 184; ПСЗ РИ. — Собр. 2-е. — Т. 9. — Отд. 1: 1834. — Санкт-Петербург, 
1835. — № 6911. 
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генерал-губернаторові, оскільки засновувалося в портовому місті, 
якому надавалося значення військово-стратегічного й торговель- 
ного центру Росії на Азовському морі. Призначення на цю посаду 
здійснював імператор, а одноосібна влада градоначальника поши- 
рювалося на міську територію та прилеглі населені пункти. У його 
особі зосереджувалася військова (через обов’язки командира порту) й 
поліцейська влада, однак основним було «покровительство торгую- 
чим». Йому ж підпорядковувалися карантинні та митні установи, 
державне будівництво. Він наглядав за діяльністю консулів інозем- 
них держав, органів міського самоврядування — магістратів і дум. 
Концентрація влади в руках однієї особи передбачала оперативне 
з’ясування складних військових і торговельних завдань, від яких 
залежала безпека та комерційні інтереси держави на Азовському 
узбережжі.  

Активно відбувалося формування повноважень таганрозько- 
го градоначальника, котрий, як правило, був контр-адміралом (що- 
правда, першим градоначальником став генерал від інфантерії 
А. Дашков). При особі градоначальника було два чиновника з особ- 
ливих доручень, один з яких опікувався градоначальством, а ін- 
ший — азовським купецьким судноплавством, а також канцелярія, 
у складі котрої служили столоначальники, скарбник, екзекутор, 
перекладач та інші посадовці.  

Повної уніфікації функцій градоначальників не відбулося, адже 
кожне місто вимагало спеціальної уваги державної влади. Тож 
таганрозький із 1808 р. став головним попечителем купецького 
судноплавства на Азові. Йому верховна влада доручила опікувати- 
ся заселенням грецькими «соотчичами» все ще незайнятих земель  
в околицях Маріуполя, як і нахічеванською та маріупольською 
колоніями, зобов’язала заснувати поліцію та правління для Маріу- 
польського порту, а також карантинну заставу, оскільки Маріуполь- 
ський грецький суд не міг через власні громадські справи займа- 
тися ще й державними. Для підтримки будівельної справи, такої 
необхідної при освоєнні краю, йому дозволено було звільняти на 
п’ять років від сплати поземельного податку власників цегельних  
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і черепичних заводів1. Більше того, Таганрозькій обліковій конторі 
Державного асигнаційного банку було доручено продавати закла- 
дені маєтки на публічних торгах за згоди градоначальника, без тра- 
диційного звернення до Катеринославського губернського правлін- 
ня. На початку ХІХ ст. таганрозький градоначальник, наслідуючи 
Одесу, заснував у місті комерційний суд, який сприяв би розвитку 
міжнародної торгівлі2. Ці установи займалися вирішенням торго- 
вельних суперечок і швидко виникали саме на півдні, де активно 
розвивалася торгівля. 

Підвищена увага до Таганрога тривала до завершення наполео- 
нівських війн. У 1816 р. було ліквідовано порт, в якому залишався 
один адміралтейський комісіонер для завершення справ, натомість 
із Ростова до Таганрога переводилися деякі присутствені місця,  
у тому числі казначейство — через брак відповідних приміщень  
у Ростові (утім, 1833 р. їх повернули назад)3. Ці заходи спричинили 
вповільнення розвитку торгівлі в Таганрозі, що пояснювалося та- 
кож підпорядкуванням градоначальства генерал-губернаторству.  
З отриманих 100 тис. руб. митних зборів значна доля віддавалася 
Одесі, яка інтенсивно забудовувалася завдяки заходам впливового  
й енергійного М. Воронцова, натомість Таганрог залишався без ви- 
мощених вулиць і ліхтарів. У 1860-х рр. Маріуполь і Нахічевань 
було приєднано до Катеринославської губернії, Ростов залишено  
у складі градоначальства4. 

При цьому не бралося до уваги, що ці міста тісно пов’язані: 
Таганрог служив портом для Ростова й Нахічевані, адже в ньому 
перебувала митниця, попечительство над торговим мореплавством, 
біржа для шкіперів з іноземних суден, а Ростов із Нахічеванню були 

__________ 
 

1 ПСЗ РИ. — Т. 30: 1808–1809. — Санкт-Петербург, 1830. — № 23074, 23075, 
23337, 23570. 

2 Там же. — № 23018. 
3 Тлєуш В.М. Історія становлення територіального устрою Катеринославської 

губернії // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного уні- 
верситету. — Вип. 36. — Запоріжжя, 2013. — С. 62; ПСЗ РИ. — Т. 33: 1815–1816. — 
Санкт-Петербург, 1830. — № 25852, 26186, 26458. 

4 Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 г. — С. 187–188; 
ПСЗ РИ. — Т. 29: 1806–1807. — № 22671. 
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торговими складами для Таганрога, де зсипалася пшениця, нагро- 
маджувалися сало, масло та інша продукція, призначена для вивозу1. 

Нові завдання постали й перед Катеринославською межовою 
конторою, які полягали у проведенні генерального межування по- 
міщицьких земель в однойменній, а також Херсонській, Таврій- 
ській і Полтавській губерніях. Без цього не можна було вирішити 
чимало спірних питань, котрі стосувалися земельних меж. Уже 
1808 р. співробітники контори виявили привласнені землі, і якщо 
дворяни їх не заселили та не започаткували виробництв, вони 
переходили до казни2. 

 
На узбіччі Новоросійського  

й Бессарабського генерал-губернаторства 
 

В указах про створення Новоросійського й Бессарабського 
генерал-губернаторства на повіти, що нас цікавлять, не звернуто 
жодної уваги. Тут, на узбіччі транспортних шляхів, торгівлі й фі- 
нансових потоків державне життя призупинилося. Однією із при- 
чин такої ситуації, як уважав бахмутський повітовий предводитель 
дворянства С. Божедарович, були надто великі розміри повітів, че- 
рез що земська поліція не завжди могла дати раду з розбійниць- 
кими ватагами, із переслідуванням збіглих селян, яких постійно 
вербували «чорноморські військові». На його думку, Бахмутський 
повіт варто було б розділити на дві частини, центром однієї з них 
міг стати Кам’яний Брід із Луганським ливарним заводом, де пере- 
тиналися торговельні шляхи та були річкові переправи. Однак  
тоді ця пропозиція місцевої влади не знайшла підтримки й поро- 
зуміння у херсонського військового губернатора, який переймався 
іншими управлінськими питаннями. Неоднозначно було зустріта  
й запропонована межа поміж Ростовським повітом і Областю Вій- 
ська Донського. Селяни двох державних поселень, Койсузького та 

__________ 
 

1 Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861–
1862 гг. — Ч. 1. — Санкт-Петербург, 1863. — С. 11, 31, 39. 

2 Бельдова М.В. Межевая контора // Государственность России: Словарь-спра- 
вочник. — Кн. 3 (Л–П). — Москва, 2001. — С. 58; ПСЗ РИ. — Т. 30: 1808–1809. —  
№ 22983. 
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Батайського, що опинилися на пограниччі, просили залишити їх  
у Ростовському повіті, адже вони, як хлібороби, не хотіли ставати 
козаками й побоювалися, що в разі такого переходу їхні землі при- 
власнить козацька верхівка1. 

Катеринославська губернія опинилася серед тих, куди не поспі- 
шало їхати на службу петербурзьке чиновництво. Тож 1804 р. було 
ухвалене рішення відступити від усталеної практики й призначати 
на посади не за класами чинів, а за здібностями2. Наступного року 
запроваджено суттєві зміни щодо повітового справника. Серед гу- 
берній, в яких було допущено порушення закону (а серед них  
і Катеринославська), ця виборна від дворянства посада відтепер 
ставала призначуваною. Проте вже 1817 р. міністр юстиції, вихо- 
дець з України Д. Трощинський, повернув її виборний статус, підтри- 
мавши подання південного генерал-губернатора О. Ланжерона, кот- 
рий стверджував, що, зважаючи на збільшення чисельності дворян- 
ства, уже є, з кого обирати начальника повіту3. 

Про уніфікацію мережі державних інституцій у Катеринослав- 
ській губернії свідчить укладений 1806 р. штат, яким визначалася 
кількість установ, число чиновників і канцелярських службовців,  
а також розмір їхнього жалування. Із восьми повітів три (Бахмут- 
ський, Слов’яносербський, Таганрозький) припадали на територію 
Катеринославщини. Певну увагу було звернуто на Маріуполь як 
водний контрольно-перепускний пункт. Міністерство комерції ви- 
ділило додаткові кошти на утримання місцевої застави4. 

У 1822 р. Олександр І повернувся до продовження на півдні 
генерал-губернаторської форми управління, пов’язавши її на 32 
__________ 
 

1 Козирєв В.К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної Укра- 
їни (друга половина ХVІІІ — перша половина ХІХ ст.). — Запоріжжя, 1999. —  
С. 331–334. 

2 ПСЗ РИ. — Т. 28: 1804–1805. — Санкт-Петербург, 1830. — № 21273. 
3 Шандра В. Справник // Енциклопедія історії України. — Т. 9. — К., 2012. — 

С. 769–770; ПСЗ РИ. — Т. 28: 1804–1805. — № 21648; Т. 34: 1817. — Санкт-Петер- 
бург, 1830. — № 26617. На цей час суттєво зросла чисельність населення Катерино- 
славської губернії, становлячи понад 512 тис. осіб (див.: Тлєуш В.М. Історія ста- 
новлення територіального устрою Катеринославської губернії. — С. 61). 

4 Козирєв В.К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної Укра- 
їни. — С. 297–299; ПСЗ РИ. — Т. 29: 1806–1807. — № 22569. 
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роки з ім’ям досвідченого адміністратора М. Воронцова. Його влад- 
ні повноваження визначати, а то й корегувати політику центру в ре- 
гіоні у складі кількох губерній — Херсонської, Таврійської, а також 
Бессарабській області, поширювалися й на Катеринославщину. 
М. Воронцов використав усі важелі свого впливу, аби змусити вер- 
ховну владу знову звернути увагу на Таганрог для розвитку на 
Азовському морі російсько-турецької торгівлі. Для цього купцям  
і містянам 1829 р. було надано суттєві податкові пільги (їх неодно- 
разово продовжували практично всю першу половину ХІХ ст.).  

Неврожай 1833 р. змусив верховну владу звернути більшу увагу 
на Катеринославську губернію, зокрема на Бахмут і Слов’яно- 
сербськ, куди з ревізією забезпечення продовольством було направ- 
лено сенатора генерал-ад’ютанта П. Д’якова. Його вразило велике 
число жебраків у цих містах, зокрема й серед відставних офіцерів, 
солдатів та їхніх родин1. 

Із відсутністю кодифікованого права на видобуток корисних 
копалин у Бахмутському повіті зіткнувся М. Воронцов, коли врешті 
зацікавився відкритими там покладами вугілля, адже його приват- 
но розпочали видобувати місцеві селяни. Аби з’ясувати становище 
у цій ділянці він доручив відрядженому в його розпорядження 
гірничому чиновнику з Луганського ливарного заводу зайнятися 
цим питанням та підготувати відповідні правила видобутку приват- 
ними особами. Підготовлені як регіональні вони практично не за- 
цікавили Комітет міністрів і лише через звернення по дозвіл у сере- 
дині 1850-х рр. приватних осіб з інших країв імперії ті набули 
чинності2. 

Підтвердженням неуваги центру до видобувної галузі стала й 
позиція найвідомішого катеринославського губернатора А. Фабра, 
який у 1849 р. подав до уряду проект про її розвиток у краї, на- 
голошуючи, що для того, аби земні надра Бахмутського і Слов’яно- 

__________ 
 

1 Середонин С.М. Исторический обзор деятельности Комитета министров. — 
Т. 2. — Ч. 1. — Санкт-Петербург, 1902. — С. 189, 308. 

2 Шандра В.С. Генерал-губернаторства в Україні ХІХ — початок ХХ ст.). — К., 
2005. — С. 199–200. 
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сербського повітів принесли державі користь, слід спершу подбати 
про добрі шляхи1. 

Перебування Катеринославської губернії у складі Новоросій- 
ського й Бессарабського генерал-губернаторства тривало до 1874 р., 
коли ліберальні реформи суттєво обмежили місцеву специфіку гос- 
подарювання та зміцнили військову присутність імперії через за- 
провадження окружної системи. Утім, ліквідація генерал-губерна- 
торського управління не означала позбавлення місцевої влади 
військових функцій. Зокрема, у Бахмуті та Слов’яносербську продов- 
жували дислокуватися полкові штаби2. 

Тож станом на перші десятиріччя ХІХ ст. верховна влада біль- 
ше переймалася організацією морської транзитної торгівлі, облашту- 
ванням портів на Чорноморському й Азовському узбережжях, не 
проявляючи зацікавленості південно-східною частиною регіону. 
Утім, поступово ставало очевидним, що південний схід Катерино- 
славської губернії вимагає більшої уваги. Недаремно 1838 р. в міні- 
стерстві внутрішніх справ розпочалася дискусія з цього питання. 
Ішлося про проект заснування нової губернії з територій Бахмут- 
ського, Слов’яносербського, Ростовського повітів, а також Бердян- 
ського та новостворених Таганрозького й Маріупольського. Таган- 
рог став би губернським центром, а «Лугань» — повітовим; сама ж 
губернія могла називатися Таганрозькою чи Петровською й мати 
населення 553 тис. осіб обох статей.  

Петербурзький губернатор М. Жемчужников уважав, що слід 
реформувати управління державною власністю, у тому числі для 
мобілізації місцевих ресурсів. Найуспішніший колоніальний адмі- 
ністратор в оточенні Миколи І М. Воронцов наполягав на незмін- 
ності Маріуполя як центру проживання греків. Не варто було ство- 
рювати Бердянський повіт, адже його населення перебувало в Ма- 
ріупольському повіті й належало до одного народу та релігії, дотри- 
мувалося одних і тих самих звичаїв і мало споріднені інтереси. 

__________ 
 

1 Бобкова О.М. А.Я. Фабр: Портрет администратора на фоне эпохи. — К., 2007. — 
С. 85. 

2 Константінова В. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861–1904 рр.). — 
Запоріжжя, 2010. — С. 158. 
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Катеринославський губернатор А. Фабр обстоював збереження ці- 
лісності Слов’яносербського повіту, місця проживання сербів, котрі 
колись переселилися з Османської імперії1. Дискусія виявила, що 
центр не мав єдиного збалансованого підходу стосовно адміні- 
стративно-територіального поділу, а значить і поєднання загаль- 
нодержавних та місцевих інтересів, тому жодної раціональної про- 
позиції реалізовано так і не було, як і не було створено нової 
губернії, зменшені кордони якої сприяли б розвиткові краю. 

Не останнє місце в колонізаційній практиці займала й позиція 
військових, які, вивчаючи ту чи іншу місцевість, визначали її стра- 
тегічне значення, що безпосередньо впливало на виділення дер- 
жавних коштів для військових потреб. Так, напередодні Східної 
(Кримської) війни капітан генерального штабу Драчевський відзна- 
чав, що Катеринославська губернія не може бути театром воєнних 
дій — як із західноєвропейськими державами, так і з Туреччиною. 
Натомість може використовуватися як військово-економічний 
плацдарм та вплинути на хід війни чи то з турками, чи з народами 
Кавказу. Особливо цінна її східна частина з Бахмутським, Слов’яно- 
сербським і Ростовським повітами, де й було розквартировано 
запасний Кавказький корпус. Оскільки тут сприятливий клімат, 
родючі землі, розвинуті землеробство та скотарство, то саме у цих 
місцях слід тримати війська на квартирах, розміщувати резервну 
кавалерію. Солдати, уродженці переважно північних територій, 
зможуть тут акліматизуватися для майбутніх боїв на Кавказі.  

На думку Драчевського, Ростовський повіт разом із Таган- 
розьким градоначальством різко відрізнялися від решти Катерино- 
славщини, адже тут на особливих правах проживали вірмени та 
греки. Перших, крім міста Нахічевані, було розселено в п’ятьох се- 
лах, вони мали магістрат, який здійснював традиційне судочинство. 
При установі існувала своя експедиція, котра вела діловодство вір- 
менською мовою. Греки Маріупольського округу, крім одноймен- 
ного міста, мешкали ще у двадцяти чотирьох селах. Вони також 
мали власний суд і поліцію. На особливому становищі перебувало  
й Азовське козацьке військо, що складалося з п’яти станиць. Керу- 

__________ 
 

1 Бобкова О.М. А.Я. Фабр: Портрет администратора на фоне эпохи. — С. 88–91. 
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вала ним військова канцелярія з наказним отаманом на чолі, котра 
розташувалася у станиці Петровській1. 

Верховна влада врахувала спостереження капітана генерально- 
го штабу й у краї практично до 1880-х рр. зберігався той адміні- 
стративно-територіальний поділ, що склався в 1830-х рр. (лише 
1874 р. Олександрівський повіт було розділено на два — одноймен- 
ний і Маріупольський). Виняток можуть становити зміни, пов’язані 
з Маріупольським і Нахічеванським округами 1859 р., спрямовані на 
обмеження самоврядності цих етнічних утворень, «згідно із загаль- 
ними началами адміністрації в державі», як про це йшлося в указі. 
Ініціював їх новоросійський і бессарабський генерал-губернатор 
О. Строганов під час перебування Олександра ІІ в Одесі. Унаслідок 
цього, судова влада відділялася від поліцейської, причому перша 
залишалася в компетенції Маріупольського грецького суду й Нахі- 
чеванського вірменського магістрату. Міська поліція в обох містах  
і земська в округах переходила до держави, з призначенням особ- 
ливого поліцмейстера або городничого від корони. І те, і те ке- 
рівництво в округах продовжувало підпорядковуватися катерино- 
славському губернаторові2. 

У 1887 р. Ростовський повіт разом із Таганрозьким градо- 
начальством, містами Ростовом, Нахічеванню, посадом Азов та Міу- 
ським округом приєднали до Області Війська Донського. Тоді ж 
припинило існування як окрема адміністративна одиниця Таган- 
розьке градоначальство3. Оскільки це питання Державна рада роз- 
глядала за ініціативою військового міністра, очевидно, що верховна 
влада керувалася саме відповідними потребами імперії, зокрема за- 
вершенням формування цього регіону як напіввійськового утво- 
рення. Адже після входження до Області Війська Донського в Рос- 
товському повіті скасовувалося земське самоврядування (утім, за- 

__________ 
 

1 Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі — ЦДІАК 
України). — Ф. КМФ-12. — Оп. 1. — Спр. 94. — Арк. 1–8; [Драчевский]. Военно-
статистическое обозрение Екатеринославской губернии. — Кн. 11. — Ч. 4. — 
Санкт-Петербург, 1850. — С. 1–14. 

2 ПСЗ РИ. — Собр. 2-е. — Санкт-Петербург, 1861. — Т. 34. — Отд. 2: 1859. — 
№ 34915. 

3 Там же. — Собр. 3-е. — Т. 7: 1887. — Санкт-Петербург, 1889. — № 4466. 
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проваджені 1870 р. мирові суди продовжували свою діяльність — 
тепер уже за рахунок земських податкових зборів)1. 

Адміністративні зміни відбулись у Слов’яносербському пові- 
ті — з 1882 р. повітовим містом став Луганськ, утворений шляхом 
об’єднання селищ Луганського заводу та Кам’яного Броду. Сюди  
з повітового Слов’яносербська було переведено всі присутствені 
місця. У положенні Комітету міністрів, схваленого імператором 
2 вересня 1882 р., обумовлювалося, що сільське населення ново- 
утвореного міста за небажання ставати міщанами може залишатися 
в попередньому стані — під вигони виділялося 700 дес. землі2. Цим 
актом верховна влада ще раз підкреслила своєрідність формування 
міст у Російській імперії — ними могли стати лише адміністративні 
осередки, а не торговельно-виробничі поселення. І справді, з про- 
мисловим розвитком Луганська Слов’яносербськ, ставши позаштат- 
ним містом, почав втрачати своє значення економічного центру3.  

Натомість більше уваги звертали на Маріуполь, де 1890 р. почав 
функціонувати новий порт із власною митницею, яка отримані 
кошти спрямовувала до повітового казначейства4. В орбіту підви- 
щеного інтересу держави потрапив і Бердянський порт, для облашту- 
вання котрого було створено тимчасову комісію, що працювала  
в 1887–1892 рр.5 

 
Роль земств у розвитку інфраструктури  

місцевого господарювання 
 

Ліберальні реформи 1860–1870-х рр., до яких змушений був 
удатися Олександр ІІ, засвідчили намагання держави стимулювати 
громадськість до участі в управлінні на тих ділянках, де вона сама 

__________ 
 

1 ПСЗ РИ. — Собр. 3-е. — Т. 2: 1882. — Санкт-Петербург, 1886. — №7250; Собр.  
3-е. — Т. 10: 1897. — Санкт-Петербург, 1895. — № 8134. 

2 Там же. — Собр. 3-е. — Т. 2: 1882. — Санкт-Петербург, 1886. — №1085: О воз- 
ведении Луганского завода на степень уездного города под именем Луганска. 

3 Россия: Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и 
дорожная книга / Ред. В.П. Семёнов-Тян-Шанский. — Т. 14: Новороссия и Крым. — 
Санкт-Петербург, 1910. — С. 856. 

4 ПСЗ РИ. — Т. 10: 1897. — Санкт-Петербург, 1895. — № 6897. 
5 Там же. — Собр. 3-е. — Т. 12: 1891. — Санкт-Петербург, 1895. — № 8385. 
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виявилася неспроможною. Мережа створюваних земських та місь- 
ких самоврядних установ накладалася на вже існуючий територі- 
альний поділ, і тому виборні органи локалізувалися в повітових  
та губернських центрах, де традиційно розміщувалися й адміністра- 
тивні структури. На відміну від останніх вони поділялися в межах 
повіту й губернії на дві внутрішні складові влади: та, яка ухвалю- 
вала рішення (зібрання), і та, яка їх виконувала (управи). Відрізня- 
лися вони й способом комплектування кадрів — їх обирали місцеві 
жителі. Змінювався також характер взаємовідносин земств із дер- 
жавною владою, зокрема ступінь контролю губернської та централь- 
ної адміністрації за їх діяльністю суттєво зменшувався.  

Земствам Донецького регіону були притаманні такі самі риси, 
як і повсюдно: дрібна законодавча регламентація, хронічне невико- 
нання населенням земських вимог, накопичення недоїмок, бороть- 
ба з центром за владу й фінанси, дефіцит здібних управлінців.  
У Катеринославській губернії треба було ще поєднати сільсько- 
господарську галузь з розвитком промисловості, розібратися з час-
тими неврожаями та міграціями прийшлого сільського населення. 

Головне завдання земської реформи 1864 р. полягало у залу- 
ченні кращих представників усіх станів до керівництва місцевим 
господарством і створенні для цього органів самоврядування на 
принципах буржуазного права. Передбачалося, що виборні місцеві 
діячі матимуть переваги перед призначуваними чиновниками зав- 
дяки кращому розумінню нагальних потреб, більшому зацікав- 
ленню в розвитку локальної економіки. Повітові зібрання, котрі 
також у межах повіту наділялися розпорядчими функціями, очо- 
лювали місцеві предводителі дворянства, які відзначилися в період 
утілення положень селянської реформи. Їм належало обговорювати 
та пропонувати дієві заходи, формувати бюджети розвитку. Вико- 
навчі органи — повітові управи — мали реалізовувати заплановане. 
Наявні державні установи, у віданні яких дотепер перебувало управ- 
ління місцевим господарством, ліквідовувалися. Земства частково 
успадковували майно та справи казенної палати, будівельної, шля- 
хової комісій, приказу громадської опіки. 

Катеринославське губернське земство було відкрите 15 вересня 
1866 р. У своїй діяльності воно спиралося на ініціативу знаних 
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людей краю, серед яких П. Струков, О. Поль, М. Корф, Я. Савельєв, 
брати Миклашевські (Павло, Андрій, Ілля)1, а тому найбільше, 
порівняно з іншими, переймалося матеріальним добробутом насе- 
лення, займаючись охороною здоров’я та розробляючи ефективні 
форми надання освіти. Формування Катеринославського земства 
як органу губернської господарської влади здійснювалося на прин- 
ципах виборності та всестановості. Кількість землі, що давала право 
участі у виборах, визначалася такими показниками: 200 дес. у Рос- 
товському повіті й 250 — в усіх інших. Після виборів гласними 
губернського земства стали 60 землевласників, 20 осіб від міст,  
134 — від сільських громад. Бахмутський повіт представляли 9, 
Слов’яносербський — 5, Ростовський — 7 осіб. У губернському 
зібранні вони мали відстоювати місцеві інтереси2.  

Серед земців Бахмутського повіту активністю відзначалися 
П. Янченко, який 12 років очолював повітову управу, а також 
В. Карпов та А. Новак, котрі розважливо займалися питаннями 
місцевого врядування3. 

Було б перебільшенням стверджувати, що земські органи До- 
неччини відразу стали прикладом ефективного управління, адже їм 
також були притаманні загальні вади земств, у тому числі за- 
лежність від адміністративних установ, боротьба за владу між глас- 
ними, котра виливалась у формування «партій» прибічників голів 
повітових земств (як це було 1903 р. у Слов’яносербську).  

Невисоку оцінку сучасників на перших порах отримали Бахмут- 
ське та Слов’яносербське земства, які не переймалися діяльністю на 
користь місцевого населення, а розводили кумівство, погрузли у 
чварах. Доволі часто, особливо на перших порах, їх очолювали не- 
далекоглядні місцеві керівники, що аж ніяк не сприяло ефективній 
діяльності. Саме тому в Бахмутському повіті впродовж 1870–
1882 рр. недоїмки становили 61–76 тис. руб. Лише на кінець ХІХ ст. 
місцева промисловість почала сплачувати такий оціночний збір, 

__________ 
 

1 Лазебник В. Неизвестная Екатеринославщина. — Днепропетровск, 2012. — С. 35. 
2 Лохматова А. Катеринославське земство. — Запоріжжя, 1999. — С. 17. 
3 Кочергін І. Земське самоврядування Катеринославщини (персонологічний 

вимір). — Дніпропетровськ, 2011. — С. 101, 156, 181.  
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котрий став головною складовою надходжень до земського бюдже- 
ту та давав можливість витрачати на одного жителя до 1 руб. 54 коп.1 
Головну частину бюджету земств Бахмутського і Слов’яносерб- 
ського повітів становили податки, що їх сплачували розташовані 
тут промислові підприємства — шахти, рудники, заводи. 

Повітові земські зібрання Донеччини розпочали свою діяль- 
ність із підняття загальної культури сільського господарства. Для 
боротьби з неврожаями організовувалося насадження лісів, що ма- 
ло пом’якшити сухий і суворий клімат. Перед урядом порушува- 
лося питання про звільнення лісових ділянок від оподаткування. 
Бахмутське зібрання постановило вести боротьбу з гризунами, 
хлібним жуком та іншими шкідниками. На відміну від попередніх 
установ земства почали створювати тимчасові комісії з місцевих 
фахівців, які оперативно з’ясовували становище в будь-яких сферах 
місцевого господарства, пропонуючи дієві заходи для його поліп- 
шення. Повітові земства запровадили посади агронома, завідувача 
сільськогосподарськими складами та ветеринара (після епізоотії 
чуми великої рогатої худоби в Бахмутському й Маріупольському 
повітах 1871, 1875–1877 рр.). 

Бахмутське повітове земство одним із перших почало підтри- 
мувати кустарно-ремісничі промисли (виготовлення жорен, моло- 
тильних катків, гострильних брусків тощо), що мало поліпшити 
добробут населення2. Утім, ще 1903 р., як відзначала Є. Радакова — 
одна з учасниць підготовки етнографічної виставки, приуроченої 
до ХІІ археологічного з’їзду, котрий мав відбутися у Харкові — 
селяни їздили на возах із дерев’яними осями, користувалися руч- 
ними млинками (жорнами), кам’яними катками для обмолоту хліба 
тощо. І все це відбувалося у самісінькому центрі розвитку гірничої 
промисловості3. 

Запровадження складів сільськогосподарських знарядь, що на- 
були функцій споживчих товариств, де хлібороби за незначні кош- 
ти могли отримати знаряддя праці, стало характерною рисою 

__________ 
 

1 Лохматова А. Катеринославське земство. — С. 21, 29, 44. 
2 Там само. — С. 72. 
3 ЦДІАК України. — Ф. 2017. — Оп. 1. — Спр. 991. — Арк. 5. 
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діяльності Маріупольського й Слов’яносербського земств (в остан- 
ньому, крім того, продавався якісний посівний матеріал). Пропо- 
зицію губернського земства засновувати позичково-ощадні това- 
риства підтримала Маріупольська управа. Їх кількість швидко зро- 
стала та на 1875 р. становила 11 організацій. Проте в наступні роки, 
як більш оперативні, запроваджувалися все ж каси дрібного кредиту.  

У справі медичного обслуговування земствам довелося почи- 
нати практично з нуля — розбудовувати мережу установ, призна- 
чати туди лікарів, оплачувати їхню працю, готувати середній мед- 
персонал — фельдшерів та акушерок, яких попросту не було. Зем- 
ства Бахмутського та Маріупольського повітів із трудом відшукову- 
вали фахівців, кількість населення на одного лікаря там була най- 
більшою1. Маріупольська повітова земська управа почала активно 
займатися наданням медичної допомоги, і у звіті за 1882 р. вка- 
зувала на порівняно задовільне становище. Станом на 1903 р. ішло- 
ся про поділ повіту на 12 лікарських дільниць, в яких служило 
14 лікарів, 22 фельдшери, 12 акушерок2. На поширення сифілісу як 
наслідку низької медичної культури людності, зокрема прийшлих 
робітників, повітові земства реагували заснуванням лікарсько-про- 
довольчих пунктів. Незабаром у наданні медичних послуг відбувся 
суттєвий прорив, адже земці збільшили фінансування лікарень у 
рази. Значних успіхів досягло, зокрема, Бахмутське земство, котре 
запровадило реєстраційні картки, організувало медично-статистич- 
ні бюро, які вивчали причини захворювань, динаміку їх поширен- 
ня. Активно закуповувалися ліки, відкривалися аптеки, підвищува- 
лася зарплатня фельдшерам (до 30 руб. на місяць). На кошти 
земства функціонувала міська лікарня в Луганську3. 

Попри те, що положення 1864 р. не передбачало, аби земства 
займались освітою, вони все ж звернулися до цієї сфери як до 
потужного засобу формування нового соціуму, здатного самостійно 
поліпшувати якість життя. Активну участь у налагодженні шкіль- 
ної освіти брав барон М. Корф, котрий як гласний займався освіт- 

__________ 
 

1 Лохматова А. Катеринославське земство. — С. 100. 
2 Михненко А.М. Історія Донбасу (1861–1945 рр.) — Донецьк, 1999. — С.43, 103. 
3 Подов В.І., Курило В.С. Історія Донбасу. — Луганськ, 2009. — С. 168. 
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ньою мережею в Маріупольському й Бердянському повітах, розпо- 
чавши з подолання негативного ставлення до школи у середовищі 
селянства та робітництва, а також розгорнувши продуктивну диску- 
сію про потребу поєднання загальної й спеціальної освіти. Гальму- 
вав освітню справу гострий брак учителів, яких земства почали 
активно готувати за допомогою різноманітних курсів, з’їздів, семінарів. 

Помітними були успіхи земств у справі створення мережі шкіл 
для греків і німців. Так, у Маріуполі одними з перших підтримали 
рух за запровадження обов’язкової початкової освіти1. При зем- 
ській управі у Слов’яносербську було відкрито центральний музей 
шкільних наочних посібників, а за два роки, у 1898 р. — бібліотеку 
для земських службовців. Крім того, земства активно включилися у 
справу просвіти дорослого населення через організацію народних 
читалень, недільних і вечірніх занять. У Луганську й Лозовій Пав- 
лівці було влаштовано народні аудиторії2. 

Обстежуючи кількість і якість шкіл, земства встановили, що 
лише 17% дітей охоплено ними, а тому почали витрачати на освіту 
більше коштів. Проте розкиданість сіл, віддаленість населених пун- 
ктів один від одного не сприяли в налагодженні якісного навчання 
у школах. Це спричинило заснування складів для торгівлі книжка- 
ми, що виявилося однією з дієвих форм позашкільної освіти. Її до- 
повнювали народні читання та повторювальні курси. 

У результаті ліберальних реформ ліквідовувалися етнічно за- 
барвлені самоврядні установи та вливалися у систему нових органів 
місцевого самоврядування. Маріупольський грецький суд — голов- 
ну адміністративну установу місцевої грецької громади — було ска- 
совано, а його місце заступило земське самоврядування. 

 
Пореформені міські думи 

 

Після реформи 1870 р. міські думи почали засновуватися в ба- 
гатьох містах. На них покладалися завдання налагодження госпо- 
дарства — освітлення, водопостачання, мощення вулиць, надан- 

__________ 
 

1 Подов В.И., Курило В.С. История Донбасса: Век ХІХ-й. — Луганск, 2001. —  
С. 153; Подов В.І., Курило В.С. Історія Донбасу. — С. 47. 

2 Подов В.І., Курило В.С. Історія Донбасу. — С. 273. 
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ня населенню медичних послуг тощо. Розбудова інфраструктури 
здійснювалася коштом бюджету, який кожне місто формувало на 
основі місцевих податків. Дохідна частина формувалась зі зборів  
із міських підприємств та майна, а витратна йшла на утримання 
міських лікарень, шкіл, богаділень, підприємств, на сплату боргів,  
а також забезпечення установ державного й міського керівництва, 
поліції, в’язниць, пожежних та військових частин. Перші особи 
громадського управління очолювали й міські сирітські суди. 

На Донеччині думи та управи розпочали свою діяльність як  
у повітових, так і в безповітових містах: Бахмуті, Слов’янську, Ма- 
ріуполі, Таганрозі, Ростові, Нахічевані, Азові. Так, 15 жовтня 1871 р. 
було скликано міську думу у складі 72 гласних у Ростові. Очолив її 
місцевий купець першої гільдії П. Максимов1. Запровадження в 
місті самоврядних органів вплинуло на розвиток сфери послуг. Уже 
наступного року розпочалося мощення вулиць, будівництво кана- 
лізації та водогону. Газове освітлення з’явилося 1879 р., 1886 р. було 
проведено телефон, збудовано критий ринок, а 1896 р. — замінено 
конку трамвайною лінією, яка з’єднала Ростов із Нахічеванню2. 

Характерною специфікою поселень Донеччини було те, що 
значна їх кількість за чисельністю мешканців, рівнем розвитку 
промисловості й торгівлі цілком могла б мати статус міста, проте 
вони залишалися робітничими селищами, не маючи права на ство- 
рення органів самоврядування, які опікувалися б відповідною 
інфраструктурою соціальної й культурної спрямованості3. Яскравим 
прикладом тут може бути Юзівка. У звіті Бахмутської земської 
управи читаємо: «Юзівка ані місто, ані посад, ані містечко», вона 
«цілковито підпорядкована своєму власникові», а діяльність місце- 
вої поліції спрямована на охорону інтересів заводу, а не жителів4. 

__________ 
 

1 [Електронний ресурс] http://www.donvrem.dermartology.ru/Files/article/m1/22/ 
art.aspx?art_id=817 

2 Россия: Полное географическое описание нашего Отечества: Настольная и 
дорожная книга / Ред. В.П. Семёнов-Тян-Шанский. — Т. 14: Новороссия и Крым. — 
Санкт-Петербург, 1910. — С. 822. 

3 Див.: Миронов Б.Н. Социальная история России (XVIII — начало ХХ в.). — 
Т. 1. — Санкт-Петербург, 2000. — С. 317–318. 

4 Див.: Подов В.І., Курило В.С. Історія Донбасу. — С. 258. 
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На відміну від європейських пореформені міста в Росії й надалі 
зберігали адміністративні функції. Луганськ перейшов на громад- 
ське управління лише з наданням йому статусу повітового міста.  
У 1882 р. було створено комісію, яка оцінювала розміри власності, 
аби з’ясувати, хто отримає виборчі права; обумовлювалося, що їх 
можуть мати й представники селянського стану1. 

Утім, місцеві особливості цим не обмежувалися. На Донеччині 
існувала ціла низка міст і містечок, в яких через брак коштів, спе- 
цифіку зайнятості населення, ступінь розвитку торгівлі та промис- 
лів запроваджувалося спрощене громадське управління, коли за- 
мість міських дум засновувалися зібрання міських уповноважених. 
Їх число визначав катеринославський губернатор, а обирали — 
місцеві домовласники. Як правило, 12–15 уповноважених визнача- 
лися з кандидатурою міського старости. Наприклад, 1893 р. такими 
в Катеринославській губернії стали місто Слов’яносербськ і містеч- 
ко Нікополь2. У першому посаду старости обійняв міщанин П. Лихо- 
бабин, а у другому — купець О. Чепов3. Перелік міст, що потрапля- 
ли під спрощене міське управління, за поданням губернатора роз- 
глядав міністр внутрішніх справ і схвалював імператор. 

Одним із головних джерел наповнення бюджету були міські 
податки, розмір і види яких обговорювалися на зібраннях міських 
дум. Апробованим, зокрема в Ростові й Таганрозі, стало стягнення 
мита з фур і возів, котрі доставляли різноманітні товари4. Бахмут- 
ська дума 1872 р., прагнучи якнайшвидше наповнити бюджет міста, 
установила податок на «тяглових і легкових» візників у розмірі 
3 руб. 25 коп. на кожного коня. На кінець століття дума обклала 
податком не лише візників, а й велосипедистів та власників авто- 
мобілів, що становило в кошторисі 855 руб. Суттєво бюджет могли 
поповнити надходження від залізниці5. 

__________ 
 

1 ПСЗ РИ. — Собр. 3-е. — Т. 2: 1882. — Санкт-Петербург, 1886. — № 1085. 
2 Там же. — Т. 13: 1893. — Санкт-Петербург, 1897. — № 9572. 
3 Календарь и справочная книга Екатеринославской губернии 1899 г. — Ека- 

теринослав, 1899. — С. 59. 
4 Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 

1861—1862 гг. — Ч. 1. — С. 27, 45. 
5 Подов В.І., Курило В.С. Історія Донбасу. — С. 256; Кованько П.Л. Финансовые 

проблемы землевладения русских городов. — К., 1919. — С. 177. 
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У кращому становищі була міська дума Маріуполя, яка роз- 
поряджалася великими земельними площами, що дісталися грець- 
кій громаді від часу її переселення у Приазов’я і котрі здавалися в 
оренду. Ці доходи суттєво поповнювали бюджет міста, що дозво- 
ляло організовувати підприємства (наприклад, міську електростан- 
цію). Решта міст краю мали набагато менше земель, тож і прибутки 
від них були відповідними1. 

Попри те, що міста Донеччини стали центрами промислового 
розвитку Росії, вони не могли похвалитися розвиненою сферою 
послуг. Так, Бахмут лише 1872 р. спромігся збудувати водогін, Азов 
і Нахічевань отримали його на початку ХХ ст., а в Маріуполі та 
Слов’янську водопостачання з’явилося тільки в 1910–1915 рр. (інші 
міста користувалися річковою й криничною водою). Нічне освіт- 
лення було не електричним, а гасовим (у більшості міст Росії ви- 
користовували газові ліхтарі)2. Винятком був Таганрог, де ще на 
початку 1860-х рр. нараховувалося 216 ліхтарів, з яких 116 олійних, 
решта — спиртово-скипидарні3. Складною була й ситуація з чисто- 
тою вулиць. Один Луганськ міг похвалитися вимощеним центром, та 
й то — лише на початку ХХ ст. Жодне місто не мало каналізації, 
«асенізація» полягала у простому вивезенні нечистот за місто.  

Трамвайний рух на початку ХХ ст. розвивався в Ростові, Та- 
ганрозі, Нахічевані. Міста мали лікарні, утім їх кількість не дозво- 
ляла охопити лікарськими послугами населення, котре дедалі зро- 
стало. Дві лікарні в Бахмуті обслуговували 33,5 тис., одна в Лу- 
ганську — 34,2 тис. містян4. Думи постійно шукали джерела напов- 
нення міських скарбниць, і нерідко замість розвитку підприємств по- 
силено займалися оподаткуванням. Наприклад, Слов’янська ду- 
ма вирішила обкласти податком навіть курортників. 

__________ 
 

1 Кованько П.Л. Финансовые проблемы землевладения русских городов. —  
С. 176–177. 

2 Города России в 1904 г. — Санкт-Петербург, 1906. — С. 196. 
3 Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861–

1862 гг. — С. 45. 
4 Города России в 1904 г. — С. 198, 228, 395–398; Вологодцев И.К. Особенности 

развития городов Украины // Труды комиссии по изучению перспектив развития 
городов. — Вып. 2. — К., 1930. — С. 96–97, 132–134. 



Серія • «Студії з регіональної історії: Степова Україна» 

 

52 

Доволі швидко назріло питання про роз’єднання земського та 
міського самоврядування. До загальноросійського процесу надання 
статусу окремої земської одиниці активно включилися й міста Дон- 
басу. Першою це зробила Луганська дума, 1 вересня 1909 р. пору- 
шивши питання перед міністерством внутрішніх справ1. На поча- 
ток ХХ ст. Бахмутська, Луганська, Маріупольська та думи в інших 
населених пунктах стали повноправними господарями у своїх міс- 
тах. Так, станом на 1912 р. їхні доходи й видатки становили2: 

 

 

Місто Доходи Видатки 

Бахмут 163 039 руб. 163 655 руб. 

Маріуполь 514 704 руб. 513 904 руб. 

Слов’янськ 183 585 руб. 183 573 руб. 

Таганрог 696 324 руб. 696 324 руб. 
 

 

Натомість робітничі поселення, які за чисельністю населення 
переважали названі міста, зокрема Юзівка (28 тис. осіб), Крама- 
торськ (12 тис.), Горлівка (7,2 тис.), Дружківка (6 тис.), Лисичанськ 
(3,2 тис.) Єнакієве (2,7 тис.), Дебальцеве (2 тис.)3, на кінець ХІХ ст. так 
і не мали впорядкованої міської інфраструктури, якою в містах 
опікувалися органи міського управління. 

__________ 
 

1 Чорний Д.М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кі- 
нець ХІХ — початок ХХ ст.). — Х., 2007. — С. 141–142. 

2 Кованько П.Л. Местный бюджет Украины в 1912 г. (в нынешних террито- 
риальных границах и административно-территориальном делении). — Х., 1930. — 
С. 22–23, 61. 

3 Подов В., Курило В. История Донбасса. — Т. 2. — Луганск, 2004. — С. 257–258. 



3. Â³äîì÷î-òåðèòîð³àëüíèé ïîä³ë Äîíå÷÷èíè 
 
До адміністративно-територіального устрою тісно долучався й 

відомчий, міжтериторіальний, який для Донецького краю з його 
промисловими можливостями мав навіть більше значення. Відом- 
чий поділ активізувався внаслідок запровадження Олександром I, 
за прикладом Франції, системи міністерського управління. Причо- 
му це не тільки ускладнювало структуру місцевого врядування, але 
й сприяло прискореному створенню Донецького регіону, долаючи 
етнічні перегородки та інтегруючи край у соціально-політичне 
середовище Російської імперії. Якщо адміністративно-територіаль- 
ний поділ склався в основному на початок ХІХ ст., то відомчо-
територіальний у міру виникнення нових галузей господарства 
постійно вдосконалювався, розгалужувався, продукуючи струнку 
мережу державних інституцій, підпорядковуючи його не стільки 
губернії, як імперському центрові. 

 
Гірничі округи 

 

Гірничі округи в Російській імперії створювалися за саксон- 
ським та австрійським взірцями, про їх межі йшлося в Гірничому 
положенні 1804 р. Зокрема, одним із п’яти став Луганський округ, 
центром якого визначалося селище Луганського заводу. При цьому 
враховувалося його вигідне географічне розташування, адже воно 
лежало на важливому сухопутному шляху, що з’єднував імперський 
центр і портові міста — Таганрог, Ростов. 

Заводське керівництво виводилося з підпорядкування губерн- 
ської адміністрації та брало на себе створення необхідної місцевої 
інфраструктури з торгово-ремісничими закладами, двома щомісяч- 
ними ярмарками, де мали продаватися металеві, цегельно-чере- 
пичні вироби, вугілля, будівельне каміння, а також продовольство.  
У його віданні тоді перебували землі Слов’яносербського й Бахмут- 
ського повітів, де видобувалися залізна руда та вугілля. Позбавлена 
губернаторського контролю гірнича адміністрація все ж потрапила 
від нагляд новоросійського й бессарабського генерал-губернатора. 
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Що ж до безпосереднього керівництва Луганським заводом, то 
після виведення в 1798 р. з підпорядкування Катеринославській ка- 
зенній палаті, його забезпечувало гірниче правління, яке створюва- 
лося на самому підприємстві у складі управителя, трьох членів, 
наглядача, унтер-шахмейстера, лікаря та канцелярських службов- 
ців. Воно напряму підпорядковувалося департаментові гірничих  
і соляних справ міністерства фінансів. Зміни у заводському управ- 
лінні незабаром було уточнено шляхом розмежування повноважень 
директора та правління: перший відповідав за зовнішні зносини,  
а друге займалося вирішенням усіх виробничих справ. Така управ- 
лінська схема влаштовувала директора заводу — Чарльза Ґаскойна, 
який мав більше часу для керівництва всієї гірничою галуззю 
регіону, постійно консультуючись з англійськими фахівцями. Після 
його смерті (1806 р.) було вирішено повернутися до попередньої 
практики. Однак це не принесло очікуваного результату. 

У 1828 р. керівництво заводом перейшло до головної контори, 
штат якої, за прикладом уральських казенних підприємств, було 
збільшено. Директор департаменту гірничих і соляних справ, вихо- 
дець із харківських дворян Є. Корнєєв, провівши ревізію, запро- 
понував зробити завод базою для заснування приватних гірничих 
промислів у Слов’яносербському, Бахмутському й Ростовському 
повітах. Для цього в розпорядження власників відряджалися май- 
стри з необхідними інструментами. Такий підхід виявився доволі 
результативним, адже вже на 1859 р. у заводському селищі зосере- 
дилися головна контора, гірничий суд, поліція, два госпіталі, бога- 
дільня, бібліотека, мінералогічний музей, метеостанція та два хра- 
ми. Начальство гірничого округу взяло на себе підготовку кваліфі- 
кованих робітників і надання початкової освіти їхнім дітям. Для 
цього у селищі Луганського заводу було відкрито дві школи на 200 
та одну на 100 осіб (у с. Кам’яний Брід). Далі здібних учнів брали на 
навчання в гірничозаводську школу1. 

Станом на 1865 р. до Луганського гірничого округу, окрім одно- 
йменного селища, належали поселення Кам’яний Брід, Лисичанськ, 
який спершу називався Лисичанський Рудник, і Третя Рота, однак 

__________ 
 

1 Луганск: Исторический очерк. — Донецк, 1996. — С. 10–11. 
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після ліквідації кріпацтва приписні робітники Верхнього та Кам’яно- 
го Броду звільнилися від обов’язкової праці на заводі, вийшовши з 
підпорядкування Луганського гірничого округу. Водночас закрили- 
ся й навчальні заклади1. 

Ліберальні реформи Олександра ІІ сприяли спрощенню завод- 
ського управління, адже зі штатних розписів зникли посади аудито- 
ра й поліцмейстера. Згодом у Луганському гірничому окрузі стали 
до ладу нові чавуноплавильні заводи (Петровський, Лисичан- 
ський), кам’яновугільні шахти (Успенська — при Луганському заво- 
ді та Софійська — при Петровському). Луганське чавуноливарне 
підприємство освоїло виплавку пудлінгового заліза, придатного 
для виготовлення гармат, а також обладнання для новозаснованого 
Лисичанського заводу2. Утім, на 1871 р. через брак коштів, підпри- 
ємливості та проблеми зі збутом видобуток кам’яного вугілля й 
руди зійшов нанівець3. Під час військової реформи 1860–1870-х рр. 
ані Луганський, ані Лисичанський заводи не зацікавили відповід- 
ні міністерства, тож Луганський гірничий округ припинив своє 
існування4. 

Задля детального геологічного обстеження всього південного 
краю в розпорядження новоросійського й бессарабського генерал-
губернатора було відряджено кількох гірничих інженерів5. Нато- 
мість засноване британцем Джоном Юзом Новоросійське това- 
риство вугільного, залізного та рейкового виробництва заклало  
у с. Олександрівці Бахмутського повіту (належало графові Лівену), 
на правій стороні р. Кальміус, доменну піч, яка щотижня давала до  
12 тис. пудів чавуну6.  

__________ 
 

1 Подов В.И., Курило В.С. Первенец металлургии Украины: Исторический 
очерк: Документы. — Луганск, 1998. — С. 119, 152. 

2 Военное обозрение Одесского военного округа. — Одесса, 1871. — С. 436. 
3 Там же. — С. 374, 435. 
4 Лоранский А.М. Краткий исторический очерк административных учрежде- 

ний горного ведомства в России. — Санкт-Петербург, 1900. — С. 174–176. 
5 Спершу йшлося про чотирьох, однак з огляду на економію коштів зупини- 

лися на трьох фахівцях (див.: Шандра В.С. Генерал-губернаторства в Україні  
ХІХ — початок ХХ ст.). — К., 2005. — С. 234). 

6 Военное обозрение Одесского военного округа. — С. 436. 
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Для злагодженого керівництва гірничими й соляними промисла- 
ми південних (Катеринославської, Харківської, Таврійської, Херсон- 
ської, Бессарабської), а також трьох правобережних (Київська, 
Подільська, Волинська) і Чернігівської губерній у Катеринославі 
1891 р. було створено Гірниче управління Півдня Росії. Його очіль- 
ник наділявся такими самими правами, як і начальник гірничих 
заводів на Уралі, а відомству підпорядковувалася відновлена 1872 р. 
Лисичанська штейгерська школа, котра готувала майстрів із видо- 
бутку руди й вугілля. До штату новоствореної інституції ввійшли 
чиновник з особливих доручень і діловод із помічниками. Своєю 
чергою вказані губернії розподілялися між чотирма гірничими 
округами на чолі з гірничим інженером, який наглядав за приват- 
ними галузевими заводами й соляними промислами. За визначення 
відомчо-територіальних меж Гірничого управління Півдня Росії 
відповідав міністр державних маєтностей. Він же зобов’язаний був 
забезпечувати місцеві установи відповідними інструкціями, за 
потреби скликати з’їзди гірничопромисловців, де обговорювалися 
нагальні питання галузі, а також призначати їх голів1. Кожен округ 
мав правління у складі директорів, маркшейдерів, наглядачів соля- 
них промислів та інших фахівців. Потужний розвиток гірничо- 
заводської промисловості спричинив виникнення в 1899 р. нових 
округів, серед яких Катеринославський, Харківсько-Полтавський 
(обіймав частину Бахмутського повіту), Луганський і Бахмутський2. 

У 1892 р. фінансування Гірничого управління Півдня Росії було 
суттєво збільшено, доукомплектовувався його штат (зокрема, окруж- 
ний інженер отримав помічника — чиновника 7-го класу з жалу- 
ванням 1600 руб.). Крім того, зросли суми на відрядження, поліп- 
шилося матеріальне забезпечення Лисичанської штейгерської шко- 
ли. Кошти на все це виділялися не спеціально, а надійшли внаслі- 
док скорочення посад в управлінні гірничими заводами Царства 

__________ 
 

1 Полное собрание законов Российской империи (далі — ПСЗ РИ). — Собр.  
3-е. — Т. 11: 1891. — Санкт-Петербург, 1894. — № 7689. 

2 Лоранский А.М. Краткий исторический очерк административных учрежде- 
ний горного ведомства в России. — С. 178; Календарь и справочная книга Екате- 
ринославской губернии 1899 г. — Екатеринослав, 1899. — С. 27. 
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Польського (у 1869 р. тамтешню видобувну промисловість було 
підпорядковано міністерству фінансів Російської імперії)1. 

На початку ХХ ст. до вже існуючих додалися Юзівський, 
Алмазний, Горлівський і Маріупольський гірничі округи. У віданні 
кожного з них перебували копальні, шахти, заводи, кар’єри, камено- 
ломні. За показниками роботи підприємств виділялися Луганський 
і Горлівський округи2. 

На період надзвичайних ситуацій (наприклад, під час епідемії 
холери влітку 1892 р.) начальник Гірничого управління Півдня 
Росії, котрий через підлеглих йому директорів заводів і промислів 
контролював чималу кількість населення, отримував особливі пов- 
новаження. До подібних заходів слід віднести й передачу з гірни- 
чого відомства у військове Луганського ливарного заводу (жовтень 
1892 р.), який, не змігши організувати виплавки чавуну на кам’я- 
ному вугіллі, поступово втрачав своє виробниче значення і ще 
20 червня 1887 р. на підставі урядового указу його було закрито. 
Створена 1893 р. комісія усі споруди, у тому числі житлові, пере- 
дала у власність військового міністерства, яке на базі цього під- 
приємства побудувало казенний патронний завод. Він через два 
роки почав давати продукцію для армії3. 

Міністерська схема управління вимагала організації професій- 
ної підготовки фахівців для кожної галузі. Наявна система гірни- 
чого учнівства потребувала заміни й переходу на шкільну освіту. 
Першу школу при Луганському заводі, котра готувала робітників  
і спеціалістів, у 1823 р. заснував гірничий начальник Ґустав Гесс-де-
Кальве. У 1839 р. відкрилися початкові гірничі школи в Луганську, 
Кам’яному Броді, Лисичанську, Третій Роті — загальна освіта тут 
поєднувалася з професійною. Чисельність учнів була високою: від 
100 до 200 дітей. Крім того, у Луганську функціонувало гірниче 

__________ 
 

1 ПСЗ РИ. — Собр. 3-е. — Т. 12: 1892. — Санкт-Петербург, 1895. — № 8689. 
2 Вся Екатеринославская губерния на 1914 г. — Екатеринослав, 1914. — С. 55–64. 
3 Семистяга В.Ф. Луганський ливарний завод // Енциклопедія історії Украї- 

ни. — Т. 6. — К., 2009. — С. 286–288; ПСЗ РИ. — Собр. 3-е. — Т. 12: 1892. — № 8945;  
Т. 13: 1893. — Санкт-Петербург, 1897. — № 9332. 
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училище, де здобували середню професійну освіту1. У 1870-х рр. 
державним коштом засновано Лисичанську штейгерську школу й 
приватне Горлівське гірниче училище С. Полякова, котре поступо- 
во набувало популярності, адже з 1893 р. на його вихованців по- 
ширювалася така пільга, як відтермінування призову в армію до 
закінчення навчання2. 

Мережа початкових і середніх гірничих навчальних закладів 
проіснувала до 1880 р. — часу передачі їх у відання міністерства на- 
родної просвіти3. У 1899 р. відкрилося Катеринославське вище гір- 
ниче училище, котре 1912 р. набуло статусу інституту. Цей заклад 
перебував у підпорядкуванні міністерства торгівлі та промисловості. 

 

Навчальні округи 
 

Навчальні округи було запроваджено за Олександра І. У 1803 р. 
міністерство народної просвіти розробило спеціальний план роз- 
поділу території Російської імперії. Уся Катеринославська губернія 
разом зі Слобідсько-Українською, Воронезькою, Чернігівською, 
Полтавською, Миколаївською, Таврійською, Пензенською, Тамбов- 
ською, а також землями донських і чорноморських козаків увійшла 
до Харківського навчального округу. Завдання з організації мережі 
освітніх закладів покладалися на Харківський університет і на 
попечителя округу — таємного радника, графа Северина Потоць- 
кого4, який поділяв переконання імператора, що саме університе- 
там належить стати центрами навчальних округів. 

У 1830 р. було створено Одеський навчальний округ. Упродовж 
трьох років до нього відійшли всі школи Катеринославської, Бесса- 
рабської, Таврійської й Херсонської губерній. На початок 1870-х рр. 
округ мав у своєму складі 9 дирекцій, зокрема на Катеринослав- 
щині діяло 238 народних шкіл, освіту в яких здобували 11 тис. учнів5. 

__________ 
 

1 Подов В.И., Курило В.С. Первенец металлургии Украины: Исторический очерк: 
Документы. — С. 14; Історія Луганського краю / За ред. В.С. Курила, авт. кол. 
І.Ю. Бровченко, А.О. Климов, К.І. Красильніков та ін. — Луганськ, 2008. — С. 217. 

2 ПСЗ РИ. — Собр. 3-е. — Т. 13: 1893. — № 9229. 
3 Історія Луганського краю. — С. 224. 
4 ПСЗ РИ. — Т. 27: 1802–1803. — Санкт-Петербург, 1830.— № 20598. 
5 Военное обозрение Одесского военного округа. — С. 472. 
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Після введення в 1887 р. Ростовського повіту до складу Області 
Війська Донського місцеві заклади повернулися до сфери відання 
Харківського навчального округу1. 

Безпосереднє керівництво навчальними установами Донеччи- 
ни здійснювала дирекція катеринославських училищ, яка на 1864 р. 
мала в кожному повітовому центрі училище, парафіяльну школу, 
одну або дві приватних школи для дівчат. Мережа училищ першої 
категорії для євреїв (11 шкіл) функціонувала в Бахмутському повіті, 
одне з них розташовувалося в повітовому центрі. Усі вони утри- 
мувалися коштом меламедів2. 

Густа мережа шкіл була характерна для грецьких сіл Маріу- 
польського округу і вже в перше післяреформене десятиліття там 
нараховувалося понад двадцять народних училищ3. 

На кінець ХІХ ст. Катеринославська губернія вже мала чоловічі 
й жіночі гімназії (у Бахмуті, Маріуполі), прогімназію (в Луганську), 
а також реальне училище (в Катеринославі), де навчалися вихідці  
з Донецького краю. Міські училища за положенням 1872 р. було 
відкрито в Луганську, Бахмуті, Маріуполі, Слов’яносербську. До то- 
го ж у Бахмуті розпочало діяльність ремісниче училище4. 

 
Церковно-адміністративний поділ 

 

Організаційно-управлінську структуру Російської православної 
церкви увінчував Синод, на чолі якого стояв призначуваний імпе- 
ратором обер-прокурор. Катеринославська єпархія, як один із цер- 
ковних округів, котрий створювався 1775 р. під назвою Слов’ян- 
ської й Херсонської єпархії з кафедрою в Полтаві, виділялася  
з-поміж інших значними розмірами та чисельністю прихожан.  
Її главою був єпархіальний архієрей. 

__________ 
 

1 ПСЗ РИ. — Собр. 3-е. — Т. 7: 1887. — Санкт-Петербург, 1889.— № 4466. 
2 Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 г. — Екатеринослав, 

1864. — С. 17, 146. 
3 Бацак Н. Грецька спільнота Надазов’я: етнокультурні процеси (остання 

чверть ХVIII —початок ХХ століття). — К., 2010. — С. 102.  
4 Календарь и справочная книга Екатеринославской губернии 1899 г. — С. 43. 
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Наявність у Маріуполі й Таврійській області грецького насе- 
лення спонукала верховну владу запровадити окрему, саме для цієї 
пастви, посаду вікарія. Ним у 1787 р. став архімандрит Ніжин- 
ського Благовіщенського монастиря Дорофей, який привернув до 
себе увагу Катерини ІІ своєю промовою під час подорожі імпе- 
ратриці на південь. Обов’язки вікарія він виконував до кінця життя 
(1791 р.)1. 

У 1784 р. на основі указу із Слов’янської духовної консисторії 
почали створюватися або переноситися відповідно до мережі 
заснування повітових міст, духовні правління. На думку влади, 
співіснування їх в одних і тих самих місцях прискорювало б ви- 
рішення церковних і державних справ. Адже духовні правління, як 
церковні судово-адміністративні установи місцевого рівня, котрі 
виникли ще на початку 1720-х рр., мали значний досвід взаємин зі 
світською владою, розглядаючи широке коло питань (наприклад, 
контроль за діяльністю парафіяльного духівництва, забезпечення 
духовного суду у справах про богохульство, єретиків, розкольників, 
заборонені шлюби, привласнення церковного майна тощо). Части- 
на церковно-релігійних справ із середини ХVІІІ ст. перейшла  
у відання благочинних, а за духовними правліннями залишилися 
лише судові функції та збір коштів в архієрейську скарбницю. Тож 
духовне правління залишалося в Бахмуті — воно відало й храмами 
Донецького повіту (тут їх було замало, аби створювати самостійну 
управлінську одиницю), Ростовське було переведене до Таганрога 
під назвою Марієпольського2. 

Політика підпорядкування церковної організації світській вла- 
ді тривала й надалі. Так, відповідно до синодського указу від 31 лип- 
ня 1799 р., було запропоновано, аби розміри єпархій збігалися з те- 
риторіями губерній, маючи ту саму назву. У 1804 р. за доповіддю 
Синоду Сенат ухвалив рішення про розміщення всіх єпархій від- 
повідно до губернського поділу. Щоправда, його виконання затяг- 

__________ 
 

1 ПСЗ РИ. — Т. 22: 1784–1788. — Санкт-Петербург, 1830. — № 16512; Т. 23: 
1789 — 6 ноября 1796. — Санкт-Петербург, 1830. — № 17048. 

2 Козирєв В.К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної Укра- 
їни (друга половина ХVІІІ — перша половина ХІХ ст.). — Запоріжжя, 1999. — С. 319. 
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лося з огляду на невелику кількість діючих храмів. Згідно з сино- 
дальним рішенням від 21 лютого 1804 р. архієрейський будинок із 
консисторією й семінарією було переведено з Новомиргорода до 
Катеринослава. Замість відданої там у власність держави землі, 
«рибних ловель» та млина, церква отримала кошти на спорудження 
власних будівель у Катеринославі та право на повернення маєт- 
ностей у таких самих розмірах1. 

Лише 1837 р. Катеринославську єпархію вдалося розподілити 
на дві самостійних — Катеринославську й Таганрозьку (з центром  
у Катеринославі) та Херсонську й Таврійську (в Одесі)2. 

Таким чином, 1837 р. при Катеринославській і Таганрозькій 
єпархії засновувалася консисторія, єпархіальне правління з 4–6 ду- 
ховних осіб і цивільних чиновників, які перебували в подвійному 
підпорядкуванні: єпархіального архієрея та Синоду. До її відання 
відносилися охорона й поширення православ’я, контроль за бого- 
служінням у храмах, благоустроєм, утриманням церков. Вона за- 
безпечувала єпархіальний суд за посадові злочини, непристойну 
поведінку, натомість мирян судили за незаконні шлюби та припи- 
нення шлюбних відносин.  

За Миколи І завершився процес подвійного підпорядкування: 
єпархіальне керівництво, крім Синоду, підлягало ще й губернато- 
рові3. Низовою церковно-адміністративною одиницею ставала па- 
рафія, яка мала власний храм із причтом у складі священно- 
(протоієрей, ієрей, диякон) і церковнослужителів (причетники, 
дячки, пономарі, псаломщики). У середньому кожна парафія нара- 
ховувала близько 1500 осіб. Наступною ланкою був благочинний 
округ, в якому налічувалося від 7 до 10 храмів. Очолював його 
призначуваний єпархіальним архієреєм благочинний, до обов’язків 
якого входив нагляд за благоустроєм, будівництво та утримання 
церков, діловодство. У 1860-х рр. на Донеччині їх було по три —  

__________ 
 

1 ПСЗ РИ. — Т. 28: 1803–1804. — Санкт-Петербург, 1830. — № 21165. 
2 Макидонов А.В. К светской и церковной истории Новороссии (ХVIII–ХІХ вв.) — 

Запорожье, 2004. — С. 6; Лиман І.І. Державна церква і державна влада: Південна 
Україна (1775–1861). — Запоріжжя, 2004. — С. 42. 

3 Федоров В.А. Православная церковь и государство // Очерки русской куль- 
туры ХIХ в. — Т. 2: Власть и культура. — Москва, 2000. — С. 298. 
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у Бахмутському, Слов’яносербському, по два — у Маріупольському 
й Ростовському повітах. На кінець ХІХ ст. їх кількість суттєво зросла1. 

Як і решта єпархій Російської православної церкви, Катерино- 
славська провадила місіонерську діяльність, оскільки на її території 
проживали народи, котрі сповідували язичництво, мусульманство, 
буддизм, були тут і старообрядці. Не виключено, що саме останні 
(адже прихильники «старої віри» користувалися значними пільга- 
ми) спричинили місіонерську діяльність Катеринославської конси- 
сторії, на що держава виділяла чималі кошти. Так, у 1891 р. лише на 
проїзд місіонерам було асигновано 2 тис. руб.2 

У віданні Катеринославської консисторії перебували декілька 
навчальних закладів, зокрема духовна семінарія, де готували цер- 
ковно- та священнослужителів, а також два духовних повітових 
училища (в Бахмуті й Маріуполі), в яких початкову духовно-світ- 
ську освіту здобували діти священиків. Наприкінці ХІХ ст. розпо- 
чало свою діяльність єпархіальне жіноче училище. У Катерино- 
славській єпархії нараховувалося понад 400 церковнопарафіяльних 
шкіл, але, як визнавав міністр народної просвіти, ця кількість існу- 
вала здебільшого на папері3.  

Крім Російської православної церкви на Донеччині діяли й 
культові споруди інших конфесій, зокрема синагоги, молитовні 
доми (Бахмут, Маріуполь), «розкольницькі» каплиці та молельні 
(Слов’яносербський повіт), костели (Бахмут, Маріуполь), вірмено-
григоріанська церква (Нахічеванський округ)4. 

 
Округи відомства шляхів 

 

У 1809 р. Олександр І підтримав масштабний план розвитку 
водного й сухопутного сполучення, згідно з яким імперія поділя- 
лася на 10 округів. До 4-го округу було включено частину Катерино- 

__________ 
 

1 Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 г. — С. 41–42, 52–53. 
2 ПСЗ РИ. — Собр. 3-е. — Т. 11: 1891. — № 7832. 
3 Лохматова А. Катеринославське земство. — Запоріжжя, 1999. — С. 117. 
4 Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 г. — С. 101; Памят- 

ная книжка Екатеринославской губернии на 1867 г. — Ч. 2. — Екатеринослав, 1867. — 
С. 239. 
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славської губернії разом із Тульською, Курською, Тамбовською, 
Саратовською, Харківською, Воронезькою, землями донських коза- 
ків, Кавказькою й Таврійською губерніями, Кавказькою лінією та 
Грузією. Шляхом водного сполучення визначалася річка Сівер- 
ський Донець, велике значення також надавалося Маріупольському 
й Таганрозькому портам. Контроль за дотриманням порядку покла- 
дався на таганрозького градоначальника та начальників портів.  
На Донці планувалося регулярно прочищати русло, спорудити 
шлюз, аби річка стала судноплавною. Існувало декілька проектів 
освоєння її як водної артерії (1838, 1841, 1869 рр.), особливо з 
огляду на ідею сплаву вугілля з Лисичанська до Ростова1.  

Катеринославський поштовий тракт (120 верст) з’єднував Хар- 
ків із Таганрогом. На території губернії він проходив через Бахмут. 
До 5-го округу було віднесено частину Катеринославщини разом зі 
Смоленською, Могильовською, Орловською, Курською, Чернігів- 
ською, Київською, Полтавською, Херсонською й Подільською губер- 
ніями. Один зі шляхів, а саме Полтавський (198 верст), пролягав 
через Катеринослав на Крим, Херсон, Одесу. Великий Московський 
тракт (225 верст) також ішов на Катеринослав, звідти на Крим, 
Дубоссари й Одесу2. 

Першим, хто серйозно почав перейматися місцевими комуніка- 
ціями, був катеринославський губернатор А. Фабр, який 1849 р. 
підготував для Головного управління шляхів сполучення проект 
тракту від Бахмута до Бердянська й Маріуполя. Його аргументи 
базувалися на тому, що ці міста перебувають у занедбаному стані 
через віддаленість від головних торгових пунктів і місць збуту то- 
варів, тож їх потрібно забезпечити надійним сполученням. Ішло- 
ся також про спорудження шосе для транспортування вугілля до 
портів Азовського й Чорного морів. Проте цей проект, як, утім,  

__________ 
 

1 Подов В., Курило В. История Донбасса. — Т. 2: Донбасс в ХІХ в. — Луганск, 
2004. — С. 124. 

2 Шепелёв Л.Е. Аппарат власти в России: Эпоха Александра І и Николая І. — 
Санкт-Петербург, 2007. — С. 401; ПСЗ РИ. — Т. 30: 1808–1809. — Санкт-Петербург, 
1830. — № 23996. У 1812 р. на цих трактах було встановлено плату за проїзд —  
5 коп. з 1 версти для 1 коня, тоді як на більшості інших вона становила 3 коп. (див.: 
ПСЗ РИ. — Т. 32: 1812–1815. — Санкт-Петербург, 1830. — № 25101). 
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і попередні, не знайшов підтримки, губернаторові було відмовлено 
в коштах1. 

На початку 1860-х рр. Донеччину віднесли до 3-го відділення 
10-го округу шляхів, який із 1881 р. отримав назву Київського. 
Шосе будувалося надто повільно й на 1871 р. ішлося лише про  
84 версти. Причому ця дорога ніде не заходила до Бахмутського чи 
Слов’яносербського повітів, не кажучи вже про Маріуполь, Ростов, 
Таганрог2. 

Залізниці в Російській імперії будували й експлуатували неза- 
лежно від міністерства шляхів. Місцевими установами на сталевих 
магістралях були управління. Так, наприкінці 1873 р. виникло управ- 
ління Катеринославської залізниці — після введення в експлуата- 
цію першої ділянки: Лозова — Олександрівськ, а також Харківсько-
Азовської. Ця залізниця проходила Бахмутським (73 версти) і Рос- 
товським (61 верста) повітами. 

У 1882–1904 рр. тривало будівництво Катерининської залізни- 
ці, яка проходила територією Харківської, Херсонської, Таврій- 
ської, Катеринославської губерній, а також землями Війська Дон- 
ського. Вона зв’язала залізорудний і кам’яновугільний райони, об- 
слуговуючи великі металургійні та машинобудівні заводи, давши 
вихід до портів і забезпечивши сільськогосподарські й пасажирські 
перевезення3. 

Управління залізницями здійснювали спеціальні інспекції, штат- 
ний розклад яких змінювався залежно від форми власності. Так, із 
переходом Донецької залізниці в державну власність (1891 р.) вона 
отримала особливий нагляд4. Для забезпечення перевезення кам’яно- 
го вугілля та солі тут створювалися державні тимчасові комітети. 
Заснований 1888 р. Харківський тимчасовий з урегулювання пере- 
везень донецького вугілля розширив свої повноваження 1892 р. і 

__________ 
 

1 Бобкова О.М. А.Я. Фабр: Портрет администратора на фоне эпохи. — К., 2007. — 
С. 81, 88. 

2 Военное обозрение Одесского военного округа. — С. 297. 
3 Див.: Россия. Полное географическое описание нашего Отечества: Настольная и 

дорожная книга / Ред. В.П. Семёнов-Тян-Шанский. — Т. 14: Новороссия и Крым. — 
Санкт-Петербург, 1910. — С. 817–870. 

4 ПСЗ РИ. — Собр. 3-е. — Т. 11: 1891. — № 7434. 



Валентина Шандра • Донеччина: Адміністративно-територіальний… 

 

65 

займався вивезенням мінерального палива й солі на Донецькій, 
Катеринославській, Курсько-Харківсько-Азовській залізницях1. Того 
ж 1892 р. правління Товариства Донецької залізниці ухвалило рі- 
шення демонтувати Кальміуську залізницю, на що отримало дозвіл 
від уряду, але за умови, що частину матеріалів буде передано До- 
нецькій магістралі, а решту — державі2. 

 

Поштово-телеграфні округи 
 

Наприкінці ХVIII — на початку XIX ст. поштові установи Кате- 
ринославської, як і решти українських губерній, підпорядковува- 
лися Малоросійському поштамтові3. Однією з перших стала Іванів- 
ська станція Бахмутської поштової контори4. Упродовж першої 
чверті ХІХ ст. поштові шляхи з’єднали край із Петербурґом, тут 
з’явилися поштові станції: в Бахмуті, Маріуполі, Слов’яносербську, 
селищі Луганського заводу, посаді Азов і Нахічевані. 

У 1830 р. було створено поштові округи. Губернська поштова 
контора розташовувалася в Катеринославі, а повітові — у Бахмуті, 
Ростові, Павлограді, Новомосковську, Олександрівську, Маріупо- 
лі, Верхньодніпровську, Слов’яносербську та Луганському заводі. 
На 1864 р. їх кількість суттєво зросла, додалися нові станції: в Азо- 
ві, Нікополі, Таганрозі, Нахічевані5. Із запровадженням у Катерино- 
славській губернії земств ті взяли на себе утримання поштових 
станцій, зокрема Маріупольське — у 1871 р., Бахмутське — у 1901 р. 
Витрати залежали від низки факторів: системи руху пошти (піша, кін- 
на), користування земськими кіньми, чисельності найманих осіб і т. д. 

Телеграфні установи, що масово з’явилися в 1870-х рр., з’єд- 
нали повітові міста та промислово-торгові центри. При прокладан- 
ні нових ліній велику увагу приділяли включенню до мережі пові- 

__________ 
 

1 Там же. — Т. 12: 1895. — № 8285. 
2 Там же. — Т. 11: 1891. — № 8832. 
3 Зябловский Е. Статистическое описание Российской империи в нынешнем 

её состоянии. — Ч. 3. — Санкт-Петербург, 1815. — С. 251–252. 
4 Міронова С.І. Поштові і поштово-телеграфні установи на півдні України в 

системі зв’язку російської держави (друга половина ХVII — початок ХХ ст.). — 
Миколаїв, 2012. — С. 139. 

5 Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 г. — С. 18–19. 
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тових центрів. У результаті 95 повітових міст і 517 великих посе- 
лень отримали можливість користуватися послугами телеграфу. Най- 
довшими були лінії: Бахмут — Луганський завод (220 верст), Ніко- 
поль — Берислав (123 версти), Маріуполь — Ясинувата (160 верст)1. 
У 1867 р. до Миколаївського телеграфного відділення було відне- 
сено 23 телеграфні станції, серед яких: Бахмут, Маріуполь, Меліто- 
поль, Ростов, Таганрог та інші міста. 

У 1885 р. набув чинності висновок Державної ради від 28 трав- 
ня про початок поступового (впродовж п’яти років) перетворення 
місцевих поштових і телеграфних установ на об’єднані поштово-
телеграфні. Усю імперію було поділено на 35 округів. На місцях 
утворювалися поштово-телеграфні контори й відділення, які у своїй 
діяльності підпорядковувалися керівництву округів. Їх на теренах 
України діяло п’ять, зокрема на півдні було створено Одеський  
і Кишинівський поштово-телеграфні округи. До 2-го належали 
Бессарабська та Подільська губернії, до 1-го — Херсонська й Тав- 
рійська. Катеринославщина, разом з Областю Війська Донського, 
увійшла до Ростовського поштово-телеграфного округу. Ця мережа 
проіснувала до 1917 р. 

 

Військовий округ 
 

При реформуванні управління армією Катеринославську губер- 
нію з Таганрозьким градоначальством (а також Херсонську з Одесь- 
ким градоначальством, Таврійську з Керч-Єнікальським градоначаль- 
ством і Бессарабську область) було віднесено до створеного у грудні 
1862 р. Одеського військового округу. Його командувач водночас 
обіймав посаду новоросійського й бессарабського генерал-губерна- 
тора. У межах військового округу проходила південно-західна (сухо- 
дільна) та чорноморсько-азовська (морська) лінія державного кор- 
дону Російської імперії (остання включала рейд Маріупольського  
й Таганрозького портів). На сході межі округу орієнтувалися на 
Слов’яносербський і частину Бахмутського повітів, відроги До- 
нецького басейну та долину Сіверського Дінця. 

__________ 
 

1 Міронова С.І. Поштові і поштово-телеграфні установи на півдні України... — 
С. 186, 304. 
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Командування округу було переконаним, що полкові штаби 
мають належні місця дислокації — Катеринослав, Ростов, Таганрог, 
Нахічевань, дещо гірші — у повітових і заштатних містах. При роз- 
квартируванні військ на одного нижнього чина приходилося від  
3 до 4 дворів. У кожному повітовому місті — Бахмуті, Ростові, 
Слов’яносербську, Маріуполі, а також у Таганрозі — розміщувало- 
ся по військовій команді1. 

Після скасування в 1874 р. Новоросійського й Бессарабського 
генерал-губернаторства та запровадження посади тимчасового одесь- 
кого генерал-губернатора останній продовжував очолювати Одесь- 
кий військовий округ. Значна частина військ стояли по всій тери- 
торії Катеринославської губернії, зокрема на 1899 р. тут кварти- 
рували 34-та піхотна дивізія, 133-й Сімферопольський, 134-й піхот- 
ний Феодосійський, 135-й піхотний Керч-Єнікальський полки та 
інші частини. 

Військовому міністерству підпорядковувалися повітові військо- 
ві начальники, запроваджені 1874 р., які й ставали начальниками 
місцевих військових команд. До їх повноважень належав облік 
офіцерів, унтер-офіцерів і рядових запасу, а також призов їх на 
навчальні збори та військову службу за мобілізацією. На Донеччині 
вони локалізувалися в Бахмуті, Слов’яносербську та Маріуполі й 
окрім названого забезпечували відправку в армію новобранців2. 

 
Акцизні окружні управління та митні округи 

 

Удосконалення управління непрямими податковими надходжен- 
нями, що здійснювалося в рамках ліберальних реформ Олександ- 
ра ІІ, зокрема фінансової, обумовило встановлення акцизів на про- 
даж спиртних напоїв, тютюну, цукру, дріжджів, сірників та ін. Бу- 
ло скасовано винні округи й запроваджено губернські та окружні 
акцизні управління, котрі займалися винятково адмініструванням 
спеціальних зборів незалежно від інших місцевих установ міністер- 
ства фінансів. На Катеринославщині вони засновувалися на підста- 
ві положення від 4 липня 1861 р. Було створено мережу з семи уста- 
__________ 
 

1 Военное обозрение Одесского военного округа. — С. 2, 62, 278, 501. 
2 Календарь и справочная книга Екатеринославской губернии 1899 г. — С. 48. 
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нов, зокрема 3-тє акцизне управління контролювало Бахмутський 
повіт, 5-те — Слов’яносербський і т. д. Адміністративно-територі- 
альних меж при акцизному поділі не дотримувалися. Окремо діяв 
Малоросійський тютюново-акцизний округ із центром у Харкові, 
місцевими відділеннями якого були Маріупольська, Бахмутська, 
Ростовська й Таганрозька дистанції1. Із часом кількість округів 
зростала, змінювалась їх територіальна конфігурація. До названих 
додалося окружне управління в Луганську2. 

Акцизні установи виводилися з прямого підпорядкування гу- 
бернаторів і контролювалися Катеринославським губернським акциз- 
ним управлінням та міністерством фінансів3. У Катеринославсько- 
му управлінні служило по 40–50, в окружних — по 5–6 осіб. Цим 
чиновникам, на відміну від інших служб, держава забезпечила 
пристойний розмір жалування та пенсій, щоб таким чином утри- 
мати їх від участі у сумнівних оборудках. 

У 1811 р. у краї було створено митні округи. Останнім, одинад- 
цятим, у маніфесті про їх заснування «для розвитку європейської 
торгівлі» було названо Таганрозький, до складу якого віднесено 
лише дві установи — однойменну митницю та Маріупольську заста- 
ву, котра на 1899 р. вважалася вже портовою митницею4. Таган- 
розьку було засновано ще 1776 р., для неї відразу почали будувати 
«митний дім», для чиновників — квартири, а для товарів — комори 
й сараї5. 

На початок 1870-х рр. Таганрозький митний округ охоплював 
митниці у самому Таганрозі, Керчі, Бердянську, Генічеську, Маріу- 
полі та Єйську, а також митну заставу в Ростові. Начальник округу 
відповідав за узбережжя Азовського моря та Керченської протоки6. 

__________ 
 

1 Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 г. — С. 14–15. 
2 Календарь и справочная книга Екатеринославской губернии 1899 г. — С. 22. 
3 ПСЗ РИ. — Собр. 2-е. — Т. 34. — Отд. 1: 1861. — Санкт-Петербург, 1861. — 

№ 37197. 
4 Там же. — Т. 31: 1810–1811. — Санкт-Петербург, 1830. — № 24684; Кален- 

дарь и справочная книга Екатеринославской губернии 1899 г. — С. 25. 
5 Козирєв В.К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної Укра- 

їни (друга половина ХVІІІ — перша половина ХІХ ст.). — С. 317. 
6 Военное обозрение Одесского военного округа. — С. 56. 
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Зі створенням 1912 р. митних інспекторських дільничних управлінь 
митні установи було засновано в Маріуполі, Ростові, Таганрозі, 
Бердянську. 

 
Управління державних маєтностей 

 

З утворенням 1837 р. відповідного міністерства засновувалися  
і його місцеві установи — губернські палати державних маєтностей, 
які ставали адміністративно-територіальними та фіскальними орга- 
нами, забезпечуючи надходження коштів до казни. У 1838 р. палата 
почала діяти й у Катеринославі. Крім спеціального законодавчого 
акта, у своїй роботі вона керувалася статутами про благоустрій 
державних поселень, поліцейським, судовим, паспортним, будівель- 
ним, шляхів, рекрутським, лікувальним, податним та народного 
продовольства. В її підпорядкуванні перебували окружні (залежно 
від числа державних селян, одне могло обслуговувати й кілька 
повітів), волосні та сільські управління державних маєтностей, 
діяльність яких палата спрямовувала, координувала, контролювала. 
Сама інституція підпорядковувалася не лише міністрові державних 
маєтностей, а й губернаторові, зокрема в питаннях переселення, 
сімейних поділів землі, сплати недоїмок тощо. 

Перед Катеринославською палатою державних маєтностей ста- 
вилося завдання завершити закріплення за державою її лісів та 
земель, поліпшити управління ними й оброчними статтями (так 
називалися доходи від оренди млинів, риболовлі, використання ко- 
рисних копалин тощо), а також опікуватися державними селянами 
(організація стягнення податків, приведення у відповідність їх роз- 
мірів з аграрними доходами та доходами від промислів). Склада- 
лися та уточнювалися плани й карти земель, що дозволило визна- 
чити розміри, ступінь доходності селянських господарств. При 
цьому для підвищення платоспроможності малоземельних селян і, 
зокрема, ліквідації недоїмок, палата якомога рівномірніше наділя- 
ла громади та окремих селян вільними землями, щоб розмір оброку 
відповідав площі оранки. Вона не лише керувала зовнішнім межу- 
ванням земель, відділяючи селянські наділи від поміщицьких і  
тих, які належали іншим відомствам, а й здійснювала внутрішнє 
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межування з укладанням кадастру. Загальна опіка над державними 
маєтностями та, зокрема, селянами полягала в облаштуванні сіль- 
ського самоврядування (волостей і сільських громад, суду, сільських і 
волосних розправ). Палата призначала писарів до волосних прав- 
лінь, сприяла організації кас допомоги, забезпечувала селян паспор- 
тами. Вона ж здійснювала ревізії, контролювала надходження по- 
датків, сприяла благоустрою. Також розглядала можливості сімей- 
ного поділу земель, виступала захисником селянських інтересів у 
судових справах щодо розмежування й описання селянських наді- 
лів, запобігала поширенню пияцтва шляхом зменшення кількості 
кабаків, сприяла заснуванню лікарень, храмів різних віросповідань, 
парафіяльних шкіл, прокладанню доріг між поселеннями.  

Для забезпечення селян збіжжям у неврожайні роки палата 
дбала про запасні хлібні магазини та контролювала наявність у них 
зерна. Повноваження щодо охорони народного здоров’я зводилися 
до надання селянам лікувальних засобів, противіспових щеплень, 
першої медичної допомоги при пологах, запобігання епідеміям. 
Планувалося навіть організувати зразковий видобуток антрациту. 
За прикладом прибалтійських губерній палата державних маєтно- 
стей із 1847 р. почала практикувати нову, спрощену систему рекрут- 
ських наборів, відмовляючись від черговості (за основу брався 
принцип жеребкування). Підвищення культури землеробства поля- 
гало в раціоналізації сільського господарства, осушенні боліт, зро- 
шенні земель, сприянні розвитку промислів, у заснуванні навчаль- 
них агрономічних ферм, зокрема Луганської (1842 р.). 

Палата мала відповідну структуру, очолював її управляючий, 
кандидатуру якого за поданням міністра схвалював, а також звіль- 
няв із посади імператор. Складалася вона із загального присутствія 
і трьох відділень — господарського, лісового й контрольного, а та- 
кож канцелярії та чиновників з особливих доручень. До загального 
присутствія, яке створювалося для колегіального розв’язання справ 
особливої ваги, входили управляючий, завідувачі відділеннями, гу- 
бернський лісничий та асесор. При палаті служили землеміри, 
медики, ветеринари, цивільні інженери, стряпчі (юристи) у справах 
державних маєтностей. 
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У віданні міністерства державних маєтностей перебували й по- 
чаткові школи, які відкривалися в казенних селах. Зокрема в Бах- 
мутському повіті їх було сім, тут навчалося 372 дітей. Така ж кіль- 
кість шкіл діяла і в Ростовському повіті, проте учнів було дещо 
більше — 415 осіб1. 

Після скасування кріпосного права й поширення на державних 
селян указу від 24 листопада 1866 р. про їх нове облаштування 
діяльність палати було припинено, оскільки державні селяни отри- 
мали особисту свободу й перейшли у відання загальних селянських 
установ та місцевої поліції2. Відтепер у державній власності зали- 
шалися лише «нерухомі маєтності», для яких створювалася нова 
установа — Таврійсько-Катеринославське управління державних 
маєтностей3. У Катеринославській губернії воно керувало шістьма 
округами поселень державних селян, із них у Бахмутському та 
Слов’яносербському округах було п’ять волостей, у Ростовському — 
чотири. Воно ж продовжувало опікуватися мережею шкіл для на- 
дання дітям початкової освіти4. Натомість удільні землі Катерино- 
славської губернії, що належали імператорській фамілії, підпо- 
рядковувалися Київській удільній конторі, котра здавала їх в орен- 
ду як оброчні статті. 

 
Жандармські округи 

 

Відповідно до нормативних актів від 1827 і 1836 рр. Російська 
імперія поділялась спершу на п’ять, а потім на вісім жандармських 
округів, начальники яких підпорядковувалися шефові Окремого 
корпусу жандармів. Утім, першими було створено жандармські ко- 
манди в кожному губернському та в портових містах, зокрема в 

__________ 
 

1 Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 г. — С. 148–149. 
2 ПСЗ РИ. — Собр. 2-е. — Т. 41: 1866. — Санкт-Петербург, 1868. — № 43888. 
3 Там же. — Собр. 3-е. — Т. 11: 1891. — № 7689. 
4 Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 г. — С. 146–147; 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі — ЦДІАК 
України). — Ф. КМФ-12. — Оп. 1. — Спр. 94. — Арк. 8; [Драчевский]. Военно-ста- 
тистическое обозрение Екатеринославской губернии. — Кн. 11. — Ч. 4. — Санкт-
Петербург, 1850. — С. 14. 
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Таганрозі1. У 1867 р. більшість округів скасували внаслідок створен- 
ня жандармських управлінь у кожній губернії. Так, Катеринослав- 
ська опинилася у віданні однойменного губернського жандармського 
управління на чолі зі штаб-офіцером.  

Того ж року засновано жандармські управління на залізниці.  
В адміністративно-стройовому відношенні вони підпорядковували- 
ся Окремому корпусу жандармів, а щодо політичного розшуку — 
спершу III відділенню власної його імператорської величності канце- 
лярії, а з 1880 р. — департаменту поліції міністерства внутрішніх справ. 

У розпорядженні начальника Катеринославського губернсько- 
го жандармського управління перебували чиновники, що здійсню- 
вали нагляд: помічник начальника та унтер-офіцери в Ростові й 
Таганрозі. Поліцейсько-жандармські відділення створювалися та- 
кож на залізницях, зокрема Таганрозьке наглядало за Азовською 
магістраллю на лінії Бахмут — Ростов — Грушевська. Інша частина 
залізниці, вище Бахмута, перебувала у сфері відповідальності Сло- 
в’янського відділення2. Помічники контролювали ситуацію в пові- 
тах, один із них відповідав за Бахмутський і Слов’яносербський. 
Крім жандармського існувало Катеринославське охоронне відді- 
лення, яке підпорядковувалося департаменту поліції міністерства 
внутрішніх справ. У 1907 р. його діяльність поширилася на все 
Криворіжжя3. 

Для ліквідації соціального спротиву, що його продемонстрував 
пролетаріат Донбасу під час російської революції 1905–1907 рр., 
край було виведено з-під юрисдикції катеринославського цивільно- 
го губернатора, а території Бахмутського, Слов’яносербського, Ма- 
ріупольського повітів, Таганрозький округ Області Війська Дон- 
ського опинилися у складі створеного 27 липня 1906 р. тимчасового 
генерал-губернаторства південно-гірничозаводського району. Місцем 
розташування його штаб-квартири стала Юзівка4. У підпорядкуван- 

__________ 
 

1 Андреевский И.Е. Полицейское право. — Санкт-Петербург, 1874. — С. 186. 
2 Военное обозрение Одесского военного округа. — С. 486. 
3 ЦДІАК України. — Ф. 1597. — Оп. 1. — Спр. 133. — Арк. 3. 
4 ПСЗ РИ. — Собр. 3-е. — Т. 26. — Отд. 1: 1906. — Санкт-Петербург, 1909. — 

№ 28174. 
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ня генерал-губернатора було передано місцеві гарнізони Таганрозь- 
кого округу, війська, що дислокувалися на Донбасі, для чого ство- 
рювався штаб із військових, чиновників з особливих доручень та 
канцелярських службовців. Після остаточного придушення висту- 
пів (квітень 1907 р.) він припинив свою діяльність1. 

 
Фабрична окружна інспекція 

 

Фабричну інспекцію в Катеринославській губернії було ство- 
рено на основі нормативного акту від 1 червня 1882 р., згідно з 
яким посада старшого інспектора запроваджувалась у місцевості  
з розвинутою промисловістю для нагляду за дотриманням фабрич- 
ного законодавства. Держава воліла регулювати відносини між ро- 
ботодавцями й робітниками задля уникнення соціальних конфлік- 
тів. У 1886 р. було створено губернські у фабричних справах при- 
сутствія, що їх очолювали губернатори. Згодом додалися присут- 
ствія в гірничозаводських справах. Катеринославська промисло- 
вість, у тому числі й Донецького регіону, відносилася до Харків- 
ського округу (разом із чернігівською, полтавською, донською).  
За декілька років до цього ж округу приписали й внутрішні росій- 
ські, а також Бакинську та Кутаїську губернії2.  

Пошуки нових управлінських рішень призвели до відмови від 
окружної системи й повернення до губернської, а в 1899 р. — знову 
до окружної. Таким чином, окружним інспекторам підпорядкову- 
валися старші фабричні інспектори в губерніях, які контролювали 
стан справ на місцях, розбираючи скарги проти власників підпри- 
ємств. Старший фабричний інспектор Катеринославської губернії 
постійно вирішував конфлікти між робітниками й адміністрацією. 
Наприклад, один такий інцидент стався 1900 р. та був пов’язаний із 
тим, що заводські службовці іноземного походження переважно не 
знали російської мови, ставилися до робітників без належної поваги3. 

__________ 
 

1 ЦДІАК України. — Ф. 1596. — Оп. 1. — Спр. 45. — Арк. 17, 43; Спр. 46. — 
Арк. 83–84, 155. 

2 ПСЗ РИ. — Собр. 3-е. — Т. 21. — Санкт-Петербург, 1895. — № 20 755.  
3 Михненко А.М. Історія Донбасу (1861—1945 рр.) — Донецьк, 1999. — С. 35–

36. Як довів Гіроакі Куромія, початок протистояння між англійською адміні- 
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У 1893 р. штатний розпис губернських у фабричних справах 
присутствій було розширено. До їх складу вводилися директори 
місцевих приватних залізниць у тому разі, коли розглядалися пи- 
тання про порушення порядку в залізничних майстернях, а також 
представник від залізничної поліції1. 

 
Судові округи 

 

Унаслідок реформи судоустрою 1864 р. відбувався відомчий 
поділ територій на судові округи, місцеве населення одержувало 
можливість захищати свої права в мирових та окружних судах, 
судових палатах. Частину Катеринославської губернії, а саме Бах- 
мутський і Слов’яносербський повіти, було передано у відання Хар- 
ківської, решту — Одеської судової палат. Судова влада належала 
як палатам, так і окружним судам, котрі ставали судами першої 
інстанції, з’їздам мирових суддів, мировим суддям. Їх кількість 
залежала від щільності населення та розмірів території. Свої права 
у судах могли захищати особи всіх станів — у цивільних і карних 
справах, за винятком духовних (їх продовжували вирішувати єпар- 
хіальні архієреї й консисторії), комерційних, військових (спеціалі- 
зовані суди) і селянських (справи селян, що стали вільними, підля- 
гали розгляду мировими посередниками, мировими з’їздами та 
відповідними губернськими присутствіями). 

Харківська й Одеська судові палати розглядали справи про 
державні злочини та апеляції, причому на публічних засіданнях без 
участі присяжних засідателів, проте з присяжними повіреними, як 
приватними, так і з тими, хто служив при судових палатах. Окруж- 
ні суди створювалися в Катеринославі, Таганрозі. Юрисдикція 
першого поширювалася на однойменний, а також Верхньодніпров- 
ський, Новомосковський, Павлоградський і на два стани Олексан- 
дрівського повіту. Бахмутський і Слов’яносербський повіти було 
віднесено до Ізюмського окружного суду Харківської судової пала- 

__________ 
 

страцією й місцевими робітниками відноситься до 1874 р. (див.: Куромія Г. Свобо- 
да і терор в Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870—1990. — К., 2002. — 
С. 88). 

1 ПСЗ РИ. — Собр. 3-е. — Т. 13: 1893. — № 9967. 
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ти. Юрисдикція Таганрозького окружного суду поширювалася на 
відповідне градоначальство, Маріупольський, Ростовський повіти 
Катеринославщини, Бердянський повіт Таврійської губернії та 
решту станів Олександрівського повіту1. Окружні суди вирішували 
карні й цивільні справи, що не потрапляли до сфери мирової юсти- 
ції. Судові засідання проходили публічно за участю присяжних, 
повірених засідателів. Існував також інститут судових слідчих. Миро- 
ві з’їзди відбувалися в Бахмуті, Слов’яносербську, Маріуполі, Ростові. 

__________ 
 

1 Военное обозрение Одесского военного округа. — С. 476. 



Âèñíîâêè 
 
Східна частина сучасної України, Донецький край, опинився  

у складі Російської імперії внаслідок її переможних війн із Ту- 
реччиною. Задля панування у Причорноморському регіоні Росія 
знищила Кримське ханство, а також Запорізьку Січ — учорашню 
свою союзницю в боротьбі з непоступливими турками. Рішуче здо- 
лавши етноцентризм обох цих утворень вона заходилась утверджу- 
ватися на Чорному морі, заклавши мережу міст-портів. Тривалий 
час Петербурґ не звертав уваги на Донеччину — глухі задвірки 
південного генерал-губернаторства. Запроваджуючи новий адміні- 
стративно-територіальний поділ імперія, проте, обирала для повіто- 
вих центрів ті населені пункти, які здавна існували на цій території, 
відіграючи роль місцевих оборонних і господарських осередків. 
Відтепер вони набували ще й контролюючих функцій.  

Закріпивши свої південні кордони Російська імперія взялася за 
«облаштування» Донецького краю, найбільшу увагу звертаючи на 
його природні ресурси, можливість використання їх у, перш за все, 
військовій справі, задля забезпечення продовольством і фуражем 
розквартированих тут армійських частин, адже природні умови 
цього регіону були сприятливими для акліматизації солдатів, на- 
браних у північних районах Росії. 

Визначальним при закладанні мережі владних установ став 
географічно-територіальний підхід, недостатня заселеність краю, а 
тому суттєву роль відігравала етнічна складова, для мобілізації якої 
в імперських інтересах верховна влада не зупинялася перед пере- 
селенням цілих народів, зберігаючи до ліберальних реформ Олек- 
сандра ІІ традиційні для них форми врядування.  

У місцевих структурах державної влади, створюваних за зраз- 
ком внутрішніх російських губерній, проте з певними тимчасовими 
відступами, запроваджувалися посади, орієнтовані на розробку 
ресурсів, насамперед ішлося про гірничих чиновників, а також 
службовців, відповідальних за безперебійне постачання продоволь- 
ства для потреб армії та морської торгівлі. Для прискореного осво- 
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єння природних ресурсів та заснування промисловості запрошува- 
лися фахівці з розвинених європейських держав. 

Залучення до виконання владних повноважень місцевої знаті, 
яка прагнула стабільності для розвитку власного господарства, із 
наданням її представникам відповідних посад, дозволяло знімати 
соціальну напругу практично до початку ХХ ст. й підпорядковувати 
населення інтересам імперії. 

Унаслідок ліберальних реформ у сфері місцевого управління 
(запровадження земств, органів міського самоврядування) верхов- 
на влада почала звертати увагу на соціальне забезпечення населен- 
ня. І земства, і громадське міське управління сприяли подальшій 
інтеграції цього краю до соціального простору Російської імперії, 
хоча тут вони не відіграли тієї ролі, що у центральних губерніях. 
Більшість робітничих поселень, котрі масово виникали при вироб- 
ничих підприємствах, не отримали статусу міст і не могли ско- 
ристатися новими можливостями, пов’язаними із самоврядуван- 
ням. Задля ліквідації соціальних конфліктів, які безупинно нароста- 
ли у зв’язку з локалізацією значної чисельності робітництва, поз- 
бавленого задоволення першочергових потреб, держава йшла на 
створення фабричних інспекцій, а також надзвичайних органів із 
силовими повноваженнями. 

Адміністративно-територіальний устрій, який далеко не завж- 
ди враховував господарську специфіку краю, доповнював відом- 
чий поділ, за яким створювалася густа мережа інституцій галузе- 
вого підпорядкування. Це заповнювало комунікаційні лакуни, сприя- 
ло дальшому залученню регіону до економічного простору імпе- 
рії, виявляючи його господарський потенціал і фрагментарно зо- 
середжуючись на видобувній та виробничій галузях. При цьому 
Російська імперія залишала Донеччину у сфері своїх політично- 
господарських зв’язків, з її тяжінням до Катеринославської губер- 
нії, орієнтуючись на наявний демографічний потенціал. 
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